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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

•Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Mİ0İ Eğitim Bakanlığı, 
Kültür Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
'Bütçeleri kabul olundu. 
İstanbul Üniversitesi, 
İstarJbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri, 
Çukurova Üniversitesi, 
Diyarbakır Üniversitesi, 
'Cumhuriyet Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Bursa Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Seîçuk Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 

1978 Maîi Yılı Bütçe Kanunu tasarılarının bö
lüm ve maddeleri onaylandı, tümleri açık oya sunul
du, oyların ayrımı sonucunda kabul olundukları bil
dirildi. 

CHP, AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grup
ları Başkanlıkların m, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanu
nunun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkındaki Ka
nun teklifinin 12.2.1978 tarihli 30 ncu Birleşim gün
demine alınarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesinden sonra görüşülmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

12.2.1978 Pazar günü saat 9.30\la toplanılmak 
üzere Birleşime (12.2.1978) saat 03.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Mehmet Ünaldı 

D^van Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bîlccîk 

Mehmet Erdem 
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Başkanvekili 
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Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Kılıç 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimi açıyorum. 

n . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

2. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/545) (S. 
Sayısı: 749) 

BAŞKAN — Program gereğince Bayındırhk Ba
kanlığı Bütçesi ile görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Bakan?... 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Dışarıda, geli

yor. 
BAŞKAN — Müsteşar Bey; Sayın Bakanın büt

çenin bu saatte görüşüleceğinden haberi yok mu?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, Müsteşar burada olduğuna göre, 
usulen bütçenin görüşülmesine başlayabiliriz. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Olur mu?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Olur, yasal ve içtüzüksel bir engel yok kanaatimce. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bakan olmadan olur 
mu?.. Müsteşar bu görüşmelerde Bakana vakâlet 
edemez. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım; 10 dakika ara versek. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Bakan geliyormuş efendim. 

BAŞKAN — Lütfetsinlerde efendim, Parlamen
to kendilerine intizar halinde. 

(1) 729 S. Sayılı Basmayazı 7.2.1978 tarihli 25 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

Adet haline getirmiştir Saym Hükümet, Yüce 
Parlamentonun huzurunda arz ediyorum; bundan 
evvelki hükümetlerde de Parlamentoyu bu şekilde 
istihfaf eden hareketlere şahit olduk. Bu da üzü
cü bir harekettir. Bu hükümette ilk defa oluyor, bu
nu da tescil ederek zabıtlara geçmesini temin için arz 
ediyorum efendim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Hepimizin duygula
rına tercüman oluyorsunuz, teşekkür ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Fikret 
Gündoğan nerede, Bakan nerede diye bağırsa ya?.. 

BAŞKAN — Komisyon hazır, Sayın Bakan 
hazır. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın üyeler; grupları ve şahısları adına söz is

teyen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum: 
Saym Ömer Naci Bozkurt Adalet Partisi Gru-

pu adına, Sayın Süreyya Öner Cumhuriyet Halk 
Partisi grupu adına. 

Şahıslan adına söz isteyen sayın üyeler : Sayın 
İsmail İlhan, Saym Ahmet Remzi Hatip, Saym 
Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu, 
Sayın Neş'et Akmandor, Sayın Naci Cidal. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Naci 
Bozkurt, buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER NACİ BOZKURT 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
katma bütçeli bir kuruluş olan Karayolları Bütçele
ri üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun görüş 
ve temennilerini arz etmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzun iktisadi ve içtimai sahalardaki in

kişafının temelini teşkil eden her türlü ulaştırma faa
liyetlerinin altyapı tesislerini genel bütçeye dahil 
kuruluşlarla, özel idarelere ait bina inşaatlanm yap
makla görevli Bayındırlık Bakanlığı, denebilir ki 
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bugünkü modern ve kalkınan Türkiye'nin meydana 
gelmesinde en büyük payı taşır. 

Bir yandan ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
taki tesiri, diğer yandan ülkemiz nüfusunun artışıy
la birlikte süratli şehirleşme, sanayii, tarım ve ti
caretin gelişmesi ve bütün ülkeye yayılması, istih
sal ve istihlak merkezleri arasındaki önemli taşıma 
talepleri, turistik yatırımların artmasıyla iç ve dış 
turizm gelişmesi, ekonomik gelişmenin sonucu 
olarak ithalat ve ihracat harcamalarındaki önemli ar
tışlar, dolayısıyla karayolları, demiryolları hava-
meydanları, limanlar ve kıyı tesisleriyle ilgili ya
tırımlara duyulan ihtiyacı yurt sathmda her sene 
büyük nispetlerde artırarak devam etmiş ve talep 
ettirmiştir. 

Gerek jeopolitik yapısı ve gerekse topografyası 
bakımından büyük güçlükler arz eden yurdumuzda 
ulaştırma altyapısını teşkil eden tesisler, bugüne 
kadar, daha ziyade Devletin işlemesini ve halkın 
sosyal ihtiyaçlarını karşdayacak şekilde planlanmış 
ve yapılmıştır. 

Ekonomik kalkınmanın gerekli kıldığı ihtiyaçlar 
daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Sayın senatörler; 
Geniş bir hizmet sahası olan Bayındırlık Ba

kanlığının geçmiş hizmetlerini takdirle karşılarken, 
1978 yih Bütçesini yeni hizmetler bakımından ye
terli bulmadığımızı ifade etmek isterim. Nitekim, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Üçüncü Beş Yıl-
hk Kalkınma Planı dönemine, (1973 - 1977'ye ait) 
mali yıl başında verilen yatırım ödenekleri program 
sınıflan itibarıyla 1978 yılı yatırım ödenekleriyle kar
şılaştırıldığında, program sınıfı, makine - ikmal, 
etüt - proje, oto ve ekspres, Devlet yollan, il yolları 
ve tesisler. Yahnm bütçe ödeneği yıllar itibarıyla 
toplam olarak 1973 yılında 1 milyar 849 milyon, 
1974 yılında 2 milyar 600 milyon, 1975 yılında 
3 milyar 850 milyon, 1976 yılında 6 milyar 300 mil
yon, 1977 yılında 10 milyar 500 milyon ve 1978 
yılında 12 milyar 576 milyon olarak tespit edilmiş. 
Bu rakamların bir evvelki yıllara göre oranlarına 
bakacak olursak; 1974'te 1,41; 1975'te 1,48; 1976'da 
1,64; 1977'de 1,67 ve 1978 yılında ise 1,1 etmek
tedir. 

Diğer taraftan, 1977 mali yılı birim fiyatlarında
ki artış dikkate alınacak olunur ise, bunun % 30 
civarında olacağı tahmin ediliyor, o takdirde yeni 
proje ve yatırımlar şöyle dursun; geçmiş yularda 
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başlanmış olan yahnmlann devamı ve ikmal edile
rek hizmete girmelerinin dahi mümkün olamayaca
ğı anlaşılmaktadır. 

1978 yılında yem hiç bir hizmet ve yatarım ya
pılmayacağına göre, Sayın Bakanın karayollarmn-
zın 1978 yılı başındaki durumu hakkında verecekleri 
izahata intizaren müsaade buyurursanız; İstanbul 
İkinci Boğaz Karayolu Köprüsü ve İstanbul ikinci 
çevre oto yoîu üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

1973 ve 1974 ydlannda hizmete giren İstanbul 
Birinci Boğaz Köprüsü ve çevre yollarında görü
len çok hızlı trafik artışı karşısında ikinci Boğaz 
geçişinin önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi
ne zaruret görülmüştür. Bu ihtiyacın ne derece doğ
ru olduğunu ve gelecekte ne gibi yapılara ihtiyaç 
duyulacağım anlamak maksadıyla geniş muhtevalı 
bir fizibilite etüdü yapılmıştır. 

Raporun sonuçlarına göre, ikinci bir Boğaz 
köprüsünün yapılması gerekmektedir. Yapılan ilk 
tahminlere ve hesaplamalara göre, bu yatıranın iç 
verimlilik nispeti ve yatarımın geri ödenmesi son de
rece rantabl gözükmektedir. Geçişin yeri hususun
da muhtelif alternatifler düşünülmüş, karşılaştırma
lar yapılmış ve neticede zeminin elverişli olması, ya
pım çalışmalanmn zamanında bitirilmesine imkân 
vermesi, arazi kullanımının müspet olması, seyrek 
yerleşim alanlarından geçmesi, toplumu daha az te
dirgin etmesi; aynca, büyük İstanbul Nazım Plan 
Bürosu isteklerini en yakın ve Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca da uygun gö
rülen güzergâh olan Balta Limanı - Kanlıca Güneyi 
geçiş yeri seçilmiştir. 

Projenin bütünlüğü bakımından bu geçişi Asya 
ve Avrupa oto yollarına bağlayacak olan takriben 
40 kilometre uzunluğundaki İstanbul ikinci çevre oto 
yolunun da, Boğaz geçişiyle birlikte yapılıp bitiril
mesi gerekmektedir. Durum bu merkezde iken, 
Sayın Bakanın matbuata da intikal eden şöyle bir 
beyanları olmuştur.» «Boğazdan ikinci bir geçişi zo
runlu görmekle birlikte, bunun mutlaka köprü mo
deliyle olacağına kesin karar vermiş durumda de
ğiliz. 

Günümüzde kitle taşımacılığının kazandığı önem 
de göz önüne alınırsa, köprü modeli yanında Bo
ğaz alta karayolu veya demiryolu tünelleri biçimin
deki geçişlerin de birer alternatif olabileceğinin tar
tışılmasında yarar vardır. Bu konuda alternatif 
ararken, çalışmaların metro tasarısı ile birlikte mü
talaa edilmesi ve öylece en makul ulaşım biçiminin 



C. Senatosu B : 30 12 , 2 1978 O : I 

belirlenmesi için fizibilite araştırmalarımız sürdürül
mektedir. Ülkemiz ekonomisini olumlu ya da olum
suz yönde etkileyebilecek böyle büyük bir proje
nin, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine 
bağlı meslek odaları, Bakanlığımız yetkilileri ve di
ğer ilgili kuruluşların katılacağı bir panelde tartışıl
masında ayrıca yarar gördüğümü önemle belirtmek 
isterim.» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Bakanımız ve yeni Hükümetimiz, henüz 
güvenoyu alalı bir ay civarında olmuştur. Sayın Ba
kanın endişe ve şüphelerini de içine alan geniş bir 
araştırmanın, bir fizibilite raporunun hemen tered
dütle karşılanıp, yeniden bir münakaşa mevzuu ya
pılması, eğer yanlış tespit etmedimse, yeni bir fi
zibilite çalışmalarına girişilmiş olmasını, düşünül
düğü zaman nereye bağlayacağınızı kestirmek müm
kün olmuyor. 

Esasında birinci köprü yapdırken bu etütler ya
pılmış. ikinci köprü yapılırken, yapılması düşünü
lürken de, fizibilite etütlerinde bütün hususlar dik
kate alınmış. Bu bize ne getirir?.. Bu, bize işin 
biraz daha gecikmesini getirir. Eğer yeni bir fizi
bilite etüdüne girişilmiş ise, bu fizibilite raporuna 
ödenen büyük meblağlar şöyle dursun, zaman kay
bım nasıl telafi edeceğiz. O bakımdan, Sayın Ba
kandan ve teşkilatından rica ediyoruz, yapılmış 
bir fizibilite etüdü vardır, buna itimat etmek lazım. 
Aksi halde, bunun aksine çıkacak yeni bir fizibilite 
raporu da kabili münakaşa olacaktır. İster misiniz 
o saman, o veya bu şekilde hükümetler arasında ve 
bakanlar arasında bu ihtiyaç sürüncemede kalsın ve 
hakikaten memleketimizin ihtiyacı olan, Türk ikti
sadiyatına ve Avrupa'yla bağlantısında büyük değer 
taşıyacak olan bu eser bir an önce yapılmaya baş
lanmış olsun. 

Sayın Başkan, say m senatörler; 
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol, asfalt, 

köprü yapımı, onarımı, bakımı, yolların yaz kış 
trafiğe açık tutulması şeklinde özetlenecek görevle
rin yerine getirilmesinde, makine ikmal ve ambar
lama hizmetlerinin önemi aşikârdır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün elinde 144 863 400 
dolar değerinde makine parkı vardır. 65 706 900 do
larlık kısmı ekonomik ömrünü doldurmuş olan bu 
parkın takriben % 30'umı bakım makineleri, % 60' 
im yapım ve asfalt makineleri, % 10'unu da diğer 
makineler teşkil etmektedir. 

1972'îerde «makine yenileme ve dengeleme pro
jesi» diye bir hazırlık yapılmış; ancak mali imkânlar 
veyahut da formalitelerde birtakım gecikmeler se
bebiyle o zaman 72 milyon dolar olan bu proje tu
tarı son revizyonda 138 milyon dolara yükselmiştir. 
Bunda iş makinelerinin fiyatlarındaki yükseliş ve bu
na benzer sebepler ileri sürülebilir. Bu bakımdan, da
ha fazla geciktirilmeden «makine yenileme ve denge
leme projesinin» bir an önce gerçekleştirilmesi, aksi 
halde Karayollarının elinde bulundurduğu makine par
kının iş kapasite ve randımanı da istenilen seviyede 
olmayacaktır. 

Bu arada, zamanı da dikkate alarak, birtkım hiz
metleri atlamak suretiyle bazı hizmetlere temas etmek 
istiyorum. 

Devlet yollan yapım ve onarımı hizmetlerine ay
rılan ödeneklerle yalnız devam eden işler yürütüle
bilecek, önceki yıllarda ihale edilerek mukaveleye 
bağlanmış olan ihaleli işlerin ihtilaflı duruma düşme
sini varit ve mhutemel gördüğümüzden, bu hususta 
tedbir alınması bakımından ikazı faydalı bulduk. 

îl yollan yapım ve onarım hizmetlerine gelince; 
son senelerde il yollarının da trafik bakımından ke
safet kazandığı gözönüne alınırsa, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün il yollarına ağırlık \erme politikası, 
ödenek yetersizliği sebebiyle imkânsız hale gelmekte
dir. İl yollarının umumiyetle topografyası ve jeolojisi, 
yol yapımına uygun olmayan arazilerden geçtiği de 
dikkate alınacak olunursa, Bütçeye konan ödeneğin 
yetersizliği daha da iyi anlaşılır hale gelmektedir. Bu 
durumda ulaşılmayan 115 bucak yollarında hemen 
hemen hiç bir faaliyet gösterilemeyecek, son yıllarda 
yapımı önem kazanan sosyal nitelikli il yollarının ya
pımı, bakımı ve onanmları güçleşecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bütçesinin tetkikinden, yeni hiç bir hizmet yap

mayacağı; ancak geçmiş yıl hizmetlerini devam et
tireceği anlaşılan Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üze
rinde daha fazla detaylara girmeden, izin verirseniz 
demiryollarından da bahsetmek isterim. 

Öğrendiğimize göre, evvelce tek bir bakanlık ha
linde bulunan Demiryolan, Hava meydanlan ve Li
manlar ayn ayrı umum müdürlükler haline getiril
miş. 

Hükümet bir taraftan Sosyal Sigortalara, Bağ -
Kur'a, diğer müesseselere ait hastaneleri tevhit etme
ye çalışırken, Emekli Sandığı ve buna benzer mües
seseleri bir tek müessese halinde toplarken; henüz 
ne fayda getireceği hususunda bir bilgiye sahip ol-
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madan, gerçi peşin bükümlü olmak doğru olmasa da, 
bu bir umum müdürlüğün üçe ayrılışını, (affınıza sı
ğınarak söylüyorum, müsaade ederseniz) acaba Hü
kümette de bakanların bölünmesine muvazi bir uy
gulama olabilir mi?.. Ayrılış sebeplerini öğrendiğimiz 
takdirde kanaatlerimizi, görüşlerimizi daha da haki
kate uygun bir şekilde belirtmeye çalışırız. 

Demiryolları Türkiye'de denebilir ki, demiryolu 
taşımacılığı ulaşım sistemi içinde olması gereken yeri 
maalesef almamıştır. 

Petrol fiyatlarının artması, enerji tüketimi, kara
yoluna kıyasla 5 ilâ 8 defa daha ucuz olan demiryolu 
taşımacılığına, son yılarda demiryolları şebekesinin 
geliştirilmesi ve yüksek standartlara göre yapılmasın
daki bundan önceki hükümetlerin isabetli tutumunu, 
umarız yeni Hükümet de benimser. 

Bu arada, Ankara - İstanbul arasının 4 saatlik bir 
mesafeye indirilmiş olması, çift hat, yüksek hızlı bir 
güzergâhın olması, modern demiryolculuğun memle
ketimizde bir uygulaması olacaktır. Umarız bu şekil
deki bir sistem yalnız İstanbul - Ankara arası değil, 
Doğu ve Batı Anadolunun da ulaşımının bağlantısını 
sağlayan bir başlangıç olur. ümit ve temenni ediyo
ruz ki, Ankara - Erzurum - Kars hattı da bu modern 
demiryolu işletme uygulamasına önümüzdeki yıllar 
dahil edilsin. 

Hava liman ve meydanları mevzuunda, sadece da
ha evvelce proje safhası ikmal edilen 27 adet stol tipi 
hava alanları yapımına sürat kazandırılması, Ana
dolunun hava meydanlarına kavuşması bakımından 
son derece faydalı olacaktır. İç ve dış trafiğe açd* 
hava liman ve meydanlarının, her mevsim, gece ve 
gündüz ulaşıma imkân verecek modern standartlara 
uygun bir şekilde ele alınmasının faydaları görülmüş; 
umarım bu gayretlere devam edilir. 

Bu arada, her ne kadar, her bütçede tekrarlanır 
ise de, mevzuat değişikliğinden de kısaca bahsetmek 
isterim. 

Mevzuatımızda 2490 sayılı Kanun ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu, yatırımların süratle 
ikmalinde âdeta engellerden birisi olarak saydır. Ba
kanlığın bu husustaki çalışmalarını öğrenmekten mem
nun oluruz. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde plan hedeflerine 
uygun olarak icraatların yürütülebilmesinde, yine bi
linen birkaç hususu tekrarlamak isterim. Bu mevzuda 
en büyük engel arsa teminidir. Programa alman ya
tırımların arsalarının mutlak temini gerekir; aksi hal
de, hiç bir yatırımı zamanında ikmal etmek mümkün 
değil. 

İkinci husus; mutlak yeterli ödenek konulmasıdır. 
Aktarma yapılması, zaman kaybım ve müteahhitlerin 
tereddütlerini mucip olmaktadır. Bunlardan biraz da
ha mühimce gördüğümüz husus, inşaat malzemeleri
ne ait fiyatlarda istikran temin edecek tedbirlerin 
alınmasıdır. 

BAŞKAN — Saym Bozkurt; söz sıranız bitti efen
dim, lütfen bağlar mısınız. 

AP GRUPU ADINA ÖMER NACİ BOZKURT 
(Devamla) — Peki efendim. 

Saym Başkanım, saym senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin, milletimize ha

yırlı olması dileğiyle Yüksek Heyetinize saygılarımı 
arz ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Söz sırası Sayın Süreyya Öner'de, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu adına. 
Buyurunuz Saym Öner. 

CHP GRUPU ADINA SÜREYYA ÖNER (Siirt) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Bayındırlık Bakanlığı 1978 mali yıh Bütçesi üze
rindeki Grupumuz görüş ve dileklerini belirli süre için
de Yüce Heyetinize arz etmeye çalışacağım. 

İmparatorluk döneminden beri yurdun imarında 
büyük hizmetleri geçmiş olan Bayındırldc Bakanlığı, 
1920 tarihinden itibaren; yani ilk Meclis hükümetleri 
içinde yerini almış ve her gün faaliyet alanım biraz 
daha genişletmek suretiyle bugünlere ulaşmış bulun
maktadır. 

Kuruluş Kanununa göre, kuruluş amacı; yurdun 
bütün ulaştırma faaliyetlerinin altyapısını teşkil eden 
karayolları demiryolları, limanlar, barınaklar, hava 
meydanları ve limanları akaryakıt boru hatları tesisle
riyle Devlet ve kamuya ait binaları en ileri teknikle 
yapmak, yurdumuzda bütün inşaat işlerinin düzenli 
ve çağdaş bir anlayışla yürütülmesini sağlamaktır. 

Bütün ulaştırma faaliyetlerinin altyapı hizmetle
rini bünyesinde toplayan Bayındırlık Bakanlığı, bu 
nitelikleriyle ülkenin âdeta can damarlarını kontrol 
eden bir kuruluştur. 

Gerçekten karayolu ağıyla birlikte, demiryolu, de
niz yolu ve hava ulaştırması, tüm olarak ulaşım şe
bekesi bir ülkenin hayat damarları mesabesindedir. 
Mal ve hizmetlerin mübadelesini sağlayarak, ekono
miye hayatiyet kazandıran, bir memleketin ulaşım 
şebekesidir. Devletin vatandaşa götürmekle yükümlü 
olduğu hizmetleri yurdun en ücra köşesine kadar 
düzenli bir şekilde yayan, devletin güvenliği ve et-
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kinliğini yurdun her tarafında duyulmasını sağlayan, 
yurt savunmasının gereği gibi yapılmasına olanak ve
ren yine o ülkenin ulaşım ağıdır. 

Sosyal, ekonomik ve siyasal yönden bu kadar 
önem arz eden ulaşım sistemimizin, bir makinenin 
biri diğerini tamamlayan parçaları gibi birbiriyle bağ
lantılı ve bir bütünlük arz etmeleri zorunluğu aşi
kârdır. 

Bugün Türkiye'mizde kara, deniz, hava ulaşımı 
arasında böyle bir bütünlüğün varlığı iddia edilemez. 
Bu nedenlerle ulaşım şebekesinden istenen be bekle
nen verimlilik, maalesef alınamamaktadır. Karayol
ları ağının demiryolu, deniz yolu ve hava ulaştır
ması ile uyumlu duruma getirilmesi gereğine burada 
önemle işaret etmek istiyoruz. 

Beklenen ölçüde bir verimlilik sağlanması ve ya
pılan hizmetlerin halk nezdinde ekonomik bir değer 
kazanması için aynı koordinasyonun köy ve orman 
yollarıyla karayolları arasında da gerçekleştirilmesi 
şarttır. 

Değerli senatörler; 
İç ve dış ticarette önemli bir yer tutan limanları

mızın yeterli hale getirilmesi, taşımada mevcut olan 
uyumsuzluk ve tıkanıklığın önlenmesi için karayolla
rıyla sağlam bir bağlantı süratle kurulmalıdır. 

Döviz darboğazını aşmak için geliştirmek zorun
da bulunduğumuz ihracatımızı, ancak büyük kapa
siteli ve karayollarıyla bağlantılı modern limanlar te
sis ve bunları geliştirmekle gerçekleştirmek mümkün 
olacaktır. 

Ayrıca, turizm ve balıkçılığın gelişmesini sağlamak 
açısından küçük liman, barınak ve balıkçı limanları
na olan ihtiyaç da meydandadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu ulaştırma
sına büyük önem ve hız verilmiş ve bu yolda övünü
lecek sonuçlar alınmıştır. «Demir ağlarla ördük Ana
yurdu dört baştan» marşını gururla söylediğimiz za
man, bu hamle yılları olmuştur. Ancak; daha sonra 
demiryolu yapımında belirgin bir duraklama başgös-
termiş, taşımacılığın ağır yükü birdenbire karayolla
rına kaydırılmıştır. Örneğin, 1953 yılında Türkiye'de 
yapılan yük taşımalarının % 32'si karayolu ile yapı
lırken, bu değer, 1976 yılında % 60'a yükselmiştir. 

Yolcu taşımalarında ise, bu artış daha da yoğun
dur. Hızla artan yoğun trafik karşısında yapılan yol
lar, esasen yetersiz hale gelmektedir. Oysa ki, demir
yolculuk çağın gereklerine uygun olarak geliştirilip, 
toplumsal ve ekonomik yapıya uygun bir ağa kavuş
turulursa, özellikle yük taşımacılığında asıl ağırlık 
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demiryoluna kaymış ve böylece karayolunun yükü 
azalacağı gibi, her yıl binlerce yurttaşımızın can kay
bına ve çok yüksek maddi zararlara yol açan taşı
macılık büyük bir güvenceye kavuşmuş olacaktır. 

Geçmişte temelleri sağlam olarak atılmış yetenek
li bir personel kadrosuna sahip demiryolculuğumuzun, 
bugünkü bir kenara itilmiş durumdan çıkartılarak 
geliştirilmesini önemle diliyoruz. Vasıta, yedek parça, 
yakıt ve enerji yönünden dışa bağlılıktan kurtulmak 
için de bunu lüzumlu ve zorunlu görmekteyiz. 

Değerli senatörler; 

Bu arada Adalet Partisi Grupu Sayın Sözcüsünün 
bir görüşüne grup olarak katılmadığımızı da beyan 
etmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, demiryolla
rının önemine öteden beri inanmış ve bunların sağ
ladığı faydalara inanmış bir parti olarak her zaman 
büyük önem vermiş bulunmaktayız. O itibarla demir
yolları inşaatının hızla geliştirilmesi için gerekirse 
gene Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde müstakil bir 
genel müdürlük olarak böyle bir hüviyete kavuşturul
masında biz parti olarak yarar gördüğümüzü huzu
runuzda ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Asrımız sürat asrı olduğundan, hava taşımacılığı 

büyük taleplerle karşı karşıya gelmiştir. Bu yoğun is
tekleri karşılayacak kapasitede hava alanları yapıl
ması, bu arada zorunlu hale gelmiştir. Türkiye'de bu
gün belli istikametlerde hava seferleri yapılmakta, 
birçok illerimiz bu rahat ve süratli taşıma aracından 
faydalanamamaktadırlar. Bu itibarla dolmuş seferleri 
yapacak küçük uçakların inip kalkmasına elverişli 
havaalanlarının, özellikle ulaşım imkânları sınırlı 
olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde inşa
sına geçilmesini ve bu suretle geri kalmış yörelerdeki 
halkımızın da bu çağdaş nimetten faydalandırılma
sını önemle dilemekteyiz. 

Karayolları örgütü, kuruluşundan beri feragat 
ve fedakârlık örneği vererek, ülkeyi her zaman övünç 
duyduğumuz sayısız eserler kazandırmış ve halkm 
gönlünde haklı bir yer etmiş milli bir kuruluşumuz
dur. Ancak, bu örnek kuruluşumuz son yıllarda Cep
he Hükümetleri döneminde akıl almaz partizan uygu
lamalarla yetenekten çok, dost ve ahbap ilişkilerinin 
hâkim kılınmasıyla adeta istenerek ve sistemli bir 
şekilde fonksiyonunu ifa edemez duruma getirilmiş
tir. Feragatli ve çalışkan bir kadrodan oluşan bu de
ğerli kuruluşumuzun eski düzeyine, eski yapışma, bir 
kelimeyle eski saygın mevkiine kavuşturulmasını, ye-
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tenek ve içtenliğine inandığımız Sayın Bayındırlık 
Bakanından beklediğimizi de ifade etmek isterim. 

Şartnamelerin hazırlanmasında, inşaat birim fiyat
larının tespitinde, müteahhit sicillerinin tutulması ve 
işlerin kaliteli olarak yapılmasında söz ve yetki sa
hibi, Bayındırlık Bakanlığıdır. Devlet yapım ve inşaa
tının birkaç yıl içinde yer yer dökülmeye başlaması, 
kısa bir süre sonra tekrar onaran veya desteğe ihti
yaç göstermesi, bizi ister istemez kontrol sisteminin 
iyi işlemediği düşüncesine götürmektedir. Bu fakir 
milletin kıt imkânları harcanırken gereken titizliğin 
gösterilmesi lüzumuna işaret ettikten sonra, buradan 
teknik eleman ve Devlet ihaleleri ile ilgili 2490 sayılı 
Artırma - Eksiltme Kanunu ile 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununa intikal etmek istiyoruz. 

Teknik elemanların maddi bakımdan tatmin edil
memeleri, çoğunun istemeyerek başka alanlara kayma
larına, özellikle kendilerine daha cazip teklifler götü
ren özel teşebbüslere yönelmelerine neden olmakta
dır. 

Kamu kesimindeki bu beyin göçünün önlenmesi 
ve teknik elemanların tam anlamıyla tatmin edilerek, 
Bakanlık kadrosunun her zaman güçlü halde tutul
ması ivedi bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. 

2490 sayılı Kanun, bugünün Türkiye'sinde yatı
rım uygulamalarına artık cevap verir nitelikte değil
dir. 1934 Türkiye'sinin 1978'ler Türkiye'siyle aynı 
olduğunu herhalde hiç kimse iddia edemez. Sözünü 
ettiğimiz bu iki kanunun, günün koşullarına uygun 
bir şekilde değiştirilmesinde hemen hemen görüş bir
liği mevcuttur. Ancak; her yıl tekrarlanan bu genel 
istek, maalesef bir türlü gerçekleşememektedir. Artık, 
yılan hikâyesine dönen bu konunun lafım etmekten 
vazgeçilerek, daha fazla zaman yitirilmeden fiiliyata 
geçilmesi şarttır. 

Trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşımızı 
kaybetmekteyiz. Basından, radyo ve televizyondan ka
za sonucu birden çok ölüm haberi almadığımız gün 
hemen hemen yok gibidir. Bu kazalarda meydana ge
len maddi zararlar ise, milli servet içinde önemli bir 
yekûn teşkil etmektedir. Karayollarındaki bu trafik 
keşmekeşliğine son vermek, bu yollarda mal ve can 
güvenliği sağlamak, bugün Türkiye'mizde en önemli 
sorun haline gelmiştir. Karayolu taşımacılığı hizmet
lerinin tesis, yönetim, işletme ve trafik kontrolü yön
lerinden içinde bulunduğu dağınıklığı önlemek üzere, 
Hükümet Programında da belirtilen Karayolları Tra
fik Yasası ve Karayolu Taşıma Yasası önerileri biran 
evvel Meclislere sunulmalıdır. 

Bir seferinde 22 ton yük taşıyabilecek kapasiteye 
sahip TIR kamyonlarının kaçakçılığa son derece mü
sait olması ve bu vasıtalarla büyük çapta kaçakçılık 
yapılmakta olması konumuz dışında bulunduğundan, 
bu hususlar üzerinde durmuyoruz. Ancak; ağır tonaj
lı bu nakil vasıtalarının trafiğimizi daha da yoğunlaş-
tırlığı ve esasen ağır tonajlı vasıta standartlarına gö
re yapılmamış olan yollarımızı kısa zamanda boza
rak tahrip ettikleri bir gerçektir. Buna karşılık TER' 
lardan aldığımız geçiş ücretleri bugünkü ortamda he
men hemen hiç mesabesindedir. Bu nedenle TIR'lar-
dan alınan geçiş ücretlerinin, hiç değilse yollarımızın 
bakım ve onanmım karşılayacak bir düzeye çıkartıl
ması en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Hükümet Programında da belirtildiği gibi, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu'da ekonominin canlanamayı-
şının nedenlerinden biri de, bölge için ulaşım ola
naklarının yetersiz kalmış olmasıdır. Bir ili, ülkesinin 
dört bir yanına ve ilçeleri, bucakları kendi iline bağla
yan, her mevsim geçit veren bir yol şebekesi kurmak 
ve bunun bakım ve onarımım zamanında yapmak 
Devletin başta gelen görevidir. 

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değil 
bucaklar, kendi iline henüz bağlanamamış ilçelerimi
zin sayısı azımsanmayacak düzeydedir. 

Ulaşım yetersizliği nedeniyle aylar boyu kendi dar 
çerçevesinde âdeta mahsur kalan insanımıza çok geç 
kalınmış olmakla beraber, hakkı bulunan ulaşım hiz
metlerinin, bütün imkânlar seferber edilerek öncelik
le götürülmesini Sayın Bakan ve Bakanlık yetkilile
rinden önemle diliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasa

rısında dikkatimizi çeken bir hususa da burada işa
ret etmek istiyoruz. 

Tasarının 6 ncı maddesinde, «Karayolları Genel 
Müdürlüğü; yabancı ülkelerle imzalanan ikili anlaş
malara adajanarak bütçe yılı içinde dış ülkelerde ka
rayolu yapım ve bakımıyla ilgili ihalelere katılmaya, 
taahhütlere girişmeye ve bu taahhütlerin gerektirdiği 
etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası ile, yol, 
köprü ve diğer ilgili tesislerin yapım ve bakımını ve 
bunlara ilişkin diğer her türlü hizmeti ve faaliyetleri 
gerçekleştirmeye yetkilidir.» denilmektedir. 

Henüz kendi ülkemizde yapacağımız daha çok şey
ler varken, gücümüzü bir gösteriş veya poli
tik bir maksat uğruna yaban ellerde israfa kalkış
manın anlamı yoktur ve fantaziden öteye geçmeyen 
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bu heveslerden vazgeçilmesini Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak tavsiyeye değer görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1977 yılında meydana gelen fiyat artışları ve pa

ranın enflasyon sebebiyle değer kaybetmesine rağ
men, Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçelerinin geçen yılın da altında bir dü
zeyde tutulmuş olduğunu üzülerek tespit etmiş bulu
nuyoruz. Ancak, harcamalarda bir liranın dahi üze
rinde durulacağı ve çok titiz bir harcama ve denetle
me yapılacağı inancını taşıdığımızdan, bu sınırlı im
kânlarla da çok şeyler yapılacağı ümidini muhafaza 
etmek istiyoruz. Ayrıca, Bütçe Karma Komisyonun
da Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesine 2 milyar 
liralık bir ilave yapılarak, hiç değilse 1977 Bütçe ra
kamları düzeyine çıkartılmış ve bu suretle olanakla
rının genişletilmiş olmasını memnuniyetle karşıladığı
mızı belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Grupu-

muz görüş ve dileklerini genel hatlarıyla bu şekilde 
özetlemiş bulunuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin ülkemize ve tüm 
Bakanlık camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, Grupum ve şahsım adına Yüce Senatoya saygı
lar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öner. 
Gruplar adına başka söz istenmemiştir. Kişisel gö

rüşmelere geçiyoruz. 
Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Bayındırlık Bakanlığının değerli mensupla
rı; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Grup sözcüleri Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerini dile gelirdiler. Ben de aynı konu
da fikirlerimi bir bağımsız Senatör olarak dile getir
meye çalışacağım. 

Muş'un sorunları arasında en önemli ve bütün 
Muş'u ilgilendiren üç sorun vardır : 

1. 1966 Varto depreminden beri askıda kalmış 
konut sorunu. 

2. Sağlık sorunu, ki bu 19 doğu ilini ilgilendiren 
bir sorundur. 

3. Yol sorunu. 
Yol sorununu; karayolu sorunu ile köy yolu so

runu olarak ikiye ayıracağımıza göre, şu anda konu
muz olan karayolu sorunu üzerinde görüşlerimi be
lirtmeye çalışacağım. 

Bayındırlık Bakanlığının görevleri arasındaki di* 
ğer konulara Muş'un yol sorunu halledilmeden de
ğinmem, bu konuda konuşmam mümkün olmayacak
tır. Çünkü; benCm ve halkım için en önemli sorun 
olan yol sorununun mutlaka çözümlenmesi lazım ge
liyor. 

Bu yüce kürsüden dört yıldan beri devamlı ola
rak bu konuyu dile getirmiş ve Cumhurbaşkanına 
başvurmuş, Bayındırlık Bakanlarına yalvarmış ve hat
ta üç sene evvel 250 bin nüfuslu Muş halkı namına 
istirham ediyorum, yalvarıyorum; Muş'u Van Bölge 
Müdürlüğünden alın da, başka bir faöîge müdürlüğü
ne bağlayın diye burada bu konuyu dile getirmiş bu
lunuyorum. 

iŞimdi yeni iktidara gelmiş olan Hükümetin Prog
ramında, Doğu Anadoluya önem verileceği belirtil
mektedir. Sayın Bakandan ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü Teşkilatından istirham ediyorum; Muş'un 
bu durumunu tekrar gözlerinizin önüne sermeye ça
lışacağım. 

Muş üç ille ticari, kültürel ilişkilerim kurmakta-
du'. Doğu Anadoîunun odağı mahiyetinde olan üç; il, 
Erzurum, Diyarbakır, Elazığ'dır. Şimdi ben size Muş' 
un bu illerle olan bağlantısını dile getireceğim. 

Erzurum : Muş -. Varto -- Erzurum yolu,- eğer Var
to - Karlıova '» Erzurum şeklinde Karayolları Genel 
Müdürlüğünün teknik elemanlarının vermiş olduğu 
rapor yönünde ele alınırsa, 80 kilometrelik bir kısal
ma söz konusu olacaktır. Dört seneden beri bu konu
yu dile getiriyoruz, maalesef bugüne kadar halledil
medi. Demek ki, 254 kilometrelik yolu 80 kilometre 
kısaltmak mümkün olacaktır bu durumda. 

Malazgirt Bulanıklı hemşerilerim, Hınıs üzerinden 
Erzurum'a gitmeleri lazım gelirken, ta 250 kilometre
lik Karaköse - Ağn üzerinden Erzurum'a gitme duru
mundadırlar. Halbuki, Malazgirt - Aktuzla - Karaço-
ban - Hınıs yolu ele alınırsa, 13 kilometrelik bir kı
salma olur ve Muş'un üç kazasını ekonomik bakım
dan kurtarmış oluruz. Bu konuyu da kaç yıldan beri 
dile getiriyorum. 

Şimdi Muş'un Diyarbakır'la olan ilişkisini yol ba
kımından dile getirelim. 

Muş - Bitlis - Siirt üzerinden haliyle Diyarbakır'a 
gidiliyor. Eğer, Muş - Kızılağaç - Kulp yolu yapılır
sa, ki bu hususta da yine Bayındırlık Bakanlığından 
bize verilen teknik malumata göre, aşağı yukarı 100 
kilometrenin üzerinde bir kısaltma söz konusu ola
caktır. 
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Kaba hatlarıyla bu yol durumunu dile getirdikten 
sonra, şu anda Muş'un doğrudan doğruya ilçelerle 
olan yol durumunu dile getireceğim. 

Muş -. Varto - Erzurum yolu 50 v 6 0 seneden be
ri il yolu olduğu halde, hâlâ bakım görmemiştir. Ge
çen seneki çalışmalardan dolayı Karayolları Genel 
Müdürlüğüne şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Ge
çen sene aşağı yukarı Temmuz -. Ağustos aylarından 
itibaren çalışmalarım Sayın Bakanın önünde bilhas
sa belirtmek istiyorum. Yalnız, Temmuz ayına kadar 
çalışmalar maalesef program hedeflerine dahi uygun 
olmamıştır. Bana evvelki sene Ağustos'un 18'inde 
Bayındırlık Bakanı imzasıyla bir mektup gelm.'ştir; 
«Efendim, sizin Muş •= Varto yolunu yapmak için 8 
milyon 500 bin lira para programladım.» 

İstirham ediyorum. Doğu Anadoîunun iklim şart
larına tabi olan Muş gibi bir yer için konmuş olan 
para Ağustos'un 18'ine kadar değerlendirilmemiş ise, 
ondan sonra o paranın bizim için bir tutarlı tarafı, 
bir yararı olmaz ki. Bu bakımdan gerçekçi olalım. 
Doğu Anadoîunun iklim şartlarım biliyoruz. Doğu 
Anadoîudaki yatırımları ona göre ele almamız la
zım geliyor. 

Bu durum karşısında Karayolları Genel Müdür
lüğünün bütün Türkiye çapındaki çalışmalarını tak
dirle karşılıyoruz. Yalnız, demin de arz ettiğim gibi 
Muş'un Erzurum, Elazığ, Diyarbakır ile olan yol bağ* 
lantılarmı en kısa zamanda halletmemiz ve Muş'un 
Malazgirt, Bulanık, Varto ile olan yol sorununu da 
mutlaka en kısa zamanda halletmemiz lazım gelir. 

Bilhassa Van Böîge Müdürlüğüne sonbaharda 
gönderilen Mustafa Bey'in çalışmalarından memnu
nuz. Ben Sayın Bakandan bir istirhamda bulunaca
ğım. 

Sayın Bakanını, teşkilat olarak gayet iyi çalışma 
azminde. Yalnız zatıalinizi politik baskılarla etki al
tında bulundurmak suretiyle Doğu Anadoîunun bası 
yörelerine kaydırılmış olan Karayolları Teşkilatı ele
manlarını polıitik baskılarla başka tarafa kaydırma 
imkânım ararlar. Biz sizden bunu istirham ediyoruz. 
Hükümet Programındaki görüşlerinize katıhyoruz. 
Zaüaliniz çeşitli baskılar altında kalmak suretiyle Do
ğu Anadoluda yaptırılmakta olan çalışmaları başka 
taraflara kaydırmak hususunda bir etki altında ka
lırsanız, biz sizi Doğu Anadoîunun sorunlarım bilen 
bir kimse olarak affedemeylz. Sizlerden Azizoğlu gi
bi olmayı istiyoruz. Türkiye'nin sorunlarına tüm ola
rak eğilmemizi istiyoruz, yalnız seçim çevrenizle ilgi
li değil. Bu bakımdan çalışmalar bekliyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin Türk milletine ve 
Bayındırlık Bakanlığı mensuplarına hayırlı olmasını 
diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?... Yoklar. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Yoklar. 
Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu?... Yoklar. 
Sayın Neşet Akmandor?... Yoklar. 
Buyurun Sayın Naci Cidal. 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Dikkat buyurursanız, huzurunuzu çok seyrek iş

gal eden bir arkadaşınızım. Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin görüşmesini fırsat bilerek, gerçekten Tür
kiye'nin değil, belki de dünyamn en geri kalmış bir 
ilinin temsilcisi olarak ben de biraz kendi ilimden 
bahsetmek isterim. 

Hiç unutmuyorum, 1948 yılında Hakkâri'de or
taokulda öğretmen vekilliği yapıyordum. O zamanlar 
mütalaa vardı. Hocalar talebelerin başında bulunur, 
talebeler takıldıklan kelime veya konulan hocalarına 
sorarlardı. 

Arkadaşlar, benden iki defa iki Hakkârili öğrenci 
şu sualleri sormuşlardır: «Öğretmenim ray nedir?» 
(Bildiğimiz tren rayı.) Coğrafyada geçmiştir, bunun 
anlamını bilmiyor. Bugün de biliniyor. 

Diğeri ve çok enteresanı; «Asfalt nedir?» demiş
lerdir. Aradan 31 sene geçmiştir. Eminim ki, halen 
Hakkâri'nin ortaokulunda değil, belki lisesinde de 
asfalt görmeyen çocuklanmız vardır. 

Şunu da belirteyim; benim ilimde bırakın motor
lu vasıtayı, tekerlekli vasıta yüzünü görmeden doğup 
ölenler vardır. Bildiğimiz kağnı arabası yoktur; çün
kü dağlık mıntıkadır, kağnı da işlemez. 

Hükümetin Programında, kalkınmada öncelikli yö
relere öncelik verileceği bildiriliyor. Bunu biz Ulaş
tırma Bakanlığı Bütçesini eleştirirken memnuniyetle 
huzurlarınızda dile getirdik ve memnuniyetimizi be
lirttik. 

Ben şimdi kısaca, özellikle Doğunun sorunlarını 
en az benim kadar bilen Sayın Bakanın dikkatlerine 
sunmak üzere, birazcık Hakkâri'nin beli başlı ana-
yollanndan bahsedeceğim. 

Hakkâri - Van yolu Başkale'ye kadar, hatta Ba-
ğışh denen yere kadar istifade edilebilir durumda
dır, bir kısmı da asfaltlanmıştır; ama Hakkâri Inı-
dutlan dahilinden itibaren bir kanş asfalt yoktur. 
Bağışlı - Hakkâri arası 42 kilometredir, orada sürü
cülerin araba kullanmalan gerçekten bir mucize, bir 
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nevi cambazlıktır. Bizzat kendim de kulîanmışımdır 
o yolda arabayı. 

Hakkâri - Çukurca yolu ilkbahar ve yazın selden, 
kışın da çığ dediğ.-miz tabii afetten devamlı kapalıdır. 
Gerçi zaman zaman Karayollarının gayretleriyle açı
lıyor; ama tabiat şartlan bunu kapatıyor. 

Hakkâri - Beytişebap, Hakkâri -. Uludere yolu, yol 
demekten çok uzaktır. Burası bir nevi patika dediği
miz geçittir, tehlikeli virajlardan, dağlardan geçen bir 
yoldur. Bu konuyu ben geçenlerde Bakanlığa uğradı
ğımda Sayın Bakana, gerçekten Hakkâri'nin sorunla
rım Hakkâri Parlamenteri kadar bilen Sayın Bakana 
arz ettim. Sayın Bakan bana harita üzerinde lütfet
tiler, gerekli izahatı verdiler ve memnuniyetle şük
ranla şunu da belirteyim ki, benim kadar Hakkâri'ye 
eğileceklerini de vaat ettiler. Buna da huzurunuzda 
kendilerine teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Arkadaşlarım, benim ilimin iki tane ilçesi; Beyti
şebap ve Şemdinli ilçeleri hemen hemen 7 - 8 ay ka
palı kalır. Oradaki hastalar Allah'a terk edilir. Çoğu 
zamanlar Hükümet büyük baskılar karşısında heli
kopterle ilaç yardımı yapmışlardır. 

Şemdinli ilçemizin 8 - 10 muhtarının imzasını ha
vi bir mektup aldım. Bunlar köy gruplarındaki duru
mu dile getirmektedirler. Çok kısadır, huzurunuzu 
fazla işgal etmeyeceğim. Köylünün düşüncesini Yüce 
Senatoya yansıtmak için bu mektubu aynen okuya
cağım. 

«Orman kesimi için orman yolları yapılmaktadır. 
Bu durum, bizde dört kamyon odunun, 5 bin kişinin 
hayatından daha önemli olduğu intibaını yaratır. Bu 
intibaımız doğrudur da. Bu sene bizim mıntıkada 1,5 
km. yol yapılmıştır. Orman olmasaydı bu yol da ya
pılmayacaktı. Yol olmaması dolayısıyla birçok işleri
miz yapılmamakta, halkımızın çoğu cahil kalmakta
dır. Devlet memurlarının burada görev kabul etme
leri de bir mucizedir. Kışın dünya ile ilişkimiz tama
men kesilmektedir. Mıntıkamızda hasta olanlar bir 
yere götürülememekte ve ölümü beklemektedir. Dün
yanın her yerindeki depremlere, yangınlara yardım 
eden Devletimiz, acaba kendi içindeki bu yangını, bu 
çöküntüyü görmemekte midir? Bizim halimiz Afrika' 
daki yamyamlardan beterdir. Bu dertlerimizin çözü
mü nutuk atmakla, güzel kâğıtlarımıza cevap vermek
le çözümlenemez.» 

Sanırım ki, bu mektuba ilave edilebilecek fazla 
bir şey bulamıyorum. Ancak; başlangıçta da arz et
tiğim gibi, bu bir köy grupunun, muhtarların mektu
budur. Aslında bunların bağlı olduğu kaza; yani Şem
dinli kazası sekiz ay kapalı kalır. 
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Ben huzurunuzu fazla işgal etmemek için Kara
yolları ve Bayındırlık Bakanlığı mensuplarıyla Sayın 
Bakanlarına ve Yüce Heyetinize durumu bu kadarla 
ifadeye çalıştım. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cidal. 
Efendim, söz isteyen başka sayın üyemiz yok. 
Say m Şeraf ettin Elçi, Bayındırlık Bakam; buyu

run efendim. 
Sayın Bakan söz süreniz; sorular var, o sorulara 

verecek olduğunuz cevaplara ayıracak olduğunuz süre 
dahil 25 dakikadır. Gözönlinde bulundurmanızı rica 
ederim efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Mardin Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkan ve değerli 
üyeleri; 

Elimde olmayan nedenlerle huzurunuza 5 dakika 
geç geldiğimden dolayı affımı istirham eder, özür di
lerim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gerek grupları adına konuşan, gerekse kişisel gö

rüşlerini açıklayan değerli arkadaşlarımın, Bakanlığı
mız Bütçesi üzerindeki görüş ve eleştirilerini büyük 
bîr dikkat ve özenle dinledim. Sayın sözcü ve konuş
macıların eleştirileri ancak bize güç katar ve bizi 
özendirir. Bu nedenle değerli konuşmacılara teşekkür 
etmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin kara, deniz, havayolu ve demiryolu 

ulaşım ağını ve bunlarla ilgili altyapı tesislerini, ka
mu kuruluşlarının yapı işlerini, akaryakıt ve doğal 
gaz boru hatları ve tesislerinin yapımını, önemli ona
rımlarını ve yenileştirmelerini çağdaş teknolojinin ge
reklerine uygun olarak yürütmekle yükümlü ve gö
revli bulunan Bakanlığımın 1978 mali yılı bütçe ta
sarısı hakkında açıklamalarda bulunmak ve siz değer
li arkadaşlarımın yönelteceği soruları yanıtlamak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Az önce sıraladığım hizmetlerin çağdaş teknoloji
ye ve çağın gereksinmelerine uygun olarak karşılan
ması yanında, bu hizmetlerin en ekonomik ve en kısa 
sürede tamamlanması ilke edinilmiş ve Bakanlık bün
yesinde yer alan karayolları, demiryolları ve limanlar 
çalışmaları koordine edilmiş bir durumda, kitle taşı
macılığına yönelmiş olarak demiryolları ve denizyol
larında yoğunlaştırılmıştır. 
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Hizmetlerimizin birbiri ile uyumlu, birbirini ta
mamlayıcı bir bütün halinde sunulması ve aynı za
manda bölgeleraıası dengesizliği ortadan kaldıracak 
şekilde planlanması, Bayındırlık Bakanlığının görev 
anlayışının bir gereğidir. Az gelişmiş bölgelerimizden 
olan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yanında, özel
likle karayolları bakımından yeîersiz olan Karadeniz 
Bölgemize de yatırımlar açısından önem ve biz veri
lecektir. 

Yıllar geçtikçe cari harcamalar artarken, toplum 
bütçe içindeki yatırım harcamalarımızın tutan gerek 
oransal olarak, gerekse Türk lirası olarak azalmakta
dır. Ekipman, malzeme fiyatlarındaki artışlar ve bun
ların sağlanmasında 'karşılaşılan dar boğazlar yanın
da, yatırımların gerçekleşme oranının giderek düşme
sine yol açan bir diğer önemli etken, nitelikli işgücü
nün istihdamında karşılaşılan güçlüktür. Özellikle tek
nik elamanların 4/10195 sayılı Kararname kapsa
mından çıkarılarak, Personel Yasası kapsamına alın
ması, kamu kesiminden özel kesime nitelikli teknik 
eleman göçünü hızlandırmıştır. Bu göçü en fazla ya
şayan Bakanlığımda karşılaşılan nitelikli işgücü açığı, 
yatırımların gerçekleşme oranının düşmesine yel aç
mıştır. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması zorun
ludur. 

Bu konuyla ilgili, göreve başladığını günden beri 
hassasiyetle konunun üzerine yürüdüm ve nitelikli iş
gücünün özel sektöre kaymasını önleyen tedbirlerin 
alınmasında gayet hassasiyetle yetkililere emir ver
dim. Bu konudaki çalışmalarımız sürdürülmekte ve 
kısa bir süre içerisinde Parlamentonun huzuruna 
bu konulan getirebileceğimizi arz etmek isterim. 

Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşı
mında ve bunlarla ilgili altyapı tesislerinin yapım, 
yatının, işletme ve düzenlenmesinde görevli ve yetki
li kurum ve kuruluşların çokluğuna karşın, bu birim
ler arasındaki koordinasyon eksikliği de yatırımların 
planlanmasını ve zamanlanmasın! olumsuz yönde et
kilemektedir. 

Bakanlığımın 1978 mali yılı bütçe tasarısında ye
ni proje ve yatının yerine, geçmiş yıllarda başlanmış 
yaünmiarm sürdürülmesine ve süratle bitirilerek hiz
mete açılmasına yönelik harcamalara yer verilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Benden evvel hazırlanmış olan Bütçede, maalesef 

Bakanlığımın önemli bir kuruluşu olan Karayolları
nın yatırım ödeneği % 63 nispetinde düşürülmüş bu
lunmaktaydı. Bu Bütçe imkânlarıyla herhangi bir ye
ni hizmet yapmamız mümkün değildi. Ancak, Sayın 
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Bütçe Karma Komisyonu üyelerinin anlayışlı davra
nışı sonucunda, Karayollan Genel Müdürlüğü Bütçe
sine 2 milyon 300 milyon lira civarında bir ek öde
nek sağlanmak suretiyle bizim yatının imkânlarımıza 
az da olsa bir ferahlık getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ulaşım talebi hızla yükselen ülkemizde nüfus ha

reketlerinin ve yük taşımacılığının artması sonucu 
karayolu ulaşımı büyük önem kazandığından; kara
yolları standartlanmn yükseltilmesine, İslah edilmesi
ne, devamlılığı sağlayacak şekilde eksikliklerin ta
mamlanmasına ve genişletilmesine çalışılmaktadır. Ye
ni yol yapımı gerektiği hallerde de, oto yolları stan
dartlarına uygun, üstün vasıflı ve kitle taşımasına ola
nak verecek hız yollan yapımına gidilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Karayollan Gene! Müdürlüğünce önümüzdeki dö

nemde yapılması öngörülen işler şöyle sıralanabilir : 
a) Öncelikle devam eden projelerin tamamlan

ması, 
b) Geçit vermeyen yollann yapımı, 
c) Mevcut sathi kaplama yollann asfalt yenile

meleri, 
d) Yukarıdaki işlerin bitirilmesinden sonra etü

dü yapılan yeni projelerin, anaistikamerteki yollann 
ıslahı ve kopuklukların giderilmesine öncelik tanına
rak yapılması, 

e) Gerekli yerlere oto yol veya ekspres yol ya
pılması, 

Karayollarımız için İ978 yılında öngörülen 8 766 
000 000 TL.'Iık yatırım tavanı, Bütçe Plan Karma 
Komisyonunda 1 960 000 000 TL. artırılarak 10 726 
000 000 TL.'sma ulaşmıştır. 

Karayollan Genel Müdürlüğümüz tarafından 1978 
yılında 1 500 Km. tesviye, 3 000 Km. stabilize ve 
2 000 Km. asfalt yol yapılacağı tahmin edilmekte
dir. 

Bu nedenle Sayın AP Sözcüsünün, Karayoîlannın 
hiç bir iş yapamayacağı tenkitlerinde gerçek payı bu
lunmadığı, Bütçenin dar imkânlarına rağmen, önü
müzdeki yıllarda yine de Karayollarında büyük fe
rahlık getirebilecek yatırımlarda bulunabileceğimizi 
bu rakamlarla ifade etmek isterim. 

Karayeîlan Genel Müdürlüğü hizmetlerinin önem
li kısmını oto ve hız yollan yapımı oluşturmaktadır. 
Ekipman, teknik güç ve inşaat masrafları bakımın
dan büyük ka3rnakîara ihtiyaç gösteren oto yol çahş-
malannın büyük bölümü Bulgaristan sınırından başla
yan, İstanbul ve Ankara üzerinden İskenderun'a va-

: ran E - 5 güzergâhı üzerinde toplanmıştır. 
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ikinci Boğaz geçişi ve çevre oto yolu ile İstanbul 
tüp geçişi ve metro etüdü ile ilg'îi görüşlerimiz şu 
şekilde özetlenebilir; 

Çok hızlı trafik artışı karşısında Boğazdan ikin
ci bir geçişi zorunlu görmekle birlikte, buraya ikinci 
b'r köprü yapılması yerine, mevcut çevre yollarının 
genişletilmesi ve yeni bir metro yapımı konusu ince
lenmeye başlanmıştır. Günümüzde kitle taşımacılığı
nın kazandığı önem de gözönüne alınarak, Boğaz -
altı karayolu ve demiryolu tünelleri biçimindeki geçiş
lerin de birer seçenek olabileceğinin tartışılmasında 
yarar bulunmaktadır. Bu konuda alternatif ararken, 
çalışmaların metro tasarısı ile birlikte ele alınması ve 
böylece en makûl ulaşım biçiminin belirlenmesi için 
fizibilite araştırmalarımız sürdürülmektedir. 

Ülkemiz ekonomisini olumlu ya da olumsuz yön
den etkileyebilecek böyle büyük bir projenin, 
TMMOB'ne bağlı meslek odalan, Üniversitelerden 
bilim adamlarının ve Bakanlığımız yetkilileri ve diğer 
ilgili kuruluşların katılacağı bir panelde tartışılmasın
da ayrıca yarar gördüğümü önemle belirtmek iste
rim. 

Sürenin kısıtlı olması nedeniyle bu konuda ayrıntı
lı bilgi veremiyorum. Önümüzdeki günlerde daha ge
niş bir açıklama yapacağım. 

Sayın senatörler; 
Deımiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün anahe-

defi, ekonomik gelişmeye paralel olarak demiryolu 
ağalarının sıklaştırılması, mevcutların modernizasyo
nu ve yüksek sürate erlştirilmesidir. Çünkü; ancak bu 
şekilde demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı
na nazaran daha ekonomik hale getirilebilir. Avrupa 
ülkelerinde yüksek süratli demiryolu ağlarının sıklı
ğı, demiryolu taşımacılığını karayolu taşımacılığına 
etkin kılmıştır. 

Yurdumuzun Batı - Doğu ve Kuzey - Güney ana-
bağîantılarmın modern demiryolu yapım ve işletme 
ilkeleri içerisinde sağlanması ve komşu ülkelerle bağ
lantı kurulması hususları gözönünde bulundurularak, 
uzun vafdeli bir yatırım programı hazırlanmış bulun
maktadır. 1978 yılmda Üçündü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı dönemin'de etüdü planlanmış olan işlerin ta
mamlanması çalışmaları yürütülecektir. 

Demiryollarına 1978 yılı için 1 milyar 200 mil
yon Türk MraMs yatırım ödeneği ayrılmıştır. Bu öde
nekle 1977 yılında hızla yapımı Sürdürülen İzmit şe
hir içi geçişi, Divriği - Sivas, Tecer - Kangal, Arifi-
ye - Sincan yolları ve SöğüÜüçeşme istasyon tadilatı 
çalışmaları yatırım tahminlerinin çok altına düşmüş 

olmaktadır. Ancak, yine de bu yılki çalışmalarda de
vam eden projelerin çabuklaştınlip, bir an önce biti
rilmesine önem verilecek, yeni projelerin etütleri yapı
lacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten, diğer bazı konuşmacı arkadaşlarınım 

da belirttiği ğ?bi, kitle taşımacılığı günümüzde eskiye 
nazaran çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bu
nun önemine biz bütün yüreğimizle katılırız. Ancak, 
bize ayrılan bu bütçe imkânlarıyla programlamak iste
diğimiz demiryolu hedeflerine varmamız imkân da
hilinde değildir. 

Değerli senatörler; 
Bir yanmada olan ülkemizdeki kıyı telisleri yurt 

kalkınması için önemli bir faktördür. Kıyı tesisleri 
için planlı dönemde büyük yatırımlar yapılmış olnıa-
®îi5a rağmen, henüz yeterli seviyeye ulaşılamamıştır. 
Kıyı tesisleri inşaatı; sanayi, tarım, turizm, ithalat, 
îhracait, yurt içi ve yurt dışı taşımacılığı yönünden de 
ele alınmaktadır. 

"Limanlar ve kıyı tesisleri için 1978 yılında 1 mil
yar 131 milyon 450 bin Türk liraîık bir ödenek ay
rılmıştır. Bu ödenek miktarının, proje sayısı gözönün
de tutulduğunda ve proje bazında dağılım yapıldığın
da bazı noktaîarda darboğazlar yarata!biîeceği görül
mektedir. 

Da!]ıa önceki yıllarda başlanan kıyı tesislerinin alt 
ve 'ûst yapılarının tamamlanmış olmasına rağmen, Av
rupa ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerdeki tesislerin 
düzeyine ulaşılamamıştır. Her geçen gün deniz taşıma
cılığında kullanılan teknelerin tonajları artmakta
dır. Yüksek tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma iş
lerini yapabilmesi için büyük limanların yapımı zorun
lu hale gelmiştir. Bu nedenle mevcut kıyı tesislerine 
ilaveten, 1978 yılında ve daha sonraki yıllarda yapımı 
Sürdürülecek önemli projeler; Hopa Limanı, Bandır
ma Limanı, Derince Limanı, Antalya Limanı ve Cide 
Barınağı inşaatlarıyla Samsun Limanının sanayi lima
nı olarak tevsii ikmal inşaatıyla İzmir Limanı ve Sir
keci - Sarayburnu rıhtım tevsiiîeridir. 

Limanların yanı sıra, denizyolu ile yurdumuza ge
len turistlerin İhtiyaçlarım karşılamak üzere, ayrıca 
turisttik yat limanları ve yanaşma yerlerinin yapılması 
planlanmıştır. 

Limanlar Genel Müdürlüğüne ayrıSan bütçenin kı-
sıtlığı belki sizlerin de nazarı dikkatini çekmiştir. 
Ancak, mevzuatta yapmayı düşündüğümüz ve taslak 
haline getirdiğimiz bazı değişikliklerle limanlarda ema
net usulüyle ve kendi imkânlarımızla iş yapma gücü-
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müzii artırarak, bize ayrılan ödeneği en üst düzeyde 
kullanabüeceğimizi de sizlere burada belirtmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağımızda teknolojinin hızla gelişmesi, hava ula

şımını birinci plana çıkartmıştır. Yurdumuz, Avrupa 
iîe Asya arasında hava trafiği yönünden de bir geçit 
merkezi durumunda olduğundan, hava meydanlarımı
zın uluslararası hava trafiğine uygun haîe getirilme
sinde zorunluluk bulunmaktadır. Bu nedenle hava 
meydanlarımızın süratle modern havacılık standart
ları ve Türft Hava Yolları filosuna cevap verecek dü
zeyde inşası, ikmali ve teçhizi gerekmektedir. Halen 
Ankara Esenboğa, istanbul Yeşilköy Havalimanı ve 
Türk" Havayolları bakım tesisleri; Adana, Antalya, 
Trdbzon, Erzincan, Van, Gaziantep havaalanlarının 
tevsiJerlne; İzmir (Kaklıç), Muğla (Dalaman) ve Kars 
havaalanlarının inşaatlarına devam edilmektedir. 

Bunların yanında, kısa mesafede iniş - kalkış ya
pabilecek uçaklar için stol tipi havaalanı yapımına 
da girişilmiştir. 22 ilde yapımı planlanan bu tip ha
vaalanlarının etüdüne 1978 yılında başlanacaktır. 

Akaryakıt ve doğal gazların tankerlerle nakli ge
rek maliyeti, gerekse taşman maddelerin azlığı ve de
polama tesislerinin yetersizliği nedeniyle ekonomik ol
madığından, bu işin modern ülkelerde olduğu gibi, bo
ru hatlarıyla yapılması gereksinimi doğmuş ve boru 
hatları yapımı programa ilk kez 1973 yılında alın
mıştır. 

Mevcut akaryakıt boru hatlarından sivil maksat
larla akaryakıt şevki için gerekli ilave tesisler olarak; 
İzmit (İPRAŞ), İstanbul (Haramidere), Mersin, Ada
na (Osmaniye), İzmir (Aliağa) boru hatları ve ilgili 
tesislerin yapımına bu yıl da devam edilecektir. 

Hava meydanları ve akaryakıt tesisleriyle ilgili ya
tırımlarımız için bu yıl ayrılan toplam ödenek 974 
mHyon 550 bin TL.'dır. Bunun büyük bir kısmı, ön
ceki yıllar çalışmalarının sonucu olarak malzeme alım
ları mahiyetinde dış kredileri karşılamak üzere kulla
nılacağından, bu durum yıl içinde darboğazlar doğu
rabilecektir. 

Sayın senatörler; 
İklim şartlan ve teknolojik gelişmeler gözönüne 

alınarak, yurdumuzda genel bütçeye dahil kuruluşlar
la ve özel idarelere ait yapı işlerini en ekonomik şe
kilde yapılması, yapı inşaatlarında temel ilke edinil
miştir. 

Bu temel ilkeye göre 1978 yılında yapılacak olan 
inşaatların çeşitli sektörlerdeki toplamı 2 milyon 962 
bin 910 metre karedir. 

12 t 1 • 1978 O : 1 

1978 yılı Genel Müdürlük Bütçesi, 491 milyon 
35 bin TL. dır. Diğer kuruluşlardan devir ile gelecek 
oîan miktar, 8 milyar 759 milyon 230 bin TL. olup, 
kamulaştırma; 5 milyon ve cari harcamalar 323 milyon 
846 bin ile toplanınca, genel toplam; 9 milyar 579 
milyon 111 bin TL. olmaktadır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütü
len çeşitli sektörlere ait önemli projeler şunlardır: 
İstanbul Kültür Sarayı, Ankara Milii Kütüphane in
şaatı, Fenerbahçe Stadı, İzmir Sağlık Sitesi, İstan
bul Şişli Sağlık Sitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Ana
dolu Hisarı Spor Akademisi, Muş Malazgirt Zafer Abi
desi, Ankara Devlet Arşiv Sitesi ve İzmir Hükümet 
Konağı. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk yıh 
olan 1978 yılında başlayarak, daha sonraki yıllarda 
da devam etmesi ve bitirilmesi tasarlanan diğer önem
li projeler ise şunlardır: Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ilave tesisleri. Başbakanlık binası, Bakanlıklar si
tesi ve Ankara Adliye sarayı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığımız ye Karayolları Genel Müdürlüğü 

1978 yıh Bütçe teklifi, diğer Bakanlık ve idare büt
çelerine yapılacak transferler hariç olmak üzere, Ba
yındırlık Bakanlığı; 4 milyar 471 milyon 116 bin, 
Karayolları Genel Müdürlüğü; 13 milyar 856 milyon 
975 bin TL, olmak üzere toplam 18 milyar 328 mil
yon 091 bin TL. olarak bağlanmış ve huzurunuza ge
tirilmiştir. 

1978 maü yılı içinde diğer Bakanlık ve idare büt
çelerinden Bakanlığım Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesine tahminen 8 milyar 759 milyon 230 bin TL. 
nın aktarılacağı düşünülürse, Bakanlığımız Karayolla
rı Genel Müdürlüğü dahil 1978 mali yılı Bütçesinin 
27 milyar 87 milyon 321 bin TL. sına ulaşması beklen
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığımızdaki önemli aksaklıkların temel ne

denlerinin başında; mevzuatın ya günümüz ihtiyaçla
rına cevap veremeyecek kadar eskimiş olması ya da 
yetersiz olması gelmektedir, Nitekim, gerek bu yıl, ge
rekse geçen yılkı bütçe görüşmeleri sırasındaki eleştiri
lerin odak noktasını bu konu oluşturmaktadır. 

Örneğin; 1934 yılında yürürlüğe giren 2490 sayılı 
Arttırma Eksiltme ve İhale Yasası artık çok yaşlanmış, 
günümüz koşul ve ihtiyaçlarına cevap vermekten çok 
uzaktır. Bunun öncelikle ve ivedilikle gözden geçi
rilmesi ve yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz hale gel-
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mistir. Bunun yanında, 1609 sayılı Bakanlığımız Ku
ruluş Yasasımnda bazı maddelerinin revize edilmesi ge
rekmektedir. Bu konudaki hazırlıklarımızın kısa süre
de sonuçlanacağını umuyorum. Bunlara paralel ola
rak, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun, 
günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gözden 
geçirilmesinde yarar olduğunu sanıyorum. 

Sayın senatörler; 
Bugün en küçük bir yapı, örneğin; bir okul loj

manı bile ihale edilmektedir. Bu lojmanın projesi bile 
müsabaka ile ihaleye çıkarılmaktadır. Halbuki, mev
zuat değişikliğine bile gerek kalmadan bunlar belli , 
oranda da olsa halledilebilir. Önemli olan bunu pren
sip olarak kabul edip, etmemektir. 

Gördüğüm şudur: Bugüne kadar müteahhitlerin 
yapmak istedikleri işler ihaleye çıkarılmış; ancak, on
lara cazip gelmeyen işler ise Bakanlıkça yapılmaya 
çalışılmıştır. Ben ise altını çizerek söylüyorum; bun
dan böyle Bakanlığımızın ekipman , eleman ve ola
naklarıyla yapabileceği işleri kendisi yapacaktır, ya
pamayacağı işler ise ihale edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bununla müteahhitlik müessesesine karşı olduğu

mu söylemek istemiyorum. Biz meşru kazanca hiçbir 
zaman karşı değiliz. Ancak, sununda kesinlikle bilin
mesini istiyorum; Devletin sırtından bazı kişileri zen
gin etme anlayışına son verilecek ve buna hiçbir za
man fırsat ve olanak tanınmayacaktır. (CHP sırala-
rıdan «Bravo» sesleri.) 

Değerli senatörler; 
Bir örnek vermek istiyorum; liman tarama çalış

malarının tamamı Bakanlığımız tarafından yapılabi
lir. Geçen dönemlerde bu iş müteahhitlere yaptırıl
mıştır. Halbuki gemi bizim, ekipman bizim, eleman 
bizim, buna kırışıklık kân alan müteahhit. Buna ben
zer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bizim önleme
ye çalışacağımız budur. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan; özür dilerim, söz sü
reniz bitti. Daha sorular da var, lütfen efendim. Bir
kaç dakika gayet tabii tolerans tanıyabiliriz efendim. 

Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇt 

(Devamla) — 
Oldu beyefendi, peki. 
Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün değinmek iste

diği bir iki önemli konuya şurada kısaca dahi olsa 
cevap vermek isterim. 

Kendileri daha evvel «DLH Genel Müdürlüğü» di
ye tavsif edilen Genel Müdürlüğün üçe ayrılmasını ten-
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kit buyurdular ve bunu getirip bugünkü Hükümetin 
kuruluşuna ve Bakanlıklarının artışına müşabih bir 
şekilde bunun kusurunu ve mesuliyetini bize yükle
mek istediler. Kendileri gayet açık bilirler ki, bu Ge
nel Müdürlüğün üçe ayrılması bizim Hükümetimizden 
çok daha evvel, İkinci MC Hükümeti zamanında Ba
kanlar Kurulu kararıyla üçe ayrılmış ve bununla il
gili kadro taleplerimiz Devlet Personel Dairesi tara
fından kabul edilmiş bulunmaktadır. Eğer burada bir 
kusur söz konusu ise, bunun bize yüklenmemesi ge
rekir. Ancak... 

ÖMER NAtiî BOZKURT (Gümüşhane) — CHP 
kabul ettiğine göre kusur yoktur. 

'BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇt 
(Devamla) — Ancak, şunu da belirtmek isterim ki, 
ben şahsım olarak da bu Genel Müdürlüğün üçe ay
rılmasından yanayım, Çünkü, bizim Hükümetimiz ül
kenin gelecekteki ekonomik gelişmesine ve bunu kar
şılamak için gerekli olan ulaşım ihtiyaçlarını göz önün
de bulundurarak, bilhassa demiryolu taşımacılığına ve 
denizyolu taşımacıhğma büyük önem vermektedir. Bu 
derece önem verdiğimiz ulaşım ünitelerini ve çalışma 
faaliyetleri tamamen birbirlerinden ayrı ve birbirleriy
le ilgili bulunmayan bu üniteleri ayrı ayrı bir genel 
müdürlük halinde tertiplcnmesî'ndcn yana olduğumu 
belirtmek isterini. Yalnız, ben arz ettiğim gibi, eğer 
bu konuda bir kusur varsa, bunun bize raci olmama
sı gerekir. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa
yın Bakanın, Bütçe Komisyonundaki beyanında gö
rürsünüz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, çok rica ediyo
rum; müdahale etmeyin Sayın Bozkurt. (CHP sıra
larından «Yanhş almışsınız» sesleri.) 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Onun, 
kendilerinin yazılı olarak dağıttığı metin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, karşılıklı 
görüşmeyin efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Değerli senatörler; 

Ben arkadaşların, yol ve diğer konularla ilgili ta
leplerini yazılı olarak cevaplamak istiyorum. 

Sözlerime burada son verirken, Bakanlığım süre
since çalışmalarımda ülkenin çıkarım her şeyin üs
tünde tutacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmaması
nı belirtir, Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkan ve 
değerli üyelerine saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakan. 
Sayın Bakan, bir saniye efendim, sorular var. 
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Sayın üyeler; soruların ve Bütçenin diğer bölüm
lerinin Sayın Divan Üyesi tarafından oturulduğu yer
den okunması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sorular okunuyor efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Sorular : 
1. Erzurum - Rize standart karayolu ne zaman 

bitirilecektir?... 1978 Bütçesinde bu iş için ayrılan öde
nek miktarı nedir? 

2* Rize limanı ne zaman bitirilecektir?... 1978 
Bütçesinde bu iş için ayrılan ödenek miktarı nedir? 

3. Rize şehir içi geçişi ne zaman bitirilecektir?... 
1978 Bütçesinde bu iş için ayrılan ödenek nedir? 

4. Çayeli ilçesi şehir içi geçişi ne zaman sahilden 
geçirilecektir? 1978 Bütçesinde bu iş için ayrılan öde

nek nedir? 
5. Çamhhemşin - Ayder, Rize - Andon, Çayeli -

Kapianpaşa, Başköy turistik yolları ne zaman bitirile
cektir? 1978 Bütçesmde bu işler için ayrılan ödenekler 
nedir? 

6* Çayeli ilçesi Maden köy'de büyük rezerv olan 
bakır kompleksi Etibank tarafından faaliyete geçirile
cektir. Günde 3 bin ton maden cevherini ve diğer de
niz nakliye hizmetlerinin taşınması ve görülebilmesi 
için, Çayeli ilçesi limanı ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu sorulara, daha var, 
yazılı ©"arak da cevap vermek tabii ki sizin takdirinize 
kalmıştır efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ben yazılı olarak istir
ham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Yazıh olarak... Çok teşekkür ederiz 
efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Oldu efendim yazılı olarak takdim ede
yim. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. Saym Sami Küçük 
tarafından sorulan sorular var, okutuyorum?... 

Saym Başkan 
Aşağıdaki sorumun Saym Bakandan sorulup, ce

vaplandırılmasına emirlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

Bütün dünyada yük ve eşya taşımacılığında önce
lik ve ağırlık, demir ve deniz yollarına verilir ve bu 
maddelerin % 75'e yakını bu araçlarla taşınırken, bu 
oran Türkiye'de tamamen ters orantılı olarak geliş
mekte ve âdeta gelişmesi teşvik edilmektedir. 

Tüfkiye'de yük ve eşyanın ancak % 24'ü demir ve 
denizyoîlarıyla taşınmakta, arta kalanı pahalı ve dışa 
bağımlı karayolları ile yapılmaktadır. 

Hükümet bu taşımacılık politikasının dünya ölçü
lerine paralel olacak şekilde yeni bir politika izlemeyi 
düşünüyor mu? Düşünüyorsa, uygulanacak politika
nın anahatlarıyla belirtilmesi mümkün müdür? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Saym Küçük'ün belirttiği görüşlere ben aynen ka
tılıyorum. Gerçekten kitle taşımacılığı günümüzde bü
yük bir önem kazanmıştır. Hükümet Programımızda 
bunun anahedefleri belirtilmiştir. Ancak, Bütçe ma
lumunuz bizden evvelki Hükümet tarafından hazırlan
mış ve Meclise sunulmuş bulunmakta idi. 

Bütçenin demiryolları inşaatına ayrılan ödeneği 
ile bu hedeflere varmamızm mümkün olamayacağını, 
ben Bütçe konuşmam sırasında da dile getirdim. Bu
na rağmen, gelecekteki demiryolu politikamızın he
deflerine vardırıcı projelerin etütlerine bu yıl he
men başlayabileceğimi, burada huzurunuzda ifade 
edeyim. Bu projelerin bitiminden sonra, gelecek yıl
lanıl bütçesinde bu projeleri gerçekleştirebilecek ölçü
de ödeneklerin bütçeye konulması konusunda da eli
mizden ge!en gayreti sarf edeceğimi ve bütçe imkân
larıyla demiryolu politikamızı en üst düzeye vardır
mak çabasında olacağımızı, saym soru sahibine bura
da belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Soru ce
vaplandırılmıştır. Sayın Hikmet Aslanoğîu'nun bir so
rusu var: 

Saym Başkan 

Aşağıdaki sorularıma Saym Bakan tarafından ya
zılı olarak cevap verilmesini arz ve istirham ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

Sorular : 
1* Balıkesir - Darsunbey yolunun yapılması ele 

alınmış idi. 1978 yılı içinde hangi ölçüde devamı sağ
lanabilecektir?... 
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2. Savaştepe - Soma yolu bölgenin en önemli yo

lu olmasına rağmen, âdeta kullanılmaz bir durumda
dır. Asfatlanma programına alınmış mıdır? 

3. Balıkesir - Bandırma yolundan, Okçugöl'den 
Sapan Okçugöl - Darı Bucağı arası il yolu trafiği çok 
yoğun ve önemli bir yol olmasına rağmen çok bozuk
tur. Asfatlanması programa alınabilecek midir? 

Ai Balıkesir - Edremit yolundaki Balıkesir - Gün-
görmez arası yapımı bitirilmiş midir?... 

BAŞKAN — Efendim, yazılı cevaplanması isteni
yor. Onun için yazılı cevaplandırırsınız. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTlN ELÇÎ 
(Devamla) — Teşekkürler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Remzi Hatip'in soru
ları var: 

Sayın Başkanlığa 
Sorum : 
lj İkinci Boğaz karayolu köprüsü, 
2* Haydarpaşa - Sarayburnu demiryolu su altı ge

çidi* 
3. Yenikapı - Levent metro, Yenîkapı Batı böl

gesi demir tekerlekli ulaşım. 
4. Çanakkale Boğazı geçidi köprüsü, 
5. Akdeniz - iç Anadolu (Burdur geçidi), 
6. İstanbul - Bursa feribot etütleri projeleri ihale 

edilmiş midir? Ne zaman ele alınmış ve neticelendi
rilmiş midir? 

İstanbul - İskenderun otobanının finansmanı için 
Suudi Arabistan ile yapılan prensip anlaşmaları ne 
safhadadır?... 

Libya'da alınan karayolları ihalesine ilave yenileri 
alınabilmiş midir?... 

Cevap lütf edilmesini arz ederim. 
Konya Senatörü 

Ahmet Remzi Hatip 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Efendim, bunlara ben yazılı olarak ge
rekli cevapları takdim edeyim. (CHP sıralarından şid
detli alkışlar.) 

BAŞKAN 
Sayın Bakan. 

Hay hay efendim, teşekkür ederiz 

Sayın üyeler; 
Bayındırhk Bakanlığı 1978 mali yılı bütçesi üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. Bütçenin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

Bölümler okunup oylanacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 31 815 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine, Teçhizat Alım, Ba
kım ve Onarım İşleri 260ı 575 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet Yapıları Yapım - Ba
kım ve Onanm İşleri 819 881 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ulaştırma Yapılan Yapım -
Bakım ve Onarım İşleri 3 319 833 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 39 012 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-* 
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1978' yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu: 1/545) (S. Sa
yısı : 749) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1978 
mali yılı bütçesinin maddeleri, bölümleri ve cetvelle
ri okunup, oylanacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1978 mali yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (13 856 975 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BöKim Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 228 310 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-* 
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

, 103 Makine İkmal ve Ambarlama 
Hizmetleri 1 450 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama Proje 
ve Keşif Hizmetleri 500 000 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-» 
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Karayolları Yapım ve Onarım 
Hizmetleri 8 776 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yol Tesis Bakım Hizmetleri 2 879 465 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 23 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bölümleri kabul edilen (A) cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.s. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(13 856 975 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN (B) cetvelini okutuyorum. 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 987 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 12 869 475 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bölümleri kabul edilen (B) cetveliy-
îe birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden ber 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterifiniştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Geneî Müdürlüğünce ge
lecek ydlara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi gereğin
ce, akaryakıtlardan alman gümrük resimleri, Hazine
ce tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 1 nci bendi 
gereğince Devlet Bütçesinden Karayolları Genel Mü
dürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya
bancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayanarak 
bütçe yılı içinde dış ülkelerle karayolu yapım ve ba
kımı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere giriş
meye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araştırma ve 
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proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve diğer ilgili 
tesislerin yapım ve bakımını ve bunlara ilişkin diğer 
her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye ve 
bu maksatlarla açılacak özel fondan harcama yap
maya yetkilidir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 
tüzelkişileri dernekler ile diğer kurumlara ait ba
kımı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yol
ların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından 
yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesis
lerin (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından 
veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje hizmet
lerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yap
tırılması ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel pro
jelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Kara
yolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde ge
lir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işa
retli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
camayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, 
tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten, 
harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı 
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, 
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraf
tan Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden 
açılacak 112 - 04 - 2 - 000 (geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin yapun ve onanmı) alt programı ve 
projeleri ile; 113 - 03 - 1 - 000 (geçişi ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) alt program 
ve faaliyetlerinin harcama kalemlerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek 

kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalara p«re tahakkuk eden miktarı, ilgili 
projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısnu er
tesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddesi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır, küreler gezdirilsin. 
Bütçe, Bakanlığa ve milletimize hayırlı olsun efen

dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Sa
yın Başkan; 

Müsaade ederseniz, bütçe müzakereleriyle ilgili 
usul hakkında önemli bir talebim var; bu konuda 
zatıaliniz ve Yüce Senato ile bir karar birliğine var
mamız gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Dün, Divanda yerinizde bulunan değerli Başkan, bir 
yasa önerisinin, Enerji Bakanlığı Bütçesinden sonra 
görüşülmesi hakkında bir talebi oyladı ve araya 
aldı. 

Sayın Başkan; 
1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği günden bu

yana yapılan bütçe müzakerelerine uygulamasında 
araya hiçbir yasa alınmamıştır. Bu bir. 

2. 1961 Anayasasının uygulamasından buyana, 
bu kadar kısa süre içinde bütçe müzakeresi hiç yapıl
mamıştır. Her an 1 Marta bütçeyi yetiştirememe teh
likesi ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu, niteliği, içe
riği tartışmalı olan bir yasa önerisini zatıaliniz eğer 
bugün Enerji Bakanlığı Bütçesinden sonra görüşmeye 
alacak olursanız, her an bir engelleme ile karşılaştığı-
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mız takdirde, bütçe müzakerelerinin gün geçerek 
programımızın aksamasına yol açacağına ve böylece 
bur tehlikeli noktaya geleceğimizi işaret etmek istiyo
rum. 

Eğer, bu konuda lütfeder, yeni bir karara gider 
4e Köy tşleri Bakanlığı Bütçesinden sonra, bugünkü 
programımızın bitiminden sonra bu yasa önerisinin 
müzakeresini lütfeder yaptınrsanız, bütçe müzakere
lerinin süresi içinde bitmesini sağlamış olursunuz. 

Bu hususu bilgilerinize sunmak istedim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında 

rica ediyorum efendim, müsaade ediyor musunuz 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Alpaslan' 
m usul hakkında konuşması mümkün değildir. Bu 
bir. 

2. Şimdiye kadar yaptığımız bütün müzakereler
de araya böyle acil kanun tekliflerini veya tasarıla
rım müzakereye almışızdır. 

3. Programımızda herhangi bir aksama yoktur. 
4. Tüzükte bütçe müzakereleri sırasında araya 

başka herhangi fotr kamın teklif ve tasarısının müza
kereye alınamayacağına dair herhangi bir hüküm 
de yoktur. 

5. Lütfen, Komisyon veya Hükümet, oldukları 
yerden cevap vermek durumunda oldukları zaman, 
Başkanlığa karşı bir saygı numunesi olarak ayakta ko
nuşmalarının teminini rica ederim-

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler; Bütçe Komisyonu ile koordine bir 

çalışma yaptığımız için, Sayın Başkanın görüşlerini 
almakta bir mahzur görmedik. 

Bunun dışındaki hususlara Sayın Ünaldı, işaret et
tiler; hem örnekleri vardır, hem de Yüce Genel Ku
rulumuzun bu konuda alınmış bir kararı vardır ve bu 
karar paralelinde o kanun teklifi de gündeme alın
mıştır. Bendenizin, kabul edilmiş bir konuyu, yeni
den müzakere konusu yapmak yetkim olmadığı gibi, 
gündeme alınmış bir konuyu değiştirmek, çıkarmak 
yetkim de yoktur. Kaldı ki. Sayın Komisyon Başkanı 
da müşahede ediyorlar; bütçe müzakereleri kabul edi
len program içerisinde devam etmektedir ve yine ak
satmadan bu husus devam edecektir. Gerektiğinde bu 
gece sabaha kadar çalışılarak, program tamamlana
caktır. 

Arz ederim. 
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Saym Bakan, teşekkür ederiz efendim. 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin müzakereleri bit

miştir. 
1. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

B) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

3. — 7975 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/549) 
(S. Sayısı : 753) 

4. — 7975 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/77; C. Senatosu : 1/550) (S. 
Sayısı : 754) 

BAŞKAN — Programımız gereğince, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyon Başkanı Sayın Yılmaz Alpaslan, hazır; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sayın Deniz Say
kal, hazır. 

Sayın üyeler; grupları ve şahısları adına söz iste
yen saym üyeleri sunuyorum: 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın Kâzım Kara-
ağaçhoğlu, Milli Birlik Grupu adma Sayın Suphi Gür-
soytrak, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Beyti Arda. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler: 
Sayın tsmail tlhan, Saym Süleyman Ergin, Sayın 

Fethi Çelikbaş, Sayın Neşet Akmandor, Sayın Meh
met Feyyat, Sayın Veli Uyar, Saym Hikmet Aslan-
oğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kâzım Kara-
ağaçhoğlu?... Yoklar. 

Milli Birlik Grupu adına Sayın Suphi Gürsoy-
trak; buyurun efendim. 

MBG ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii 
Üye) — Saym Başkan, sayın senatörler; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, her ülkede 
olduğu gibi, Türkiye'de de en önemli ve ağır sorum
luluklar taşıyan bir Bakanlıktır. Vatandaşlarımızla iç 
içe yasayan bakanlıklar arasında en başta gelen ba
kanlıklardan birisidir. Bakanlığın tüm faaliyetleri so
nuçları, derhal vatandaşlarımızın günlük yaşantısında 
kendisini hissettirmektedir. 

(1) 729 S. Sayılı Basmayazı, 7 ._ 2 . 1978 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Suyu akmayan, elektriği kesilen, kömürünü para
sını ödediği halde zamanında alamayan; tüp gazım, 
akaryakıtım bulamayan, tezgâhı duran vatandaşları
mız Hükümete dönüp, «Bu aksaklıklar niçin oluyor, 
niçin yeterli tedbir almıyorsunuz» diye sızlanıyor, der
dine çare istiyor, tedbir istiyor. 

Gerçekte doğal kaynaklar itibarıyla çok zengin 
potansiyelimiz olduğu halde, şunu kabul ye itiraf et
mek gerekir ki, bugün Türkiye, elektrik enerjisi ve 
yakıt bakımından çok büyük bir bunahm içinde bu
lunmaktadır. Bu bunalımın temeli, bize göre, bugü
ne kadar ülkemizin gerçekleri ile bağdaşmayan libe
ral kökenli bir kalkınma modelinin siyasi iktidarlar 
tarafından uygulanmış olmasıdır. 

Türk ekonomisinin, dış kaynaklara bağındı obua
sından kurtarılması ve yatırımların zamanında ger
çekleştirilebilmesi, sürekli olarak ihracatın büyüme
sine ve de ithalatın azalmasına bağlıdır. Nitekim, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı cari işlemler açı
ğının giderek azalmasmı öngörmüştür. Plana göre 
1977 yılında açık 130 milyon dolar kadar olması ge
rekirken, gerçekleşme 3 milyar dolara yakın olmuş
tur. 

Dış ticaret açığı da azalacağı, hiç olmazsa belirli 
bir düzeyde kalacağı yerde, sürekli olarak büyüme
ye devam etmiştir. 

Nitekim, 1972 yılında 678 milyon dolar olarak 
gerçekleşen dış ticaret açığı, 1977'de 7 milyar dolar 
düzeyine fırlamış bulunmaktadır. 

İhracatın ithalatı karşılama oranına gelince; 
1972'de % 63 iken, 1977'de % 30'a düşmüş bulun
maktadır. 

Bu olumsuz gelişmeyi, sadece dünya pazarlarında 
mal ve hizmetlerin fiyatlarında, özellikle petrol kri
zinden sonra görülen fiyat yükselişlerine bağlayanlar 
vardır. Ancak, biz bunalımın yaratılmasında bu ol
guyu tek neden görmüyoruz. Zira, bu sürede ülke
mizin de ihraç ettiği mal ve hizmetlerin fiyatları da, 
aynı düzeyde olmasa bile, bu fiyat yükselişlerinden 
büyük ölçüde yararlanmıştır. Buna rağmen dış tica
ret açıklarının sürekli olarak büyümesinin temel ne
deni, şimdiye kadar liberal kökenli, tutarsız bir kal
kınma modelinin ısrarla uygulanmış olmasıdır. 

Bu modelden kaynaklanan, ekonominin bütün te
mel sektörlerine uygulanan politikalar, ülkenin gerek-
sinmesiyle çelişki halindedir. Şöyle ki; sanayi politi
kası, dışa bağımlı iç tüketime dönük, hatta tüketimi 
teşvik edici olarak saptanmış ve uygulanmıştır. Bu sa
nayinin varlığım koruması, girdi olarak gereksinme

sini duyduğu ham ve ara mallarının sürekli olarak 
ithal edilmesini gerektirmektedir. Dış sermaye ile olan 
ortaklık ilişkisi de, bu girdi akımın sürekliliğini is
temektedir. Zira, böylece hem ihraç ettiği ham ve ara 
malları sürümünden kazanıyor, hem de ortaklık üze
rindeki, ne derseniz deyin, tesis ettiği hâkimiyetinin 
devamını sağlamış oluyor. Böylece pazarını korumuş 
bulunmaktadır. 

Böyle bir sanayi politikasında bu nedenle istedi
ğiniz kadar katı montaj yönetmelikleri çıkarınız, bir 
noktadan daha ileriye gitmenize olanak verilmez. Bu 
konuda çok değişik yöntemler uygulanmaktadır. 

Bazan de aniden model değiştirilir, örneğin; 
Tofaş, Murat 124'leri üretirken, birden model değiş
tirip Murat 131'e geçmesinde olduğu gibi. Sanayi mo
deli çarpıklığının diğer bir yönü faraza, otomotiv en
düstrisi; bir taraftan akaryakıt talebini diğer taraftan 
montajcı endüstrisinin zorunlu kıldığı parça ve yedek 
parça talebini sürekli olarak yüksek düzeyde tutul
masını gerektirmektedir. Her iki konuda oluşan, yük
sek ithal talebi, üretim arttıkça büyüyen döviz gerek
tirmektedir. Oysa Türkiye'nin ihracat gücü, benzer 
ülkelerle kıyasladığımızda bile, hemen hemen hiç bü
yümüyor diyecek kadar az geliştiğim görüyoruz. 

Diğer plan dönemlerinde olduğu gibi, Üçüncü 
Planın bugünkü sonuçlara ulaşabilmesinde en önem
li rolü yine işçi dövizleri teşkil etmiştir. 

Tüm ithalatımız içinde, hammadde ithalâtı, yatırım 
mallan ithalatını 1973 yılından itibaren sürekli olarak 
geçtiği gibi, plan hedeflerinin de 2,5 misli, 3,5 misli 
olmuştur. Bu yükselişte en önemli rolü petrol itha
latı oynamaktadır. 

Elbette bu bunalımın doğmasında yanlış uygula
nan ulaştırma ve enerji politikalarının da çok büyük 
etkisi vardır. 

Enerji yatırımlarının hizmete girmesinde çok bü
yük gecikmeler vardır. Enerji yatırımları, kendi do
ğal kaynaklarımız olan hidrolik ve termik kaynaklara 
dayatılmamıştır. 

Enerji altyapısı arasında görülen, enerji ulaşım 
şebekesi, üretim araçları yeterli ve sağlıklı olarak oluş
turulmamıştır. Bir arıza olduğu vakit, üretim araçla
rının çeşitliliği, yedek, parça sağlanması başlı basma 
bir sorun olmaktadır. Bazan bir arızanın giderilmesi 
aylan gerektirmektedir. Kentler, elektrik şebekeleri 
de bu zorlamayı başka yönden artıran diğer önemli 
bir etkendir. 

Sayın senatörler; 
1960'da genel enerjinin % 20'si petrole dayak 

iken, bu oran Ambarlı Santralinin yapımından sonra 
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1970'de birdenbire % 40.5, şimdi de % 50'yi aşmak
tadır. O tarihlerde ileri sürülen, «Öncelikle doğal 
kaynaklardan yararlanalım.» görüşleri iktidarca iti
bar görmedi. Bugünkü ölçüde olmasa bile, darbo
ğazların doğması her zaman için mümkündü, nite
kim öyle olmuştur. 

1977 yılında 1,5 milyar dolara yakın petrol ithal 
edilmiştir. Zira, üretim tüketimi karşılamamaktadır. 
1975'te 3 milyon ton yerli üretim, 1972'de 2,7 milyon 
tona düşmüştür. Bu miktarın ancak % 36 - 40 ka
darı TPAO'na aittir. 

Yerli üretimin ayrıca tüketim içindeki payı da 
gittikçe azalmaktadır. Nitekim, bu miktar 1970'de 
% 48 iken 1977'de 19'a düşmüştür. 

Bunun önemli bir nedeni, petrol aramalarına ye
terince ağırlık verihnemesidir. TPAO, 1977'de 59 
kuyu açmayı planlamışken, ancak 22 kuyu açılabil
miştir. Parasal yetmezliği yanında gerek teorik, gerek 
arazi çalışmalarında yeteri kadar ciddiyetle durul-
madığı kanısındayız. Oysa TPAO'nun personel gü
cü, örgütte herhangi bir değişiklik yapılmamış ol
masına rağmen 1975'te 4 000 kadar iken, 1977'de 8 
bini aşmıştır. 

Her halde Sayın Bakan, konuya gerektiği şekil
de eğilecektir. 

D'ğer taraftan ham petrol ithalatı; 1975'te 9,7, 
1976'da 11,1, 1977'de 11,8 milyon/ton olmak üzere 
sürekli olarak artmıştır. Daha fazla döviz ödemeyi ge
rektiren ürün ithalatı da, her yıl giderek artmaktadır. 

Nitekim, 1976 - 1977 yıllarında 1,5 ve 2,5 milyon 
ton petrol ürünü ithal edilmesi; halen mevcut bulu
nan 15.3 milyon tonluk rafineri kapasitesinin yeterli 
olmadığını göstermektedir. Pahalı olan ürün ithalatı
nın durdurulması için, Orta Anadolu rafinerisi ile 
Karadeniz rafinerisinin yapılmasına hız verilmesi ge
rekmektedir. 

Elbette ürün ithali yerine, ham petrol ithal etmek 
döviz tasarrufu bakımından çok daha ekonomiktir. 

Ancak, Türkiye'de büyük bir petrol tüketimi de 
mevcuttur. Bu tüketimin kontrol altına alınması zaru
retine önemle işaret etmek isteriz. Petrol ithalatının 
1977 yılında tüm ihracat gelirini silip süpürmüş ol
ması, konunun ciddiyetini açıkça göstermektedir. Ge
nel enerjinin % 50 sinden fazlasının da petrol kay
naklı olduğu hatırlanırsa, tüketimin; kontrol altına 
alınması çok daha önem arz eder. Elbette tüketimin 
bu derece yüksek olmasında başlıca neden, tüketimi 
artıran otomotiv endüstrisinin teşvik edilmesi, demir
yolu yerine karayolu taşımacılığının desteklenmesi, 

kitle taşımacılığı yerine bireysel taşımacılığın özen
dirilmesi, akaryakıt ve oto fiyatlarının düşük tutul
ması gibi yanlış politikairm uygulanmış olmasının çok 
büyük etkileri vardır. 

Tüketimin kontrolü konusunda uzun ve kısa dö
nemli olmak üzere her alanda alınacak önlemlerin 
ciddiyetle uygulanması gerektiği kanısındayız. Özellik
le evvela en büyük enerji tüketen, sanayi sektöründe 
uygulamaya başlanmasının gerçekçi olacağı görüşün
deyiz. 

(Geçen yılki bütçe müzakerelerinde Sayın Bakana, 
«Dünyanın en zengin ülkeleri petrol tüketimini azalt
mak için birtakım önlemler aldılar ve halen de al
maktalar, siz Türkiye'nin bilinen ekonomik koşulları 
içinde benzer önlemler almayı düşünmez misiniz,» 
dediğimiz de, gereksizliğine işaretle şiddetle karşı çık
mıştı. 

Ancak, aradan 6 ay geçmeden Sayın Demire!, 
«Benzini sudan ucuza satıyorduk, bu durumun devam 
etmesine imkan yoktu. Bütçeden 15 -17 milyar lira 
subvansiye edilmesini gerektiriyordu.» diyerek, 9 Ey
lül tarihinde akaryakıt zamlarını millete açıklıyordu. 
Fakat, ne hikmetse bu yanlış politikayı iki yıl süreyle 
uygulayarak Devlete zarar verdirmiş olan Sayın Ba
kan, bu defa yeni kurulan Demirel Hükümetinde Ba
yındırlık Bakanı olarak görevine devam edebilmek 
olanağım bulmuştur. 

Sayın senatörler; 
Geçen sene İstanbul'da yapıîan uluslararası 10 

ncu Enerji Konferansında «Alışılmamış Enerji Kay
nakları» başlığı adı altında yapılan açıklamalardan, 
Türkiye açısından güneş ve rüzgar enerjisi ile hayvan 
veya insan dışkısı veya organik artıklardan yararlan
mak olanaklarının bulunması dikkat çekici görülmek
tedir. Bilindiği gibi, halen Hindistan ve Çin Halk 
Cumhuriyetinde, küçük kasabalarda kurulmuş binler
ce organik gaz üreticileri kullanılmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin bugünkü enerji bunalımını yaratan 

nedenlerden birisi de, şimdiye kadar uygulanagelmiş 
olan petrol politikasıdır. 

Uzun uğraşlardan sonra 1954 tarihinde esasım Max« 
bolî'un hazırlamış olduğu 6326 sayılı Petrol Yasası, 
1702 sayılı Petrol Reformu Yasası olarak Meclisten 
çıktı. Bu Yasa ile ulusal çıkarlarımız aleyhine yıllar
ca uygulanmış bulunan hükümlerinin bir bölümü hiç 
olmazsa kaldırılmış oldu. Ancak, yeterli değildir. 
Programda bu hususta yapılacak değişikliklerle Pet
rol Yasası tamamen ulusal yararımıza uygun duru-
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ma getirileceği vaadini gayet önemli bir taahhüt ola
rak görmekteyiz. 

Birinci Plan döneminden beri petrol aramak, üre
tim, taşıma, rafinaj, dağıtım ve satışın bir elde birleş
tirilmesi, en rasyonel ve ekonomik bir gereksinme ol
duğu belirtilmiş olduğu halde, bugüne kadar maalesef 
gerçekleştirifememıiştir. 

Petrol Ofisi'nin TPAO ile birîiştirilmesi, bu aşa
mada en kısa zamanda bu sorunun halledileceğine gü
venle bakmaktayız. 

Bütçede Petrol aramasına ağırlık verilmesini, bu 
amaçla 2,5 milyar bilank bir fon oluşturulmuş olma
sını olumlu buluyoruz. Yapılacak petrol aramalarının 
denizlerde de sürdürülmesini ve bu alanda deney sa
hibi olan Sovyetler Birliği ve İngiliz teknolojisinden 
yararlanabilmek için işbirliği yapılmasının dikkate 
alınmasını takdirlerinize sunmak isteriz. 

Sayın senatörler; 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, doğal kay

naklarımızın aranıp bulunması, rezervinin kalite ve 
teknolojik özellikleri tespit edilmesi ve değerlendirme 
imkanlarının araştırması ve madenlerin daha verimli 
bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve metotlarının 
bulunmasıyla ilgili görevlerini büyük bir sessizlik, 
ancak büyük bir ciddiyetle yapmaktadır. Ancak bu 
çalışmalarda ister Doğu, ister Batı ülkeleri olsun da
ha geniş bir işbirliğinin sürdürülmesi yanında, yaban
cı ülkelerde de bu amaçlı görevler yüklenmesinin bir 
çok yönlerden yararlı olabileceğini takdirlerinize sun
mak istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde, mevcut 7 milyon hektarlık tarım ara

zisinin, halen % 33'ü sulanabilir durumda olduğu 
bîlinmekttedir. Sulama ile birim tarım arazisinden, 
5 •• 6 misli üretim elde etmek mümkündür. Bu bütçe 
döneminde, sulamaya geçmiş plan dönemlerine karşın 
çok daha büyük önem verileceğini, 100 bin hektarı 
aşan bir büyüklükteki arazinin hedef olarak alınmış 
olmasından anlaşılmaktadır. Oysa yılda ortalama su
lama yapılabilen arazi birimi Birinci Plan döneminde 
35 bin hektardan başlayarak, her yıl 15 bin hektar 
büyümekle Üçüncü Plan döneminde ancak 60 bin 
hektara yükselmiştir. Oysa, bu yıl 40 bin hektarhk 
'bir sıçrama ile, 100 bin hektarı aşan bir sulama yapıl
mak isteniyor. Başarılı obuanızı candan dileriz. An
cak, nasıl gerçekleştirmeyi düşündüğünüzü dinlemek 
de istiyoruz. 

Güneydoğu Projesi de dahil, tüm baraj ve sulama 
çalışmalarında bugünkü kısıtlı bütçe kaynakları kar-
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şısında, Ordu ihtiyacının fazlasından oluşacak bir 
emek ve kafa gücünden yararlanmayı Hükümet ola
rak yararlı bulmakta mısınız? 

Sayın senatörler; 
Madencilik sektörü çalışmalarının uzun dönemdeki 

temel ilkesini, geniş potansiyeli hızla ortaya koyucu ge
lişmeleri düzenlemek şeklinde saptayan Üçüncü Plan
da, ihracata dönük gelişme projelerinin uygulanması, şi-
letme tekniklerinin geliştirilmesi ve öngörülen hedefle
re yönetilmesi gereklerine değinilmiş ve hedefler ola
rak da; 

Maden Kanunun değiştirilmesi, 
Maden kaynaklarının işletilmesinde yerli sanayi 

talebinin karşılanmasına ağırlık verilmesi, 
Yerli enerji kaynaklarından öncelikle yararlanıl

ması, 
Uzun dönemde sanayileşmenin gelişmesine uyumlu 

olarak maden aramalarına ağırlık verilmesi, 
Metal dışı maden talebinin yerli kaynaklardan 

karşılanması, 

Öncelikle, bilinen rezervlerin işletmeye açılması ve 
hızla tevzi edilmesi, 

Demir ve kömürün kamu öncülüklerinde geliştiril
mesi esasları benimsenmiştir. 

Yeni stratejinin gereği olarak, temel enerji ham
maddeleri üretiminde kamu kesimine öncelik veril
mekte ve sektör hedeflerine ulaşılmasında kamu ya
tırımlarına ağırlık verilmesi istenmekteydi. Benimse
nen bu temel ilkeler uyarınca madenlerin giderek da
ha büyük oranda işletilmesi ve üçüncü dönemin en 
önemli faaliyetleri olan kömür, demir, bakır, alümin
yum, çinko üretimi artırılacak idi. Böylece halkın ya
kın gereksinmesi, sanayiin hammadde gereksinmesi 
sağlanacak ve de ihracat mal ve miktar olarak da ar
tırılacaktı. Böylelikle madencilik sektörünün gayri 
safi yurt içi hasıladaki payı 1972'de °/0 1,85'den, 
1977'de % 2,41'e çıkarılacak idi. Oysa uygulamaya 
baktığımızda bu payın; 1973'te 1,1, 1974'te 1,2, 1975'te 
1,3, 1976'da 1,3 düzeyinde kaldığım görüyoruz. 

Genel ihracat içinde madencilik sektörü payının 
ise % 4 ile % 5 düzeyinde kaldığım görmekteyiz. Bu 
oranın Birinci Plan döneminde % 3, İkinci Plan dö
neminde % 4 olduğu anımsanırsa, aynı düzeyde kal
dığı söylenebilir, 1977 yılı hariç. 

Buna karşın, toplam ithalât içinde hammaddelerin 
payı gittikçe artmıştır. Kanımızca madencilik sektö
rünün gerek girdi olarak ülke sanayiine gerektirdiği 
kadar mal veremeyişi, gerek ülke dışına yeterince 

, miktar ve değer olarak ihracat yapamayışının temel 

— 221 — 



C. Senatosu B : 30 12 . 2 . 1978 O : 1 

nedeni, halen yürürlükte bulunan Türkiye'nin ger
çekleriyle, Türk halkının istemleriyle bağdaşmayan 
1954 yıhndan beri yürürlükte bulunan 6309 saydı 
Maden Yasasıdır. 

Nitekim bu Yasa, Türk halkının aynı zamanda 
yeterince enerji ve yakıt bulmasını da engellemekte
dir. Türkiye'de yaklaşık olarak 6 milyar ton kadar 
linyit mevcuttur. Ancak, bu linyitin % 70'i özel sek
törde, % 30'u ise kamu elinde bulunmaktadır. Yine 
genel olarak linyitin % 40'ı ısınmada ve bir o kadarı 
da elektrik üretiminde kullanılmaktadır. 

özel sektör, elinde bulunan linyit yataklarım mo
dern teknolojiye göre çahştıramamaktadır. Bu ne
denle linyitin % 40'ı toz olarak israf edilmek ve hat
ta bir kısmı da yanarak yok olmaktadır ve de özel 
sektör üretim seviyeleri de oldukça düşüktür. Nite
kim, 1977 yılında üretilen toplam 12 milyon ton lin
yitin sadece % 30-33 yani, 4 milyon ton kadarı özel 
sektör tarafından üretilmiştir. Devlet, ürettiği linyitin 
tonunu 250 - 270 liradan satarken, özel sektör tuttura-
bildiği kadar, 1 800 lira ile 3 000 liraya kadar kö
mür satabilmektedir. Zira, az üreterek piyasada dar
lık yaratmakta, böylece bir taraftan aşın haksız ka
zanç elde ederken, diğer taraftan da kömür yatakla
rının kısa sürede tükenmesini önleyerek, uzun yıllar 
devam etmesini garanti altına almış bulunmaktadır. 

Ancak bu koşulların oluşturduğu çaresizlik içinde, 
vatandaş kış ayları gelip çattığı halde temmuzda, 
ağustosta yatırdığı kömürlerini alamamakta, inim 
inim inlemektedir. Bu, kanımızca halka yapılan en 
büyük bir haksızlıktır. Süratle gerekli düzenlemelerin, 
yetenekli genç Bakanımız tarafından önemle ele alı
narak çare ve tedbir bulunacağına inanmaktayız. 

Sayın senatörler; 
Diğer taraftan Devlet, enerji darlığını gidermek 

için büyük masraflarla termik santraller kuruyor; 
Soma'da, Yatağan'da olduğu gibi. Ancak, bu sant-
ralların yakacağı linyitler hâlâ özel sektörün elinde 
bulunmaktadır. 1976 yıh Programında keza Üçüncü 
Beş Yıllık Planın 511 nci maddesinde «Türkiye Elek
trik Kurumunu Yatırım Programında bulunan ve 
1977 - 1980 yıllarında bir elektrik enerjisi açığı mey
dana gelmemesi için ivedilikle gerçekleştirilmesi zo
runlu olan, Soma, Yatağan-Çayırhan-Beypazarı, Kan
gal, Çanakkale-Çan, Bursa (Orhaneli) linyit santral-
larının programlanan tarihlerde işletmeye girmeleri 
için, başta kömür sağlanması olmak üzere bütün so
runları çözümlenecektir» demekteydi. 

Bu istemi belirten programın altında eski Enerji 
Bakanının imzası da vardı. Ancak, iki yd Bakanlık 
yaptığı halde, bu konuda ciddi hiç bir düzenlemeye 
ve gerekli yasa değişikliklerim yapmaktan ısrarla ka
çındı. Bakanın bu tutumu, Demirel Hükümetinin hal-
ka hizmet etmek ve sorumluluk anlayışmm tipik bir 
örneğini teşkil etmektedir. 

Bu nedenle Hükümetin Programında; «linyit ya
takları ile demir cevheri ve bor tuzlan kamu kuruluş-
larınca işletilecektir» ifadesini, bir avuç kimseye de
ğil, tüm topluma hizmet arz eden bir anlayış olarak 
takdirle karşılıyoruz. 

Eski Hükümet, öngördüğü yatınmlan planlanan za
manda ve maliyette hizmete sokmayı sağlayacağı yer
de, vatandaşa Türkiye'de «Her şeyi ben yapıyorum» 
imajını vermek için birçok şeye aynı zamanda teşeb
büs etmek gibi, kaynaklan israf eden çok sakıncalı bir 
çalışma yöntemi, bir siyaset anlayışı vardır. Bu tür 
davranış ise, hem ülke ekonomisine, hem vatandaşın 
hizmetine girecek tesislerin bitirilmesini geciktiriyor, 
hem de maliyetlerinin son derece yükselmesine neden 
teşkil ediyor. Neticede halkın sorunlan hallohnadığı 
gibi, bir de maliyetleri yükselmiş yatırımların yükünü 
omuzlama durumunda kalıyor. Bu siyaset anlayışının 
uygulamalarını vurgulamak için bir süre Devlet Plan
lama Teşkilatının önemli projelerinin 30 Eylül 1977 
raporunu hep beraber incelemek isterim. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin 11 projesinin top
lam maliyeti 26 milyar, projelerin başlama ve bitim 
tarihleri 1966'dan 1981 yıllan arasında. En büyüğü 
11 yıl, en küçüğü 4 yıllık yatırım sürelerini kapsıyor. 
Buna karşılık toplam yatırımlara şimdiye kadar % 21 
oranında 5,4 milyar liralık bir harcama yapılabilmiş
tir. 

Keza TEK Genel Müdürlüğünün 14 projesinin 
toplam maliyetleri 99 milyar lira, projelerin başlama 
ve bitim tarihleri 1972 ile 1985 yılları arasında. Şim
diye kadar toplam olarak % 8,7 oranında sadece 8,6 
milyarhk bir nakdi harcama yapılabilmiş olduğunu 
tespit ediyor. Keza aynı raporda Bakanlığın ilgili ku
ruluşlarından Etibank'm üvey evlat işlemi görmüş 
olduğu anlaşılıyor. 5,7 milyar toplam maliyetli 6 pro
je için, şimdiye kadar toplam olarak % 7 oranında 
406,6 milyon liralık nakdi harcama yapılmıştır. 

Pet - Kim, İkinci Petro Kimya projesi; (ki, çelik 
sanayimden sonra bir ülkenin en önemli sanayi da
lını teşkil ediyor) projenin başlama ve bitim süresi 
1971 - 1981, projenin toplam maliyeti 17,7 milyar. 
Şimdiye kadar kümülatif nakdi gerçekleşme % 11 
oranında ve sadece 2 milyar Tl. kadar. 
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Petlas Kırşehir Lastik Tekerlek Tesisi Projesi : 
Başlama ve bitim süresi 1974 - 1979. Toplam maliye
ti 3,1 milyar Tl. Kümülatif nakdi gerçekleşme % 9,9 
oranında. 

Devlet Su İşlerinin 16 adet barajlar ve içme su
yu projeleri : Toplam maliyeti yuvarlak hesap 76 mil
yar Tl. Kümülatif nakdi gerçekleşme % 10 oranında. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 4 proje
sinin toplam maliyeti 17,7 milyar Tl. Kümülatif nak
di gerçekleşme % 2 oranında. Yalnız bu projelerle 
ilgili 1977 yılma ait % 30 oranında uygulamaya bir 
hız verildiği görülmektedir. 

Sayın senatörler; 
Görüldüğü gibi, Türk ekonomisi için son derece 

hayati önemi olan bu temel yatırımların gerçek du
rumları herhangi bir söz söylemeyi gerektirmeyecek 
şekilde üzüntü verecek durumdadır. 

Hükümet Programında bu gayri ciddi tutuma son 
verileceğini, önem sırasıyla teker teker müesseselerin 
işletmeye alınacağım öğrenmekten büyük mutluluk 
duyduğumuzu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, söz süreniz bitti. 
Hatırlatıyorum efendim, devam edin efendim. 

MB GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Teşekkür eedrim; zaten son sayfada
yım. 

BAŞKAN — Tabii efendim, buyurun. 

MB GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Geri kalmışlık çemberini hızla kırarak, bağımsız 
sanayi toplumu haline getirebilmek için ya yabancı 
şirketlerin elinde bulunan ya da belirli çevrelerin 
elinde spekülasyon konusu olarak heder edilen do
ğal kaynaklarımızın, ulusal gücümüzle Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin öncülüğünde aranıp bulunması, iş
letilmesi ve pazarlanmasının şart olduğuna inanmak
tayız. 

Bu nedenle, doğal kaynaklarımız üzerinde her tür
lü hak, yalnız Türk gerçek ve tüzelkişilerine verilme
lidir. Yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından kurul
muş bulunan şirketlerle, Türk Ticaret Kanununa gö
re kurulmuş olsa bile, ortakları, kısmen veya tama
men yabancı gerçek veya tüzelkişi olan şirketler, Tür
kiye'de arama hakkı iktisap edememeli, işletme hak
kı ve işletme imtiyazı alamamahdır. 

Türk Devleti ve Türk ekonomisi için, stratejik ve 
iktisadi değeri büyük, radyoaktif mineraller, bor mi
neralleri, madenkömürü, petrol, fosfat, volfram, tungs
ten, manyezit, demir ve bakır gibi madenlerin Devlet 

eliyle işletilmesi esas hedef olmalı ve en kısa sürede 
gerçekleştirilmelidir. 

Dünya koşullarını da dikkate alarak, bazı maden
lerden stratejik rezervler ayırmayı ihmal etmemelidir. 

Sayın Senatörler; 
6309 sayılı Maden Yasası ile 1702 sayılı Petrol 

Reformu Yasası ile liberal kökenli kalkınma modeli 
değişmedikçe, Türk Milletinin içinde bulunduğu ener
ji ve yakıt sıkıntısı çok daha büyüyerek devam ede
cektir. Bu değişiklikler yapdmadûkça, sanayinin ham
madde, yakıt ve enerji gereksinmesi karşılanmayaca
ğı gibi, doğal kaynak ihtiyacında ümit edilen süratli 
bir artış da sağlanamayacaktır ve Türkiye doğal kay
naklar bakımından büyük zenginliklere sahipken, sa
nayiin hammadde ve enerji gereksinmesiyle halkımı
zın enerji ve yakıt ihtiyacı için yabancı ülkelere bağ
lılığına ilâveten, artan bir oranla büyük miktarda dö
viz ödeme zorunluğunda kalacaktır. 

Bakanlığın 1978 yılı Bütçesinin ulusumuza hayırlı 
olmasıyla başarılı şekilde uygulanmasını diler, gru-
pum ve şahsım adına saygılarımı sunarım. (MBG ve 
CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürsoytırak. 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlü

ğü 1978 Mali Yılı Bütçesinin açık oylamasında oyunu 
kullanmayan sayın üye var mı?.. Oy vermeyenler oyu
nu kullansın. 

Başka oy vermeyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler; bu arada AP Grup Sözcüsü Sayın 

Kâzım Karaağaçlıoğlu gelmişse de, sırasında burada 
bulunmayan sayın üyelere en son söz verme usulümüz 
olduğu için, söz sırası Sayın Beyti Arda'da. 

CHP Grupu adına Sayın Arda, buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA BEYTİ ARDA (Kırklare
li) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

1978 mali yılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde CHP Senato Grupunun görüşlerini 
arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülkemizin 

maden, su, petrol ve genellikle enerji alanlarında ka
mu yararına kullanılmasını ve geliştirilmesini sağla
mak için kurulmuştur. Enerji Bakanlığı ülke kalkın
masında yatırımı yapan, tahakkuk ettiren en büyük 
kuruluşları bünyesinde toplayan Bakanlıktır. Bu ne
denle Bakanlık Bütçesinin diğerlerine nazaran esnek, 
güçlü ve büyük olması doğaldır. 

— 223 — 



C. Senatosu B : 30 

Çağımızda kalkınmanın ana öğelerinden birini, belki 
de en önemlisini teşkil eden enerji konusu gerek dün
yada ve gerekse buna paralel olaralk ülkemizde her 
geçen gün önemini hissettirmektedir. Ancak, Türkiye'
de genel enerji problemlerine yeterli çözüm henüz ge
tirilmemiştir. 

Bugün memleketimizde kamu ve özel sektör kö
mür üretimleri, arzu edilenin hilâfına enerji tüketimin
deki farklı fiyatlar dolayısıyla Hazine desteğine rağ
men yavaşlama durumundadır. 

Teşvik, enerji tüketicileri için ne kadar temin edi
liyorsa, bununla dengeli olarak üreticiye de temin 
edilmelidir. Milyonları aşan tüketime dönük Hazine 
desteklemesi faydadan ziyade zarar tevlit edecek ma
hiyettedir. Bu durum aynı zamanda ilk sabit yatırımı 
yüksek olan hidroelektrik potansiyelini geliştirmek 
için lâzım olan yatırımları da aksatmaktadır. Ekono
mimize menfi tesir eden ve gelecek senelerde daha da 
etkinliğini gösterecek olan petrolü irdelemek mecburi
yetindeyiz. Petrol tüketimi çok büyük bir hızla geliş
mektedir. Taşkömürü eşdeğeri olarak 1950 yılında 699 
bin ton olan petrol tüketimi, 1973 yılında 28 misli ci
varında bir gelişme göstererek 18,5 milyon tona yük
selmiştir. Bu tüketimin son yıllarda 2/3'ü ithal edildiği 
ve petrol fiyatlarının büyük bir hızla arttığı düşünü
lürse, petrol ithali için büyük meblâğlara varan döviz 
harcamalarının ekonomimize yapacağı ters etki daha 
açık ortaya çıkar. Diğer taraftan, petrolün ithali dış 
borçluluğu artırmaktadır. 1960 ydında genel enerji 
içinde % 6 olan petrolün payı, 1973 yılında % 49'a 
yükselmiştir. Bu payın 2/3'ü olan % 66'sı ithal edil
mektedir. 

Dışa bağımlılığı gösteren ve her geçen gün artmak
ta olan bu oran, ülkemizin enerji yönünden dışa ba-
ğımldığtnın simgesidir. Bu hususta zecri tedbirler alı
narak milli bir enerji politikası yürütülmesi gereklili
ğinin çok açık belirtisidir. 
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Petrol fiyatlarının artması ve enerji krîzi içinde 
dünya milletleri gibi, Türkiye'de de pek tabii olarak 
kısa vadeli ve uzun vadeli petrol ve enerji politikası 
için isabetli adım atmak için gerekli araştırmaları 
yapıp, yararlı kararlar almak mecburiyetindedir. Her 
halükarda petrolün enerjideki artış hızının durdurul
ması veya yavaşlatılması şarttır. Petrol ithalatı ile 
enerji ihtiyacımızdaki dışa bağlılığı azaltmamız ve 
aynı zamanda pahalı olan ve dış ödemeler denge
sinde büyük darboğazlar yaratabilecek ve temininde 
güçlükler arz eden petrol yerine diğer enerji kaynak
larını süratle ikame etmemiz gerekmektedir. Memle
ketimizin petrol potansiyelim* geliştirerek, üretime al
mak için yatırımları arttırmamız ve hızlandırmamız la
zımdır. Esasında son 22 yıl için yerli ve yabancı pet
rol şirketlerinin arama ve üretim için yapmış oldukları 
yaklaşık 4 milyar yatırım ve açüan 880 kuyu petrol 
aramaları için çok kifayetsiz kalmakta ve ithal ham-
petrole bir yılda ödenen 1-6 milyar dolar karşısında 
cılız kalmaktadır. 

Petrolün bulunması, tamamen yapılan yatırma 
açılan kuyu adedine bağlı ve onunla orantılıdır. 

Diğer taraftan, ülkemizdeki arama faaliyetlerinde 
TPAO, kuruluşundan bu yana memnuniyet verici ça
lışma neticelerini zaman zaman görmekteyiz. Bu ça
lışmalarda petrol arama sondajlarının 4 000 - 4 500 
metre derinliklerin altına inmediklerini görüyoruz. 

Bu denli güçlü bir kuruluşun hampetrol fiyatları
nın hızla arttığı son günlerde derin kuyu çalışmalarına 
girmediğini görüyoruz. Halbuki, Türkiye'de muhte
mel petrol besinleri ve jeolojik, jeofizik değerlendir
me ve kuyu açılma yönünden tamamen bakirdir. 

Sayın senatörler; 
Yıldan yıla artan hampetrol ihtiyacımıza ve ham

petrol fiyatlarına ve dolayısıyla dış ödememizdeki 10 
milyar üzerindeki ödemeler, petrol aramalarına ayrı
lan 100 milyonlar miktarındaki yatırımların, milyar 
lira mertebesine yükselmesi milli servetin dışa akışım 
önlemek yönünden elzemdir. Aksi takdirde, dış öde
meler dengesinde ileri yıllarda hâsıl olacak milyar 
dolar mertebesinde açridıklar, milli ekonomimizi kö-
könden sarsacak mahiyettedir. 

Bugünkü Türkiye'mizde petrol konusunda bazı 
kriterleri benimsemekte yarar vardır. 

Şöyle ki : 
1. Üretim ar t ına metotlara hız verilmesi, 
2. Gerek ham petrol, gerekse ürün depolama

larında yurt ihtiyacı için her türlü şartlarda karşria-
yacak kapasiteye çıkarılması, 

Saym senatörler; 
Petrol, uzun seneler ucuz ve bol bulunabilen bir 

enerji kaynağı olma özelliğini taşımış ve ülkeler sa
nayilerini büyük ölçüde petrole bağımlı olarak geliş
tirmişler. Ancak, petrol fiyatlarında 1973 sonlarındaki 
beklenmedik artışlar, bu enerji kaynağını ithal eden 
bütün ülkeleri büyük ölçüde etkilemiş, ortaya çıkan 
enerji krizi giderek artan enflasyonist baskılar ile ge-
nsl bir ekonomik bunalım yaratmıştır. 

Enerji kaynaklarının israfının önlenmesi ve opti-
mal üretim imkanlarının yaratılması için Hükümetin 
etkin fiyat politikasını belirlemesi şarttır. 

— 22-
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3. Zaman zaman sıkıntısı görülen LPG sıvılaş
tırılmış petrol gazlarının depolama kapasitelerinden 
doğmaktadır. Bunlar için gerekli tedbirler alınmalı
dır. 

4. Emniyetli ikmal prensibinin gereği olarak 
hanı petrol, tabii gaz ve nükleer enerjide uzun vadeli 
anlaşmalar yapılmalıdır. Dışa bağlı enerji türlerinde 
rekabet şansını iyi kulanabilmek için, birden fazla 
kaynaklı anlaşmaların yapılması şarttır. Ayrıca, mal 
ve yatırım mübadelesi imkânları üzerinde de anlaş
maların güvenirliği yönünden önemle durulmalıdır. 

5. Petrol, kömür ve hidroelektrik enerji kaynak
larına daha büyük yatırımlar ayrılmalı ve doğal kay
naklarımızın geliştirilmesine de öncelik verilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bugün ülkemizde endüstrinin temel ilkesi enerji 

olduğu görülmektedir. Enerjinin istenen yerde, isten
diği zaman, sürekli, emin ve ucuz olarak sağlanması 
esastır. Son yıllarda, bütün dünyada ortaya çıkan 
enerji krizi, ülkelerin mümkün olduğu kadar kendi 
öz kaynaklarına dayanmaları ve onları geliştirmeleri 
gereğini bir kere daha ortaya koymuştur. 

Bilindiği üzere anaenerji kaynağı su, fosil yakıt
ları ve nükleer enerjidir. Su enerjisinin, ülkemizde di
ğerlerine nazaran üretime katkısı daha fazladır. 

Şöyle ki : 
a) Kendi öz kaynağımızdır. 
b) Kaynağın tüketilmesi, bitirilmesi söz konusu 

değildir. Daima yenilenmesi mümkün bir kaynaktır. 
c) Genellikle daha ucuzdur. 
d) Son zamanlarda çok önem kazanan çevre 

sağlığı yönünden hiç bir olumsuz yanı yoktur. 
e) Genellikle bir baraj inşaası söz konusu oldu

ğundan, suların düzenlenmesi, balıkçılık, ulaşım, gibi 
faydaları da vardır. 

Bugün ülkemizde enerji açığını öz kaynaklarımız
la karşılayabilmek için, her sene en az bir Keban Ba
rajı gibi üniteler hizmete girmelidir. 2000 yılında ih
tiyacımız 190 milyar kilovata çıkacaktır. Toplam hid
roelektrik potansiyeli 70 milyar kilovat/saat civarın
da olduğuna göre, öz kaynaklarımıza öncelik vermek 
istiyorsak, 2000 yılına kadar bütün hidroelektirk po
tansiyellerimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Bilindi
ği gibi, hidroelektrik tesislerin gerekli etüt ve proje 
faaliyetlerine girişilmesi şarttır. 

Evvelce yapılan etütlerde enerji maksadı ekono
mik bulunmadığı için, yalnız sulama maksatlı pro
jelerin, son senelerde çekilen enerji sıkıntısını önleye
bilecek şekilde yeniden incelenmelidir. 

Havzalarımızın hidroelektrik potansiyeli ince
lendiğinde, toplam potansiyelin büyük bir kısmının 
yurdumuzun Doğu yarısında olduğu görülmektedir. 
Bu sebeple, enerji pazarı gelişmelerimizin Doğu'ya 
kaydırılması için, gerekli tedbirler ahnnıalıdır. Bu hu
sus, gelişen sanayinin su ihtiyacı yönünden de lüzum
ludur. 

Sayın senatörler; 
Devlet Su İşleri tarafından yapılan etüt ve proje 

çalışmalarında bazı eksiklik olmakla birlikte, umumi 
olarak işçiler mühendisler el ele çalışarak hizmet ver
me yolunda adım adım ilerlemektedir. Ancak, genel 
o'arak bazı hususlara da değinmeden geçemeyeceğiz. 

1. İller Bankası, TEK, Toprak Su gibi, Devlet 
Su İşlerinin yakın İşbirliği yaptığı kuruluşlarla dupli-
kasyonları önleyecek, ülkemizin kısıntı, yetişkin, tek
nik insan gücü kaybına su kaynaklarının idaresi al
tında doğabilecek karışıklıklara mani olunmalıdır. 

2. DSİ'nin gölet politikasında reorganizasyona 
gidilmesi ve havzaların karakteristiklerine göre gölet
lerin emanet usulü suretiyle projelerinin ve inşaatla
rının yapılmasını sağlayacak şekilde, proje ve inşaat 
timlerinin kurulması hususu ülkemiz sosyo - ekono
misi açısından düşünülmesi acil bir zorunluluktur. 

3. 7457 sayılı Kanunla Devletçe sulama suyu te
min edilmiş alanlarla tarla içi geliştirme hizmetlerinin 

yapılması görevini Toprak - Su'ya vermeleri nedeniy
le sulamalarda tarla içi geliştirme hizmetlerinin bir 
program doğrultusunda müştereken en iyi bir şekilde 
anlaşmaların yapılması gerekmektedir. Proje tatbikatı 
sırasında kamulaştırma işlemlerinin vatandaşların 
mağduriyetine ve projenin gecikmesine neden olan 
idari ve mali konulardan ödenek ve nakit ihtiyaçlar 
birbirine paralel olarak süratle temin edilememekte
dir. 

4. Grupîandırılan sulama sahaları içerisinde, so
runları mahallinde çözümleyecek uzmanlaşmış ve eği
tilmiş personellerle yetiştirilmesi elzemdir. 

5. DSİ Genel Müdürlüğünün, su ve toprak kay
naklarının developmanı konusunda ülkemiz ekono
misine katkısı açısından en mükemmel kuruluş hü
viyetini kazandırmak için DSİ Teşkilatının revizyon 
araştırmasının, günün şartlarına ve ülke sorunlarının 
akışı ve gelişmesiyle ilgili çözümlerin içeriğinde, teş
kilatlanma, mevzuat, personel, çalışma yöntemleri ve 
donatım konuları sorunları da ele alınmalıdır. 

Devlet Su İşlerinin öz kaynaklarımızın değerlen
dirilmesi yönünden enerji sektörüne öncelik vererek, 
bu sektörde 41 adet enerji projesi yer almaktadır. 
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Bunun 10 adedine büyük çoğunlukla başlanmış olup, 
ayrılan ödenekler yeterli görülmemektedir. Ancak, 
ülkenin bugünkü enerji darboğazı nedeni ile geri ka
lan 31 projenin bir an evvel başlatılması şarttır. 

Bugünkü Devlet Su İşleri yatırımları için, 17,012 
milyar ödeneğin kâfi gelmeyeceği açıktır. Ancak, ta
rım sektörü için 4,216 milyar, enerji sektörü için 1,442 
milyar, hizmetler sektörü için 2,673 milyar olmak 
üzere, 8,331 milyar daha tahsisata mutlak ihtiyaç 
duyulmaktadır. Aksi halde, personel ve makine gücü 
büyük çoğunlukla atıl kalacaktır. 

Sayın senatörler; 
Dünyamızın oluşumunun gereği olmalı ki, dünya 

kömür rezervleri hemen hemen tümü Kuzey kürede 
oluşmuştur. Rezervin % 40'ı Amerika'da, geri kala
nı da Sovyet, Çin, Almanya ve diğer küçült kıtalara 
dağılmıştır. 

Sanayileşmeye geçen ülkemiz, gerek sınai ve do
mestik yakıt, gerekse elektrik enerjisi üretimi yönle
rinden kömüre umut bağlanan tek kaynak olmalıdır. 

Ülkemizde taşkömürünün demir - çelik fabrika
ları, kok fabrikaları, gazhaneler, büyük sanayide tü
ketici olarak yer aldığını görürüz. Bugünkü Türki
ye'mizde taşkömür havzası olarak Zonguldak görül
mektedir. Bu havzada çıkan değerli kara elmasın kul
lanılmasında çok dikkatli olmalıyız. 

a) Bunun için de üretilen taşkömüründen nasıl 
ve ne şekilde yararlanmamız gerektiği konusunda 
ciddi, hiç bir etkiye ödün vermeyen ve tartışmasız 
prensipler koymak ve uygulanmasına geçmek, 

b) Üretimi, teknik ve ekonomik koşullara uy
mak suretiyle maksimum düzeye çıkarmak, 

c) Gelecek yılların getirebileceği zorluk ve dar
boğazları düşünecek ve görecek biçimde, çağdaş il
min ve maden teknolojisinin strateji ve verilerden ya
rarlanarak, havzanın jeolojik yapısına uygun çalış
malara yönelmek, üretim çabalarını öne alıp, hazır
lık çalışmalarını savsatmamak, üretimin temel unsuru 
olan tüm çalışmaları da en başta gelen sorun olarak 
kabul etmek, 

d) Sadece kömürü çıkarmak değil, amaç, üretim 
maliyetini alt seviyeye düşürmek suretiyle ucuz kö
mür elde etmek olmalıdır. 

Linyit kömürü varlığımızın ancak 5 milyar tonu 
bir kamu kuruluşu olan TKİ Kurumuna ait olup, 
güvence altındadır. Bunun dışında kalan miktar ise, 
işletmecilik tekniğinden yoksun, iş güvenliğinden 
yoksun, parasal amaçlara yönelik, kalitesi düşük kü
çük işletmelere veya işletilmeyen boş sahalar olarak 
özel sektör tekeline aittir. 
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Diğer bir gerçek de, kuruma ait sahalarda üre
tim, gelecek yılların giderek artacak olan ihtiyaçları
nı ve bu sahadaki açığın kapatabilmesi şöyle dursun, 
şimdiki ihtiyaçlara karşılık verememekte olduğudur. 
Üretimi optimal düzeye çıkarabilsek bile, yeni üre
tim sahalarında, bu amaca varmak için yeni üretim 
program ve yatırımlarım gerçekleştiremedikçe, söz
de kalan çabalarla soruna çözüm bulunamaz-

Anayasanın 130 ncu maddesiyle «Tabii servet ve 
kaynaklanıl, Devletin hüküm ve tasarrufu altında, 
arama ve işletme hakkının da Devlete ait bulunduğu
nu...» kesin ve tartışmasız şekilde hükme bağlamıştır. 

Şu halde, konuya anayasal düzen içinde, ulusal 
çıkarlara, ekonomik ve çağdaş madencilik teknoloji
sine uygun bir işletmecilik tutum ve anlayışı içinde 
çözüm ararken, özel sektör elindeki linyit varlıkları 
nm tümünün Devlet aracılığı ile işletilmesinin şart 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Ancak, bütün bunların, aksaklüt ve sakıncalar 
yaratmadan yapılabilmesi için de, bu sahalardaki ger
çek rezervin miktar ve mahiyetinin jeolojik bulgular
la belirlenmesi zorunluluğu vardır. 

Linyit kömürü sorununun ortaya koyduğu iki 
gerçeği belirtmekte yarar görüyoruz : 

1. Ucuz linyit üretmek asıl olmalıdır. Gerek 
termik santrallara verilmesi, gerekse diğer ticari ol
mayan ev yakıtlarının da yerine ikame edilerek, ye
gâne domestik kayıt şansmın korunması, bu koşulun 
gerçekleşmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Aynı zamanda 
ucuza mal etme piyasada denge sağlayacaktır. 

2. İkinci gerçek ise, çevre kirliliği ve sağlığı ko
nusudur. 

Linyit üretim ve dağıtımının, ülkemiz gerçekleri 
açısından, yeterli ve başarılı bir uygulamaya olanak 
sağlaması için üretimin a) Ucuz, b) Yeterli, c) Böl
gesel, d) Kolay ve ucuz taşıma özelliklerinin ger
çekleştirilmesi zorunludur. Bu unsur arasında en 
önemli olanı da kuşkusuz «Bölgesel yakıt üretim ve 
dağıtımı» konusudur. Türkiye'de üretilen linyit kö
mürlerinin halkımıza intikali geç olmaktadır. Tem
muz ve Ağustos ayında ücretleri yatırılan kömürler 
ancak ve ancak Şubat ayında teslim edildiği görül
mektedir. Bu soruna acilen Sayın Bakanımızdan, çö
züm bulmasını da istirham ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzda elektrik üretimi, iletimi ve dağıtı

mından sorumlu bulunan TEK 1970 yılı sonunda ku
rulmuştur. Kuruluş yılında, tüm elektrik gücü 2235 
M W ve üretimi 8,6 milyar kilovat düzeyinde idi. Bu 
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7 yıllık süre içerisinde üretim gücü 2320 MW arta
rak, 4 850 MW'a üretim de 21 milyar kilovata ulaş
mıştır. 

Bu üretim artışlarına rağmen, ülkede karanlık 
saatler yaşanmaktadır. Ülke sanayileşmesinin vazge
çilmez hammaddesi olan elektriğin, yurdumuzun her 
köşesine ulaştırılmasını sağlamalıyız. 

Elektrik üretiminin su ve kömüre, kendi doğal 
kaynaklarımıza dayandırılması, tartışma yapılama
yacak bir gerçektir. 

Elektriğin, sanayinin, halkın ve köyün hizmetine 
sunulabilmesi için, elektrik üretim ve iletimini sağla
yacak teçhizata ihtiyaç varda*. Dolayısıyla bu konu
da dışa bağlılıktan kurtulabilmek için, kendi elektro
nik sanayimizin biran önce kurulması zorunludur. 

İlke olarak ülkemize yeterli, güvenilir, ucuz ve 
öz kaynaklarımıza dayalı bir şekilde elektrik üret
mek ve iletmek amacıyla ulusal elektrik sistemimizi 
dengeli biçimde ve en kısa zamanda tüm yurt sathı
na yaymak amaç olmalıdır. 

Elektrik enerjisi üreten öz kaynaklarımızdan yıl
da 71 milyar kilovat olan hidrolik potansiyelimizin 
% 10'u kullanılmaktadır. Halen kurulmakta olan 
hidroelektrik tesisleri gözönüne alındığında, Dördün
cü Beş Yıllık Plan dönemi sonunda bu oran % 14.2'ye 
yükselmiş olacaktır. Bugün için gücü 2000 MW dola
yında olan linyit santrallan dışında, bilinen ve rezerv
leri yeterli görülen sahalardan faydalanarak, toplam 
10 bin MVV gücünde yeni linyit santrallarıuın kurul
ması şarttır. 

Diğer taraftan, bugün geçerli olan Maden Kanu
nu memleketin içinde bulunduğu primer kaynak yö
nünden çok sıkışık duruma rağmen, özel sektör elin
deki rezervlerin olumlu şekilde kullanılabilmesine 
olanak vermemektedir. Buna göre öncelikle Hükü
met Maden Kanununu değiştirmelidir. 

Türkiye'de şimdiye kadar Hükümetler elektrik 
enerjisine gerekli önemi vermemişlerdir. 

Şöyle ki: 
Elektrik tesislerim işletmek, köy elektrifikasyonu 

ile ilgili hizmetleri yapmak, ilgili makine, teçhizat sa
nayiini kurmakla görevli TEK'in bugüne kadar bu 
görevlerini yerine getirmediği, elektrik enerjisinin 
kısıntısından anlaşılmaktadır. 1974 yılından itibaren 
kısıntıların büyüdüğünü incelersek; 

1975 yılında 175 milyon kilovat 
1976 » 140 » » 
1977 » 637 » » 

kısıntı yapılmıştır. Bu da enerji tesislerinin yapımın
da ne kadar geri kalındığının bir ifadesidir. 

1978 yılmda ülkemiz santrallanndan üretim im
kânı, 23 bin 230 milyon kilovat olup, Bulgaristan'dan 
600 milyon kilovat/saat, tesisler yetişirse Rusya'dan 
150 milyon kilovat enerji alınacağına göre, ülkemi
zin 24 bin milyon kilovat üretim imkânı bulunmak
tadır. 1978Me ise tüketim tahminen 24 bin 700 mil
yon kilovat olacağına göre 700 milyon kilovattık bir 
açıkla karşı karşıya kalınacaktır. 

Bu duruma göre gerileme sebeplerini şöyle sırala
yabiliriz : 

1. Özel sektör elindeki kömürlerin devletleştiril-
memesi, 

2. Enerji yatırımlarına ait döviz transferlerinin 
zamanında yapılmaması, dövizlerin tüketim sanayii
ne ve neticesi hemen gözüken alanlara yatırılarak is
raf edilmesi nedeniyle, 

3. Kamu görevlerinde çalışan kalifiye ve tecrü
beli elemanların ya politik gaye ile veyahut ücret 
kifayetsizliği yüzünden ayrılarak yatırımların aksa
masına sebep olması, 

4. devletin elindeki işletmelerin verimli çalıştı-
nlamaması, 

1978 ve daha sonraki yıllar için Türkiye'deki 
elektrik enerjisinin açığını kapayabilmek için bazı 
önlemler gerekmektedir. Şöy îe ki : 

1. Kısa vadede, 
2. Uzun vadede, 
Kısa vadede, çalışma saatlerinin güneş ışığından 

en fazla faydalanacak şekilde mevsimlere göre ayar
lanması, elektrik enerjisi tüketim alanlarını genişlet
meme politikasının izlenmesi, kayıpları fazla olan 
şehir şebekelerinin kısa zamanda ıslahı. 

Uzun vadede ise, elektrik enerjisi sektörü için 
lüzumlu iç ve dış para ihtiyaçlarının bekletilmeden 
temini, enerji yatırımları için lüzumlu arazilerin is
timlakinin çabuklaştırılması, elektrik enerjisi yatırım
larında gümrük kolaylıklarının getirilmesi, elektrik 
enerjisi üretiminin anamaddesi olan kömürün Devlet
leştirilmesi, dışa bağımlı olmayan üretim kaynakla
rına öncelik verilmesi; 

Gerekli zorunluluk haline gelmektedir. 

Sayın senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 

Türk halkına, bakanlık mensuplarına, ülkemizin kal
kınmasına emeği ile katkıda bulunan Türk işçisine 
ve teknik elemanlarına hayırlı olmasını diler, grupum 
ve şahsım adına Yüce Sentoyu saygıyla selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arda. 
Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu, Adalet Partisi 

Grupu adına. 
AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-

OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun muhterem üyeleri; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1978 
mali yılı Bütçe müzakeresi sebebiyle Adalet Partisi 
Senato Grupu adına görüş ve temennilerimizi Yük
sek Heyetinize arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Maruzatıma başlamadan önce şahsım ve gru-
pum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; yurdumu

zun maden, petrol, su gibi doğal kaynaklarını kamu 
yararına ve ihtiyaçlarına, planlanan bir şekilde cevap 
vermek üzere bu kaynakların geliştirilmesini, işletil
mesini ve kullanılmasını sağlamak için 4951 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 . 12 . 1963 
tarihinde kurulmuştur. 

EEÎ, MTA, Petrol İşleri ve Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlükleri, Bakanlığın bağlı kuruluşlarıdır. 
TKÎ, Etibank, TPAO, PETKİM ve Petrol Ofisi gibi 
genel müdürlükler ise, Bakanlığın ilgili kuruluşları 
arasmda yer almaktadır. 

Bakanlığın geniş olan görevleri şu şekilde özetle
nebilir : 

1. Her türlü enerji ve su, maden ve petrol kay
naklarının tetkiki, ekonomik gereklere ve yurdumu
zun çıkarlarına uygun bir şekilde araştırılması, geliş
tirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, düzenlenmesi, 
kontrolü, korunması, amacıyla planlar yapmak ve 
gerekli tedbirleri almak. 

2. Mevzuatına göre arama, işletme, faydalanma 
haklarını vermek ve bu hakların devir, intikal ve ip
tallerini yapmak, üzerlerinde rehin, ipotek ve diğer 
hakları tesis etmek ve bunların sürelerini uzatmak, 
bunların sicillerini tutmak. 

3. Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun 
düşmek üzere her türlü enerji, su, maden ve petrol 
kaynakları ürünlerini üretim, iletim, dağıtım, tüketim 
tesislerinin proje, etüt, inşaat, işletme ve devam et
tirme hizmetlerinin genel politikasını tespit etmek, 
çalışmalarını da kooıdine etmek. 

4. Her türlü enerji ile su, maden ve petrol kay
naklan ürünleriyle ilgili fiyat tarifelerinin genel po
litikalarım tespit etmek. 

Bakanlığın yukarıda dört maddede özetlediğimiz 
faaliyetleri, kalkınma planlarının genel perspektifi 

içinde bütçelerle geçerlilik kazanan yıllık icra prog
ramlarıyla tespit edilen tarzda Bakanlığın tecrübeli 
ve bilgili kadrolarının içten ve samimi gayretleriyle 
gerçekleşe gelmektedir. 

Bakanlığın çatısı altında toplanan, ürettiği mal ve 
hizmetleriyle ülkenin kalkınmasında büyük payı olan 
dev kuruluşlara sahip Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığının, geride bıraktığımız 1977 yılı bütçesinde 
öngörülen 43 milyar 567 milyon liralık yatırımı ile, 
bütçenin tüm kamu yatırımlarının % 32'sini, 1978 
ydı bütçesinde de sadece Devlet Su İşlerinde 19 mil
yar olmak üzere tüm bağlı ve ilgili kuruluşlarının 
48,5 milyarlık yatınım ile % 32'sini teşkil eden bu 
kuruluş, elektriğinden sulamasına, kömüründen nük
leer santralına ve petrolüne kadar kalkınmanın temel 
hizmet ve üretimini gerçekleştirmek, ekonomik bü
yümeye direkt ve endirekt katkısıyla ülkenin refaha 
yönelen hızlı gelişmesinde görev alan bakanlığı ve 
bakanlık mensuplannı, şimdiye kadar başardığı de
ğerli hizmetlerden dolayı takdir ve tebrik etmeyi gru-
pum adına bir vazife telakki ederim. 

Şimdi kısaca bazı bakanlık kuruluşları hakkında 
görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Bu cümleden olarak, 6280 sayılı Kanunla kuru
lan Devlet Su İşlerinin görevleri; toprak ve su kay-
naklanmızın geliştirilmesi, ülkeyi taşkından koruma, 
tarımsal alanların ^yeraltı, yer üstü imkânlarıyla su
lanması, erozyon çaîışmaian, hidrolik enerji üretimi, 
baraj sahalannda dinlenme üniteleri tesis etmek gibi 
çeşitli sosyal, ekonomik amaçlı hizmetlerdir. 

Taşkın önleme çaîışmaian, küçük su ve akarsu
larla ilgili konulardaki çalışmalar, genellikle ema
net olarak yürütülmekte ve bunda da büyük basan 
elde edilmektedir. Bu konuda en mühim araç, maki
ne ve ekipman parkıdır. Bu parkın süratle yenilen
mesi lazımdır. 1976'larda 51 milyon dolar civannda 
olan bu park, teknik ve ekonomik ömrünü çoğunluk
la yitirmiştir. Bunların süratle takviyesi lazımdır. Geç
miş bütçe yıîlannda 71 milyon dolara çıkartılması 
hakkındaki temenninin 1978 bütçe yılı içerisinde ger
çekleşmesinde fayda görmekteyiz. 

Tarım sahaîannın sulanmasıyla ülkemizin 24,5 
milyon hektarlık toprak potansiyelinin 13,2 milyon 
hektarlık kısmım ekonomik kıstaslar içerisinde sulan
masını tespit edildiği, bunun için de ülkenin jeolojik, 
hidrolojik ve coğrafi yapısı içinde 600 - 650 barajın, 
15 - 20 yıllık bir perspektif içinde gerçekleştirilmesi
nin ele alındığını ve geçen yıl da başarılı bir adımla 
44 barajın ihale edilmek suretiyle bunların toprak ve 
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su kaynaklarının değerlendirilmesi yönünde büyük 
bir adım atılmış olduğunu ifade etmek isterim. 44 
baraj ihale edilmiş, 6 baraj da bazı noksanlıklar se
bebiyle ihale edilememiştir. 

Geçmiş yıllarda ihale edilmiş, inşaları devam 
eden barajlar arasında da 10 tane baraj, (Aşağıda 
isimlerini sayacağım) 1978 yıh içinde bitirilerek hiz
mete girecektir. Bunlar; Uluköy, Halilan, Başağıl, 
Bülküldere, Değirmenci, Tepeli, Bozkır, Güven, Gü-
zeloğlu, Bayramşah barajlarıdır. 

1979 mali yılı içerisinde bitirilecek barajlar da 
beş tanedir. Böylelikle, 1979 sonuna kadar Türkiye' 
de 15 adet baraj hizmete girmiş olacaktır. Bunlar; 
Zeytinköy, Kestel, Germeştepe, Kayaboğazı, Yahya-
saray barajlarıdır. 

Geri kalanları ise, (Bu 44 barajın içerisinde) 
1980 yılına kadar uzayan bir süre içerisinde inşaları 
tamamlanarak hizmete gireceklerdir. 

Bu çalışmalarla 6 milyar 960 milyon hektarlık 
tarım alanının ekonomik ve teknik ölçüler içerisin
de sulanmasının öngörüldüğünü memnuniyetle mü
şahede etmekteyiz. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi yılda 50 baraj 
inşaatının hedefi, bu konuya geçmiş hükümetlerce 
ne derecede önem verildiğinin gerçek bir ifadesidir. 

Yalnız tarımla kalkınmış bir ülke dünyada gös
terilemez; ama kalkınmış, sanayileşmiş ülkelerde 
taran asla ihmal edilmemiş, en modern düzeyde ge
liştirilmiştir. Ülkenin yılda 95 milyar metre/mikap 
yerüstü, 9,4 milyar metre/mikap da yeraltı olmak 
üzere büyük su potansiyeli mevcuttur. Bunları, eko
nomik kalkınmada, sanayileşmede, gerek sulamada, 
gerek hidrolik enerjide ve gerekse de sosyal hizmet
lerde kullanmak lazımdır. Devlet Su İşleri bu ko
nuda çok başardı adımlar atmış ve büyük hizmetler 
görmüştür. 

Su ve torak kaynaklarım geliştiren Devlet Su 
İşlerinin, Adalet Partisinin oluşturduğu hükümetler 
döneminde, başkalarının hayallerine bile sığmayan, 
Güneydoğu Anadolu'nun makûs talihini değiştiren, 
bu bölge halkının asırlık hayallerinin tarihsel ümi
dini gerçekleştirme faaliyetlerinin başlangıcı olan 
Keban'dan sonraki büyük hizmet hamlelerinden bir 
nebze bahsetmek istiyorum. 

1965 yıhndan bu yana Ülkenin en büyük su 
potansiyeli olan Dicle ve Fuat nehirlerinin enerji ve 
sulama yönünden değerlendirilmesi gayreti o dönem 
hükümetlerinin en büyük çabası olmuş ve bu çalış
maların Ülke için hayırlı olan atdımlan, yine Ada

let Partisinin oluşturduğu hükümetlere nasip olmuş
tur. Bir adı da Güneydoğu Anadolu Aşağı Fırat 
Projesi olan, kalkınmada ülkenin gelecek yüzyılları
nın refah ve huzurunun temel hizmetlerinden belli 
başlısı olan, üzerinde ne söylense az gelecek olan, 
bir övgüye değer olan bu projeden az da olsa bah
setmeden geçemeyeceğim. 

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun 55 yıllık 
Cumhuriyet hükümetleri döneminde Türk siyasi ta
rihi içerisinde böylesine sosyal, ekonomik, endüstri
yel yönüyle bir bütün teşkil eden güçlü bir proje 
demeti ele alınmamış, bunun da ötesinde hayal dahi 
edilememiştir. 

Cumhuriyet tarihimizin sosyal hizmetlerinden 
olan tarım sektörü ve sanayi sektörüne kalkınma
da yeni boyutlar getirecek olan bu büyük proje de
metinin uygulanacağı saha, 74 bin kilometrekare
lik bir alam kapsamakta ve 1975 nüfus sayımına gö
re bu sahada 3 milyon 400 bin insan barınmakta
dır. Urfa, Mardin illerinin tümünü, Adıyaman, 
Diyarbakır ve Siirt illerinin sulanabilir bir kısım 
arazilerini de içine alan Fırat ve Dicle nehirlerinin 
arasında kalan ve Yukarı Mezopotamya olarak tarih
te adlandırılan bölgenin gelişimini ve kalkınmasını 
hedef alan büyük bir hamledir. Doğal şartlara bağlı 
olarak, yağarsa bire 40 veren, Rusya'nm çemoz-
yum tipi topraklarına benzeyen, bazı kesimlerinde 
yılda iki defa ürün alınabilecek olan bu bölge, Ül
kemizin en az yağış alan sahalarından birisidir. 

Bu görüşledir ki, Dicle ve Fırat nehirlerinin 
büyük su potansiyelini değerlendirecek 16 adet pro
jeyi ihtiva eden 15 yıllık büyük bir teknik çalışma 
yapılmıştır. Geçmişteki Adalet Partisi hükümetle
rinin, bu çalışmaları dikkatle ele alarak, büyük gi
rişimlerde bulunduğunu, Türkiye'nin hidrolik ener
ji bakımından Keban'dan daha çok enerji üretecek 
olan Karakaya Barajının 18 Ekim 1976'da ihalesinin 
yapılarak inşaatına başlandığını, (ki, bu baraj yıl
da 7 milyar 350 milyon kilowat/saat enerji üretecek
tir) 1977 yılı Nisan ayında da Fırat sularını Urfa, 
Haran, Ceylanpmarı ovalarına akıtacak olan 26 ki
lometrelik büyük Urfa -tünelinin inşasına başlanmış 
olması, bu projeye verilen önemin ifadesi, 22 üi 
içerisine alan Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma
sının düşünceden, projeden öteye, tarihi bir atüı-
mının da ifadesidir. Bu atılımda emeği geçen kad
roları ve hükümetleri bir gün aziz Milletimiz minnet 
ve şükran duygularıyla vefakâr gönlünde ebediyen 
değerlendirecektir. 
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Bu 16 projenin 5 adedi sadece enerjiye, 3 tanesi 
hem enerjiye, hem de sulamaya, 8 adedi sadece 
sulamaya dönüktür. 1977 yılı fiyatlarıyla 265 mil-
yar liralık yatırımı öngören bu projenin, 140 mü-
yar lirası Devlet Su İşleri tarafından ve 60 milyar 
lirası Toprak - Su vasıtasıyla ve mütebaki 65 mil
yar lirası da enerji yatırımları içerisinde değerlendi
rilecektir. 

Bu proje ile yılda yaklaşık 20 milyon dönüm ara
zi sulanabilecek; yani 55 yıllık Cumhuriyet dönemin
de yapılmış tüm sulamaların yekûnunun 809 200 
hektar olduğu nazarı dikkate alınırsa, bu yapılmış 
olan sulamaların çok üstünde bir sulama sahası hiz
mete açılmış bulunacaktır. Ayrıca, hidrolik kay
naklardan Keban'dan sonra 25 milyar kilovat/saatlik 
enerji de Türk kalkınmasına, sanayileşmesine, sos
yal hizmetlerine amade kılınacaktır. 

Burada üretilen enerji; 22 ili içine alan Güney
doğu Anadolu kalkmma planının gerçekleşmesinin 
en büyük itici gücü olacaktır; tarıma dayalı sanayi
leşmenin en güçlü bölgesi ve proje sahası olacaktır. 

Aslında sadece sanayileşmeye, sosyal yapıdaki 
değişikliklere katkısı olan bu proje; aynı zamanda 
Türkiye'de yıllardan beri süregelmekte bulunan or
man içinde yaşayan yedi ila sekiz milyonluk nüfu
sun bu sahalarda, geliştirilecek olan proje sahasında 
tarıma yerleştirilmek suretiyle, yıllardan beri Cum
huriyet hükümetlerinin bir türlü halledemediği, pal-
yafif birtakım tedbirlerle orman içinde yaşayan hal
ka götürdüğü cılız hizmetler yerine, 1992'Iere kadar 
sürecek olan bu proje developman içerisinde yumu
şak ve esnek bir geçişle, orman içinde yaşayan va
tandaşlarımızın 13,5 milyon hektarlık tarım saha
sında açılacak olan iş sahasındaki hizmetlerde yer
leştirme imkânı ve fırsatı da bulunacaktır. 

Böylesine bir proje dünyanın hiçbir tarafında ele 
alınmamıştır. Sadece îndüs nehrinin sulamasıyla 
ilgili projeler vardır. Dünya Kalkınma - Yatırım 
Bankası ve konsorsiyum yoluyla temin edilmiş olan 
kredilerle 1960'Iarla 1965'îer arasında gerçekleştiril
miş olan bu projenin dışında Güneydoğu Anadolu 
projesi, (Aşağı Fırat projesi) böylesine büyük bir 
hizmetin başlangıcı ve bu hizmetin sonucu itibarıy
la da, Türkiye kaHcınmasına 1995'Ierde maksimum 
derecede inikas edecek neticeleri olan bir projedir. 

Proje sahası tamamıyla ekiîebifecektir. Ancak, 
iklim imkânları müsait olan Güneydoğu Anadolu 
kesimlerinde proje sahasının tümünün dörtte birine 
yakın bir kısmında yılda iki defa üretim yapılması 

. mümkün olacaktır. Ayrıca, proje sahasının % 25? 
inin pamuk ekimine tahsis edilmesi halinde, bugünkü 
istihsalin üzerinde bir kapasiteye ulaşacağı, aşağı * 
yukarı bugün 500 bin ton civarında olan istihsali
mize bir 600 bin tonluk daha istihsalin ilave edile
bileceğidir. 

Yine proje sahasında % lO'unu eğer Çeltiğe 
tahsis edecek olursak, burada % 50 - 60 civarında 
istihsal edilen bugünkü çeltiğin iki misline yakın bir 
istihsale erişilebilecektir. 

Genellikle şeker pancarı, yem bitkileri, meyve, 
tütün ve tarıma dayalı endüstrilerin hammadde ihti
yaçlarının tümü bu proje ile elde edilmek suretiyle, 
Türkiye'de tarımsal sanayün de gelişmesi mümkün 
olacaktır. 

Bu proje, yıllardır Türkiye'ye yeni bir Türkiye 
katma mücadelesinde başardı hizmetler gören Ada
let Partisi hükümetlerinin eserler zincirine ilave edi
len, değeri nesiller boyu sürecek olan pırlanta bir 
halkasından ibarettir. Bu, Türk mühendisinin, 
Türk teknisyeninin, bir yönüyle de Devlet Su iş
lerinin heyecan ve gurur verici başarısının yanında, 
Ülkenin dengeli kalkınması için de, direkt, olarak 
Güneydoğu Anaddoîu'nun, endirekt olarak da tüm 
yurdumuzun kalkınmasında siyasal tercihini koyan 
geçmişteki Adalet Partisi hükümetlerinin şümullü 
ve cesur hamlelerinin unutulmaz bir şeref belgesidir. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim ki, bu pro
jeye emeği geçenlerin, ister teknokrat olsun, ister 
politikacı olsun, bir manada öîümsüzleşeceklerini, 
Milletin gönlünde takdir, sevgi ve şükranla anıla
caklarım ifade etmek isterim. 

Yeni Hükümetin bu güzel projeye gereken ilgiyi 
göstererek sahip çıkmasını da ve bundan sonraki 
safhalarında aynı heyecanla işin gerçekleştirilmesinde 
memleket adına kendilerine hayırlı başarılar diler ve 
bu yoldaki atılımları samimi bir şekilde destekleye
ceğimizi ifade etmek isterim. 

Aslında Dicle ve Fırat havzalarının geliştirilmesi 
milli bir gayedir. Bu gayenin de gerçekleştirilmesi
ne Keban hidroelektrik santralının inşaasıyla başlan
mıştır. 

Keban Barajının mansabındaki Fırat havzasının 
toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi dev bir 
teşebbüs olacaktır. Bu teşebbüsün gerçekleşmesi, 
sadece tesisleri inşa etmek için gerekli teknik kadro, 
ekipman, iç ve dış finansman kaynaklarına bağlıdır. 
Her ne şartlar altında olursa olsun, emsaline dün
yada rastlanmayan bu proje mutlaka gerçekleştiriî-
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melidir. Bu öyle bir zarurettir ki, bu havzanın ge
lişmesi, Türk halkının refahı ve Milletimizin me
deni Uerlemesi için neticesi itibarıyla bölgeyi değil, 
tüm Ülkeyi şümulü içine alan ve m5ası gerekli, unu-
tulmaz, devasa bir hizmettir. Aynı zamanda da bu 
proje demeti 25 yıla yakın bir dönemin yoğun ve 
feragatli etüt ve planlama çalışmalarının da netice
sidir. Bu sebepledir ki, bu projenin gerçekleşme
sini dikkatle takip eden ve siyasal tercihini bu proje 
doğrultusunda kullanan hükümetlere, geçmişte De
mokrat Parti ve ondan sonra da Adalet Partisi hü
kümetlerine ve hizmeti geçen kuruluş ve teknisyen
lere takdir duyguları içinde tekrar tekrar teşekkürü 
bir borç telakki ederiz. 

Yukarıda genel hatlarıyla izaha çalıştığım bu dev 
proje, aşağıda arz edeceğim merhaleler şeklinde 
gerçekleşecektir: 

1993'Iere kadar devam edecek olan bir projenin 
birinci etabı Keban Barajıydı. Bu anahtar proje idi. 
Bu yapılmış; 1974 yılında hizmete girmiştir. Bunun 
diğer üniteleri de, (Sekiz üniteden ibarettir) gelecek 
yıllarda hizmete girmek suretiyle Keban Barajı, yıl
da 6 milyar 278 milyon kilovat/saatlik enerji üret
mek suretiyle Türk endüstrileşmesinde büyük kat
kıda bulunacaktır. 

İkinci etap, Karakaya Barajıdır. Bu da, 18 mil
yar 274 milyon liraya ihale edilmiş ve 7 milyar 
350 milyon kilovat/saat enerji üretmek suretiyle 
Keban'dan daha büyük bir hidrolik potansiyele sa
hiptir. 

Üçüncüsü, Karababa Barajı ve hidroelektrik 
santrallan ve sulama tesisleridir. Bu da, 8 milyar 
142 milyon liraya mal olacak, yılda 5 milyar 381 
milyon kilovat/saatlik enerji üretecektir. Ayrıca, 
bu proje ile sulamaya intikal eden kısımlar ile de 
700 bin hektarlık arazinin sulanması mümkün ola
caktır. 

Gölköy Barajı hidroelektrik santralı : Bu sadece 
enerji maksatlı bir barajdır ve sulamaya da inikası 
vardır. 2 milyar 712 milyon kilovat/saat hidrolik 
enerji üretmek mümkün olacaktır. 

Fındıklı, Karkamış, Kralkızı Barajı, Ihsu 
Barajı ve hidroelektrik santralı, Batman Barajı ve 
hidroelektrik santralı olmak üzere dokuz etapta bu 
proje tamamlanacaktır. 

Şimdi, böylece Fırat hakkında görüşlerimizi 
arz ettikten sonra başka bir konuya geçiyorum. 

tfcfc^. ... . 

Sayın senatörler; 
Mesele buraya gelmişken, gelişmekte olan ülke

mizin en büyük sorunu olan sanayinin itici gücü olan 
enerjiden söz etmek istiyorum. 

Ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısı içerisinde 
sanayileşme atılımlarımızın en güçlü itici unsuru
nun elektrik enerjisi olduğu malumdur. Bu da hiç şüp
hesiz ki, önce ülke kaynaklarından kafi imkânlar 
sağlanmazsa, dış kaynaklardan temin suretiyle kar
şılanacaktır. Bilindiği kadarıyla öncelik sırasına gö
re enerji; hidrolik kaynaklardan temin edilen ener
ji, linyit ve taşkomürüne dayalı termik santrallardan 
elde edilen enerji, fuel - oile dayalı termik enerji, 
motorine dayalı termik enerji, gaza dayalı gaz tür-
binJi enerji, nükleer enerji, jeotermal enerji, tabii 
gaz türbinlerinden elde edilen enerji ve nihayet gü
neş enerjisidir. 

Hiç şüphesiz ki, bu enerjiler, enerji türleri içinde 
kaynak yenilemesine lüzum göstermeyen ve en eko
nomik olan hidrolik ve güneş enerji kaynaklandır. 
Petrole dayalı enerji türleri ise, ülkemizin bugünkü 
şartları içinde, hele 1974'ie şiddetini gösteren «Petrol 
krizi» diye adlandırılan OPEC'nin yüksek fiyat uy
gulaması, kalkınmakta olan ülkemizi büyük bir dar
boğaza sokmuştur. Bu sebeple 1977 mali yılında 13 -
14 milyon ton dolayındaki ham petrol ithalatına tüm 
ihracat dövizimize yakın bir meblağı; yani 1,5 mil
yar doları ödemek zorunda kalmışızdır. Bu sebeple
dir ki, sanayimizin muhtaç olduğu enerjiyi mutlaka 
ucuz, devamlı, bol bir şekilde ülkemizin kaynakla
rına dayandırmamızda yarar vardır. 

Yılda rahatlıkla 74 milyar kilovat/saatlik hidrolik 
enerji üretmek mümkün görülmektedir. 1976 yılında 
yapılan tespitlere göre, bu hidrolik enerjinin % 11,8'i 
halen işletilmektedir, % 38,5'i ise inşaat safhasında 
o?an hidrolik santrallardan önümüzdeki yıllarda elde 
edilecektir; % 49,7"si ise, planlama safhasında olup, 
bunun çalışmaları da yapılmış bulunmaktadır. 

Keza bilinen linyit kaynaklarımıza dayalı olarak 
(Ki, Türkiye'de 6,5 milyar ton civarında tespit edil
miş rezervler vardır. Yapılacak araştırmalarla bu re
zervlerin daha da artabileceği kanaati belirgindir) elde 
edeceğimiz elektrik enerjisi ise, yılda maksimum 60 
milyar kilovat/saat civarındadır. 

Bu suretle kendi kaynaklarımızdan elde edebile
ceğimiz enerji miktarı, demek ki, 134 milyar kilovat/ 
saattir. Bu enerjiyi kendi kaynaklarımızdan rahatlık
la entegre bir çalışma sistemi içerisinde elde etmemiz 
mümkün olacaktır. 
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Bu bilinen linyit kaynaklarına dayalı olarak elde 
edeceğimiz 69 milyar kilovat/saatlik enerjinin halen 
°/o 19,1'i işletmede bulunmaktadır; yani bunlardan 
memlekette yapılmış olan san tr allar vasıtasıyla °/0 19,1' 
ini halen kullanıyoruz; °/0 100 potansiyelin, % 43'ü 
ise Elbistan, Afşin de dahil olmak üzere, biraz sonra 
söyleyeceğim gibi, inşa halinde bulanan santrallarla 
gerçekleşmek üzeredir. Bunlara başlanmıştır; fakat 
inşaat süreleri devam etmektedir. Üçüncü geri kalmış 
olan, henüz daha planlama safhasında bulunan kışını 
ise, °/0 37,9'dur. O halde, şikâyetçisi bulunduğumuz 
hükümetler aslında gerek hidrolik enerjide, gerekse 
termik enerjide memleketin öz kaynaklarını kullan
makta büyük adımlar atmıştır ve görülüyor ki, °/0 60 
- % 7ö'ine kadar şu ifade ettiğim rakamlarla ülke
nin enerji kaynaklarını fiili olarak değerlendirmeye 
geçmişlerdir. Bunların bir kısmından, % 11,8'inden 
hidrolikte istifade ediliyor ve sanayide bunun üret
tiği enerji kullanılıyor. Termikte ise, % 19; yani % 20' 
sim yakın o'an bir kısmı yine kullanılıyor, müteba
ki kısımları da inşa halindedir; ama inşaatları biraz 
gecikmiştir, onun da nedenleri ise, memleketimizin 
içinde hu&mduğu şartların, iç ve dış şartların mey
dana getirdiği ekonomik sıkıntılardır ki, bu santraî-
îarır» zamanında bitirilmeğine mani olmuş, bir de 
1971 - 1973 dönemlerinde ara hükümetlerinin zama
nında meseleye layıkı veçhile değer verememiş olma
ları ve biraz sonra izah edeceğim planlamanın ta ba-
şmdan itibaren alınmış olan yanhş tedbirlerden ileri 
gelmektedir. 

BAŞKAN' — Sayın KaraağaçJıoğîu söz süreniz 
bitti efendim. Lütfen bağlayın. 

AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Daha 20 dakika oîdu, galiba?,. 

BAŞKAN — Hayır efendim, istirham ederim, rica 
ederim, 

AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Peki. Müsaade ederseniz devam 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birinci Beş Yıllık P'snın hazırlanması sırasında . 

Türkiye'deki üretilecek olan enerjinin her yıl % 12 
oranında ilave edilmesi öngörülinekteydi; ama üç plan 
dönemi tatbikatı içerisinde memlekette o kadar ge
lişme olmuştur ki, süratli gelişmeler Planın öngör
düğü bu ilave enerji miktarlarını çok geride bırak
mıştır. Bu itibarladır ki, Türkiye'de bir enerji darbo
ğazı, sıkıntısı olmuştur, doğrudur. 

İkinci sıkıntı ise ambargo ile beraber Kıbrıs ha
diselerinin meydana getirmiş olduğu siyasal durum 
dolayısıyla gerek Konsorsiyumdan alınacak olan 597 
miiyon dolarlık tüm enerji yatırımlarına tahsisi düşü
nülen paranın alınamaması, bloke edilmiş bulunması 
ve gerekse AET'ye dahil olan devletlerin 5 Şubat 
1975 tarihinde konmuş olan ambargoya muvazi ola
rak Türkiye'ye verilecek olan kredi musluklarını kes
miş olmalarıdır. 

Bu iki nedenle; bir ara hükümetleri döneminde 
meseleye layıkı veçhile değer verilememiş olmasından, 
İkincisi ise kredi musluklarının kesilmesiyle dış kay
nağa ihtiyaç gösteren enerji yatırımlarının ifa edile
memesinden ileri gelmiştir. Kaldı ki, 1971 Bütçesinin 
burada müzakeresi sırasında CHP Sözcüsü ve biia-
h;-a da ara hükümetleri döneminde Enerji ve Tabii 
Kaymaklar Bakam olan bir sayın arkadaşımız, o za-
rrarki enerji politikası içerisinde; «Bu kadar ener
ji;."! toprağa mı vereceksiniz?» demek suretiyle ener
ji yatırımlarına matuf olan çalışmaları ve gayretleri 
0 zamanm Hükümetini tenkit etmek suretiyle eleştiri
yor, ne büyük talihsizliktir ki, bugün de aym Hükü-
nr i in devamı olan CHP'II arkadaşlarım, memleket
te-id enprî! sıkıntısından ve onun. müsebbibi oJarak AP' 
ni:- gösterilmesinden öteye bir dil kullanmıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memlekette yapılabilecek her şeyi geçmiş hükü

metler bir plan düzeni üzerinde, hatta planı da aşan 
fo'r görüş içerisinde ifa etmişlerdir. 

Misal mi vereyim : Çimento Birinci Beş Yıllık 
Planda Türkiye'nin 1977'lerde 6 milyon 900 bin ton 
01 masını öıtgörailiyor, rakamlar yazılı; ama bugün 
Î4 miîyoîî iona ge!miş. 19 milyon tonluk kapasite 
rsr= Hâlâ daha 12 çimento fabrikası da inşa halin
dedir. 

Demek ki, sadece plana bağlı kalmış obaydı geç
irişteki hükümetler, bugün Türkiye 13 - 14 milyar 
k-;"î>T'p.t;'sRS:tiik enerjiyi üreten bir ülke olurdu. Bu-
ş\!n 20 milyar 400 milyon kilovat/saat civarında ener
ji üretiyor ve 492 milyon kilovat/saatlik enerjiyi Buî-
ff.Tİçfan'dan aîmak suretiyle 672 miiyon kilovat/sa-
?.•• de kısıntılarla memleketin enerji dengesini sağlaya-
brHyor. 

•Söraf'i sanayileşme, sosyal hizmetler, köye giden 
e : :ktrik; bilîiiu banlar Türkiye'de yeni yeni para-
ır.;fr?!::ri en:rjl sektörü içerisine getirmiş ve b'inasn-
r.r.;;vh5 enerji a-alayışımızda birtakım değişiklikler ve 
köklü planlar yapmaya bizi zorlamıştır. 

— 232 — 
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Türkiye en kısa zamanda Dördüncü Beş Yıllık 
Puana başlamadan önce master plan seviyesinde bir 
enerji modeli ortaya koymaya mecburdur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Karaağaç-
Iıoğlu. 

AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Bağlayacağım efendim, bağlı
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Bir enerji modelini mutlaka or
taya koymaya mecburdur ve geçmişteki kısır düşün
celeri bir yana atarak ülkenin ileri bir perspektifteki 
gelişmesini daha büyük bir boyutlar içerisinde müta
laa etmek suretiyle meseleye eğilmeye mecburdur. 
Türkiye'de yapılabileceğinin çok üstünde her şey ya
pılmıştır. Ne var ki, bu yapılanları takdir edelim, 
ya yenilerini yerine ilave edelim veya azsa, ilavesini 
çok olarak yapalım, kusurluyla hatalarını düzeltelim. 

Şunu kabul edelim ki, geçmiş hükümetler Türk 
kalkınmasına bilhassa enerji sektöründe Türkiye'ye 
büyük ve başarıcı hizmetler getirmiştir. Bu hizmet
lerin büyük kısmı bu Bakanlığın bünyesinde bulunan 
teknokratların; yani teknik kadroların vatansever ça
lışmaları, bilgili ve tecrübeli çalışmalarıyla olmuştur. 
Aslında kendilerine şükran borcuyla borçlu oldu
ğumuz bu kadrolardır. Bu kadroların sorunlarına 
eğilmek suretiyle yeni Hükümetin bu meselede bü
yük atılımlar yapması mümkündür. Her şey hazırlan
mıştır, her şey sadece onları değerlendirebilecek siya
sal bir tercihin takdirine kalmıştır. Ümit ederiz ki, 
önümüzdeki donemde bu takdir çok iyi olur ve mem
leketimiz için muhtaç olduğumuz hizmetler büyük bir 
başarıyla birbirini takip etmek suretiyle yapıla'bilir. 

Sözlerimi burada bitirirken hepinize saygılar su
nar, Bakanlığa ve Bakanlığın mensuplarına geçmişte
ki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni bütçe yı
lında başarılı hizmetler dilerim. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçlı-

oğlu. 

Sayın üyeler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze

rinde gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Bu arada bir açık oylama sonucu vardır sunuyo

rum. 
1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Ka

nunu tasarısının yapılan açık oylamasına 119 sayın 

üye katılmış; 62 sayın üye kabul, 56 sayın üye ret, 
1 sayın üye çekinser oy kullanmıştır. 

Arz ederim. 
Kişisel konuşmalara geçiyoruz. Söz sırası Sayın 

İsmail İlhan'da. 
Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının de
ğerli mensupları; hepinizi saygı ile selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra ben de bir bağımsız üye 
olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçe Ka
nunu tasarısı üzerindeki görüşlerimi dile getirmeye ça
lışacağım. 

Ecevıt Hükümeti Programında, «Yatırımlarda 
Doğu Anadolu'ya öncelik verileceği» belirtilmektedir. 

Bu sebeple huzurunuzda köy elektrifikasyonu ve 
Muş - Çalakîepe Barajı konularında görüşlerimi be
lirtmeye çalışacağım. 

Ülkemizde elektriğe kavuşmuş köy sayısı 10 947 
olup, bu da toplam köy sayısının °/0 30'u demektir. 

Bir süre evvel köy elektrifikasyonu konusunda 
Cumhuriyet Senatosunda genel görüşme açılmasıyla 
ilgili önerge geri alınmamış olsaydı bu konuyu Yüce 
Senatoda etraflıca ele almaya imkânımız oîalb'lirdi. 
Bu durum karşısında sadece Muş'un köy elektrifikas
yonu konusunu dile getirmekle yetineceğim. 

Türkiye Elektrik Kurumu çaîışmalarsna göre Muş'a 
bağlı altı köyün elektriğe kavuşmuş olduğu görülmek
tedir. 372 köy ve 200 mezrası olan Mısş, Bulanık ve 
Varto'ya bağlı 6 - 7 köyde elektrifikasyon çalışma
ları senelerden beri devam etmektedir. Sadece çalışma
lar mahiyetinde devam eden bu faaliyetlerin hiç bir 
neticeye varmamış olduğunu belirtmek istiyorum. Hat
ta 1 - 2 köye kısa süre için elektrik bağlandığı dahi 
olmuştur; ancak daha sonra bu 1 - 2 köye de elektrik 
verilemez duruma gelinmiştir. 

Bana gelen ve benim edinliğim bilgilere göre, Muş, 
Malazgirt, Bulanık ve Varto'ya bağlı köylerden tek 
birinde bile şu anda elektrik bulunmamaktadır. 

Nevşehir'in 176 köyü vardır. Bu 176 köyün 175'i 
elektriğe kavuşmuştur Bu konuda ilk sırayı almakta
dır. Köylerinin °/ö 100'üne elektrik gelmiş sayılır. 

İstanbul °/0 99,8 ile ikinci sırayı almaktadır. Daha 
sonra sırasıyla köylerinin °/0 91'i ile İzmir, % 90'ı ile 
Sakarya, % 89'u ile İsparta gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ecevit Hükümeti Programı esprisi içinde bundan 

sonra köy elektrifikasyonu çalışmalarında bölgeler 
ve köyler arasındaki dengeyi sağlayacak bir politika 
takip etmek kaçınılmaz bir zarurettir. 
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Muş, Varto, Malazgirt ve Bulanık köylerinin bir
an evvel diğer Doğu Anadolu köyleri gibi elektriğe 
kavuşturulması için çalışmaların hızla devam ettiril
mesi lazım gelir. 

Türkiye Elektrik Kurumu Köy Elektrifikasyonu 
Daire Başkanlığının bu konuda yoğun bir çalışma için
de olduğunu biliyorum. Ancak, her şey paraya ve Hü
kümet Programının uygulamasına bağlı olduğuna gö
re, bu Dairenin Hükümetçe desteklenmesi gerekir. 
Geri kalmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu köylüsünü 
aydınlığa kavuşturmak için Hükümetin özel bir özen 
göstermesi şarttır. Biz bunu Hükümetten ve genç ve 
dinamik Bakandan mutlaka bekliyoruz. 

Keban'dan Bingöl'e kadar getirilen elektrik, 8 - 9 
aydan beri Muş'taki trafo çalışmalarının aksamasından 
dolayı Muş'a verilememektedir. HaSbuki, sözü edilen 
elektrik daha evvel Türkiye Elektrik Kurumunun ba
na resmen gönderdiği yazıya göre, bundan iki yıl ev
vel; yani 1976 Eylül ayında Muş'a getirilmiş olacak
tı. Bingöl'e kadar getirilmiş olan Keban elektriğinin 
bir an evvel Muş'a bağlanması İçin Sayın Bakan ve 
Bakanlık mensuplarının yakın ilgilerini bekliyorum. 

Muş talbii zenginlikleri fazla, potansiyeli çok kuv
vetli bir ilimizdir. Üzülerek belirtmek isterim ki, şu 
anda Devlet ve özel şahısların yatırımları bakımından 
en geri iller arasında yer almaktadır. Toprağı çok ve
rimlidir; fakat susuz olduğu için gereği gibi değerkn-
dirilememektedir. 

Devlet Su İşlerinin ele almış olduğu Arıncık regü
latörü çok yararlı bir yatırımdır; fakat yeterli değil
dir. 

İki yıl evvel temeli atdmış bulunan şeker fabrikası 
çalışmaları hızla devam etmektedir. Fabrika inşaat ça
lışmaları bitmeden pancar ekimi için sulu arazi mik
tarında büyük bir artışı sağlamak için çok acil ted
birlerin alınması gerekir. Aksi takdirde fabrikaya pan
car yetiştirmek mümkün olamayacaktır. 

Şu anda o meşhur mümbit Muş ovasında pazarla
ma değeri olmayan kurak toprak mahsulü karpuz ye
tiştirilmektedir. Bu sebeple Sayın Bakanımızdan 800 
bin dörtürnlük Muş ovasını sulayabilecek ve elektrik 
üretebilecek Çalafcîepe Barajının biran evvel ele alın
ması için yardımlarını istirham ediyorum. 

Eksik olmasınlar; Muş heyetiyle kendilerini ziya
ret ettiğimizde bize çok ilgi göstermiş ve yardımlarını 
vaat etmişlerdir Bu vesileyle kendilerine şükranlarımı 
sunmayı borç bilirim. 

Hınıs, Muş, Ulusu regülatörü geçen yıl ihale edil
miştir. Ancak, çalışmalarda herhangi bir ilerleme ol
mamıştır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bütçesinin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı mensuplarına, aziz Mille
timize hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, hepinize 
ssygîîar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Say m üyeler; 
Kabul etmiş olduğunuz Programda birleşimlerin 

ilk oturumlarına ayrılan sürenin dolmasına üç dakika 
vardır. Bu süre içerisinde herhangi bir müzakere söz 
konusu olamayacağından, bugün saat 14,00'te toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.57 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem (İstanbul) 

DİVAN ÜYELERİ : Emanullah Çelebi(Tabii Üye), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kam hazır. 

Sayın üyeler, kişisel görüşlere başlamışta. Kişisel 
görüşmelerde söz sırası Sayın Süleyman Ergin'de. 

Buyurunuz Sayın Ergin. 

SÜLEYMAN ERTUÖRUL ERGİN (Yozgat) — 

i Sayın Başkan, Senatonun değerli üyeleri; 
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10 dakika gibi çok kısa bir sürede bir bakanlık 
bütçesi üzerinde konuşmak şöyle dursun, en basit bir 
konuda bile tatminkâr bir ifadenin imkansızlığı, hatta 
gülünçlüğü meydandadır. Buna rağmen günün en 
önemli konusu, memleketin en acil çözüm bekleyen 
problemi olması sebebile elektrik enerjisi üretiminde, 
sadece çok önemli bulduğum birkaç noktaya temas 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sayın Bakanın 
bilhassa dikkatini çekmek isterim. 

Büyük bir enerji sıkıntısı içinde olduğumuzu mem
lekette bilmeyen kalmadı. Çünkü, bu sıkıntıyı bizzat 
tatmayan kalmadı. Yıllardır yapılan bütün uyarılara 
rağmen, Türkiye'de enerji meselesinin önemi ilgililer
ce anlaşılmadı veya anlaşılmak istenmedi. Milletçe 
elektriksiz kaldığımız şu günlerde fecaati yavaş yavaş 
anlar gibi görünen ilgililerin yine de tam manası ile 
anlamış olduklarına kani değilim. Çünkü, gittikçe 
şiddetini artıracak olan elektrik açığının giderilmesi 
için ciddi bir telaş ve gayreti ilgililerde görmek müm
kün değildir. 

Kim bu ilgililer diyeceksiniz?.. Sayayım: 
Bunlar; başta Parlamento; 
İkincisi, Devlet Planlama Teşkilatı; 
Üçüncüsü ve sonuncusu ve fakat en önemlisi 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bilhassa Tür
kiye Elektrik Kurumudur. 

Sanayisi ile aldınîatması ile günlük her çeşit ya
şantıya giren elektrik enerjisindeki bugünün büyük sı
kıntısı bir anda gelmedi. Kendini hissettirerek geldi. 

Geliyorum diyen bu tehlikenin idraki ve gelme
den önce alınacak tedbirlerle giderilmesi konusunda 
Parlamentonun tam manası ile görev yapmış olduğu
nu söylemek maalesef mümkün değildir. îşe ciddiyet
le eğilmek isteyen bazı parlamenterlerin teşebbüsü 
ise genel ilgisizlik karşısında cılız kalmıştır. 

İkinci olarak, bu konuya Devlet Planlama Teş
kilatının gerektiği kadar önem vermeyîşini görmek
teyiz. Devlet Planlama Teşkilatı, elektrik enerjisi tü
ketiminin yılda % 12 nispetinde aratacağım kabul 
ederek yatırımları planlamaktadır. Oysa nüfusunun 
% 60'ı elektrik enerjisinden mahrum bulunan ülke
miz için böylesine düşük bir nispette tüketim artışını 
planlamak hatalıdır. Memleketimizin geri kalmış
lıktan kurtulması için süratle sanayileşmesi şarttır. 
Bu sebeple 10 yıldır, hatta 10 yılı aşkın bir zaman
dır sanayi yatırımları geniş ölçüde Devletçe teşvik 
edilmektedir. Üstelik, teşviki gereken sanayi kolu ve 
teşvik nispetleri her yıl Devlet Planlama Teşkilatınca 
tespit ve ilan edilmektedir. Ne gariptir ki, sanayileş

meyi alabildiğine teşviki kabul eden Devlet Planlama 
Teşkilatı, bu sanayi için vücuttaki kan mesabesinde 
önemli olan elektrik enerjisinin üretimini de en azın
dan o derecede teşvik etmesi gerekirken, bu konuda 
son derece kısır bir tutum içindedir. Onun için, Dev
let Planlama Teşkilatının kabul ettiği yıllık % 12 nis
petindeki elektrik enerjisi tüketimi artışım hatalı bu
luyor, bunun en azından % 25, % 30 seviyesinde ol
ması gerektiğini söylüyorum. Gel gör ki, koyu bir 
devletçilik taassubundan kurtulamayan Devlet Plan
lama Teşkilatı için bu nispetin kabulü imkânsızdır. 
Çünkü, Devlet Planlama Teşkilatına göre enerji ya
tırımları münhasıran Devletçe yapılmalıdır. Dev
letin bu konudaki kaynağı ise Devlet Bütçesi ve TEK 
Kurumunun öz kaynaklarından ibaret olup, son de
rece kısır bir tablo arz ettiğinden büyük nispette ener
ji üretiminin artışını gerçekleştirmek mümkün değil
dir. Bu tutumun sonucu ise elbette enerji sıkıntısı ve 
darlığı olacaktır. 

Elektrik enerjisi üretiminde üçüncü ve fakat as
lında en önemli ilgili kuruluş Enerji ve Tabii Kaynak-
5ar Bakanağı ve özellikle Türkiye Elektrik Kurumu
dur demiştik. Kısa adı TEK olan bu kuruluşun, ku
ruluşundan beri olumsuz tutumu oldukça ilginçtir 
ve hele her devrin adamı olmak vasfını taşıyan Ge
nel Müdürün mevkiini muhafaza gayreti ile giriştiği 
faaliyetler sonucu Türkiye bugün içinde bulunduğu 
büyük enerji sıkıntısına düşmüştür. Bunu biraz son
ra izah edeceğim. 

Önce, Türkiye'nin her yıl artan elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılamak üzere yapılması gereken yatı
rımın kaba bir hesabını vereceğim : 

Türkiye'de nüfus her yıl 1 milyon kadar artmak
tadır. Artan nüfusu ve elektriksiz bölgeleri elektri
ğe kavuşturmak üzere her doğan nüfus için 1 kilovat 
güç artırmak gerekir. Tesislerin gecikmesi de nazarı 
dikkate alınarak her yıl 1 milyon 200 kilovat gücün
de bir santral kurmak icabediyor. Bunun için gerek
li yatırımın mali portesi, yaklaşık aynı güçte olan El
bistan santralı gözönünde tutulursa, 30 milyar lira 
civarındadır. İletim, dağıtım tesisleri için de bunun 
% 50'si kadar bir yatırımın gerektiğini kabul eder
sek, toplam meblağ her yıl için 40 - 45 milyar lirayı 
bulur. 

Dünya Enerji Konferansına sunulan Türkiye 
enerji modelinde ise yıllık yatırım 75 milyar lira ola
rak öngörülmüştür. Bunların altından devletin kalk
ması mümkün değildir. 
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O halde, eğer enerji konusunda yurda ferahlık ge
tirilmek isteniyorsa bu işi sadece Devletin kısır im
kânlarına bırakmamak şarttır. Bu noktada bir asgari 
müşterek tespitinde zaruret vardır. Bu asgari müşte
rek ise enerji üretiminde bir plana uygun olarak Türk 
Milletinin seferber edilmesi ve yatırımlara teşvik edil
mesi olmalıdır. Bize göre enerji darboğazından kur
tulmanın en köklü iki tedbiri vardır : 

1. Türkiye bölgelere ayrılmalı, her bölgeye Tür
kiye Elektrik Kurumunun iştirakleriyle şirketler ku
rulmak ve bir plana uygun olarak enerji yatırımları 
yürütülmelidir. Yatırımlar için yalnız Devlet Bütçe
sinden değil, halkın tasarruflarından da yararlanılarak 
kaynak çoğahmı sağlanmalıdır. 

2. Enerji üretim makineleri imalât sanayii mut
laka ve süratle kurulmalıdır. Bu makinelerin ithaliy
le başa çıkmak mümkün değildir. TEMSAN bu ga
yeyle kurulmuştur; bu Kuruluş desteklenmelidir. 

Birinci konuda iki tereddüt vardır. Bunlardan bi
risi, enerji üretiminde şirketler gerçekten başarılı ola
bilir mi?.. 

İkincisi ise, Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu 
böyle bir harekete imkân verir mi?.. 

Hemen söyleyelim ki, şirketlerin başarısı hususun
daki tereddüt yersizdir. Çünkü halen, tarif ettiğimiz 
şekilde kurulmuş ve imtiyaz bölgelerinde son dere
ce başarılı faaliyetler gösteren şirketler mevcuttur; 
fakat Türkiye Elektrik Kurumu maalesef kendisinin 
de ortağı bulunduğu bu şirketlerin başarısını en ha
fif tabiriyle kıskanmakta ve üretimlerini baltalamak 
için akıl almaz yollara başvurmaktadır. 

İbret verici bir örnek olmak üzere bu şirketlerden 
biri olan Çukurova Elektrik Anonim Şirketi ile Tür
kiye Elektrik Kurumunun faaliyetlerinin küçük bir 
mukayesesini yapmak isterim : 

Türkiye Elektrik Kurumu bölgesinde 38 milyon 
nüfus yaşamakta, Çukurova'da 3 milyon. Bu Bölge
deki elektrikten istifade eden nüfus, Çukurova böl
gesinde % 80'dir. Şahıs başına elektrik üretimi, Tür
kiye Elektrik Kurumunun bölgesinde 440 kilovat'saat 
iken, Çukurova Bölgesinde 600 kilovat/saattir. 

Elektriklenmiş köy sayısı; Türkiye Elektrik Kuru
mu bölgesinde % 25 (10 bin) civarında iken, Çuku
rova bölgesinde 1 680 köyün 748 köyü elektriklen
miştir; % 45 civarındadır. 

Kilovat/saat satış tarifesi; satış fiyatı bakımından 
Türkiye Elektrik Kurumu Bölgesinde TEK, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tastik ettiği tarifeye 
göre satmakta, Çukurova bölgesinde ise bu tarifeden 
3 - 5 kuruş eksik fiyatla satılmaktadır. 
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Kâr meselesinde Türkiye Elektrik Kurumu zarar 
etmekte, Çukurova ise kâr ederek ortaklarına % 30 -
35 temettü dağıtmakta ve ayrıca vergi bakımından da 
Türkiye Elektrik Kurumu Devlete bir kuruş vergi 
vermemekte, Çukurova Elektrik ise her yıl 80 - 90 
milyon lira Hazineye vergi vermektedir. 

İşte bu örnek, tarif ettiğimiz şekilde kurulacak 
şirketlerin başarılı olacağının en açık delilidir. 

İkinci tereddüt konusu ise; yani Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanunu meselesinden gelecek engeller ise 
süratle çıkarılacak yeni bir değişiklik kanunu ile ber
taraf edilebilir. Esasen TEK Kanunu kanaatimce Tür
kiye'nin canına kasteden tekelci bir kanundur. Enerji 
yatırımlarını TEK'in tekelinde bırakmak isteyen bir 
kanundur. Tekelcilik ise ister Devlette olsun, ister şa
hıslarda olsun hiç bir zaman iyi netice vermeyen is
tismara son derece müsait bir sistemdir. Nitekim 
TEK'in başında bulunan kişi, memleketinin büyük 
ölçüde enerji sıkıntısına itilmesi pahasına da olsa bu 
istismardan çekinmemiştir. 

Şimdi bunu anlatacağım : 
Türkiye Elektrik Kurumu kendisinin de ortağı bu

lunduğu Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin bölge
sinde artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere girişmek 
istediği enerji yatırımlarını devamlı şekilde engellemiş, 
baltalamış ve mani olmuştur. Hemen birkaç misal ver
mek istiyorum : 

1. Asüantaş Hidroelektrik Santralı; 1971'de baş
layacak ve 4 yılda bitecek 630 milyon kilovat saat 
elektrik üretecek idi. 

2. Yumurtalık Termik Santralı; 1973'te başlaya
cak, üç yılda bitecek ve 2 milyar kilovat saat üretecek 
idi. 

3. 1977'de başlayıp 1978'de bitcek olan Mersin 
Termik Santralı tevsii 1 milyar kilovat saat üretecek 
idi. 

4. 1970'te başlayıp 1980'de bitecek olan Gezende 
Hidrolik Santralı 528 milyon kilovat saat üretecek idi. 

Bütün bunların hepsini Türkiye Elektrik Kurumu 
engellemiştir. Bunlardan ilk ikisi; yani Aslantaş ve 
Yumurtalık, Türkiye Elektrik Kurumunun olumsuz 
davranışlarıyla Bakanlıkça yapılmasına izin verilme
miştir. Son ikisi ise; yani Mersin tevsii ve Gezende 
Hidroelektrik Santralının TEK tarafından uğradığı hı
şım tam manasıyla bir fecaattir. Bu son ikisinin yapı
mına Enerji Bakanlığı izin verdiği halde, Türkiye 
Elektrik Kurumu Genel Müdürü kendisinin de bağlı 
bulunduğu Enerji Bakanlığının bu müsaadesini iptal 
için Damştaya başvurmuş ve iptal ettirmiştir. Bu ne 
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biçim Genel Müdür ki, memlekette enerji sıkıntısı had 
safhaya gelmiş iken, bu sıkıntının giderilmesine büyük 
katkısı olacak olan enerji yatırımlarını engellemekte
dir?.. Üstelik kendisinin de bağlı bulunduğu Bakanlık 
kanuni yetkisini kullanarak gerekli müsaadeyi vermiş
ken, bu teşebbüsü yapmaktadır. Bu nebicim Danıştay-
dır ki, yurt gerçekleriyle akılcı görüş yeni üretim tesis
lerinin kurulmasını gerektirmesi ve üstelik bu hususta 
verilen müsaadenin TEK Kanununa tamamen uygun 
olmasına rağmen iptal istemini kabul etmiştir?.. 

Eğer TEK bu engellemeleri yapmasaydı Çukurova 
Elektrik Anonim Şirketi, yukarıda saydığım teşebbüs
leri Devletten bir kuruş almadan gerçekleştirecek ve 
bugünün yıllık toplam enerji üretimimiz 4 milyar kilo
vat saat daha fazla olacak idi. Netice olarak Türki
ye'de bugün enerji kısıtlamasına meydan kalmayacak 
ve sanayi de büyük bir sıkıntıya girmeyecekti. 

TEK'in bu tutumunun manasızlığı ortadadır. Ade
ta «Ne yaparım, ne yaptırırım» şeklinde özetlenebile
cek bu zihniyetin ne yurda, ne de vatandaşa hiçbir 
faydası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, söz süreniz bitti, lütfen 
bağlayın efendim. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGÎN (Devamla) 
— Peki efendim. 

Bakınız bütün bu engellemelere rağmen Çukurova 
Elektrik Anonim Şirketinin kendi bölgesinde enerji 
ihtiyacını karşılama gayretinin dışında Türkiye Elek
trik Kurumuna her yıl bir miktar enerji vermiştir. 
1968 - 1978 yılları arasında, 10 yılda Türkiye Elektrik 
Kurumuna verdiği toplam enerji 1 milyar 750 milyon 
kilovat saati aşmaktadır. Bu ise yılda ortalama 175 
milyon kilovat saat eder. 

Diğer taraftan 1975 - 1978 yılları arasında Türkiye 
Elektrik Kurumunun Bulgaristan'dan aldığı enerji yıl
da ortalama 307 milyon kilovat saati bulmaktadır. Ya
ni her yıl Bulgaristan'dan alınan enerjinin takriben üç
te ikisi kadar da Çukurova Elektrik Anonim Şirketi 
Türkiye Elektrik Kurumuna enerji vermektedir; bütün 
engellemelere rağmen. 

Sayın Senatörler; 
Burada şu suali sormamız gerekiyor: Kendi mem

leketinde kendi vatandaşlarınm kurduğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının ve Hükümetinin müsaade 
ettiği bir şirketin, senden beş para istemeden enerji 
yatırımı yapıp, sana enerji satmak istemesi, Bulgaris
tan'ın sana enerji satmak istemesinden daha mı aşa
ğılık bir tekliftir ve senin öz vatanının evlatlarının te
şebbüsünü engelleyip Bulgaristan'a el açmanın acaba 

vatana, millete hizmetle uzaktan yakından ilgisi nedir?. 
Ba ne gaflettir, bu ne anlaşılmaz bir tutumdur?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İkinci 10 
dakikayı mı kullanıyor Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Bağlıyor efendim, müdahale etmeyin 
lütfen. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Devamla) 
— Sözlerimi bağlamaya çalışacağım Sayın Başkan. 

Çukurova imtiyaz bölgesinde mevcut hidroelektrik 
potansiyel, inşa edilmemiş 22 hidroelektrik santralı 
imkânıyle birlikle 2710 megavat gücünde ve yılda 105 
milyar kilovat saat enerji üretimidir. Bu potansiye
lin 7 yıl önce % 9'u kullanılıyor ve % 91'i boşa akı
yordu. Geçen 7 yıl zarfında engellemelerle bunlar ger
çekleştirilmemiş ve değişen bir şey olmamış; 7 sene da
ha sular boşa gitmiş, israf edilmiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hiç bir şey anla
yamıyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anlayasın 
diye söylemiyor. 

BAŞKAN •— Sayın Ergin, itiraz ediliyor lütfen 
efendim. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Devamla) 
— Bu yetişmiyormuş gibi, yerilmesi bir slogan haline 
getirilen fuel - oil santralları yerine motorin; yani ma
zot yakan santralları kurmak suretiyle fuel - oil sant
ralından en az üç misli pahalı üretim yapan gaz tür
binlerini ve dizel elektrojen gruplarının tesis edilmesi
ne yol açılmıştır. 

Sayın Senatörler; 
Son olarak seçim bölgemden; yani Yozgat'tan ge

len enerji ile ilgili bir şikâyeti arz edecek ve bu husu
sun Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica 
edeceğim. 

Şu gördüğünüz «Anadolu» isimli mahalli gazete
dir. Manşetinde de görüleceği üzere, «Bu kışı da böyle 
karanlıkta mı geçireceğiz...» denmektedir. İçindeki 
havadis özetle şudur: 

Yozgal'ta her gün yapılan iki saatlik normal tari
fe içi kesintinin dışında saat 5 ile 10 arasında 45"'er 
dakika devam eden iki defa ayrı bir kesintinin yapıl
ması ve bu kesintinin de belirsiz saatlerde olması Yoz
gat halkını büyük bir sıkıntıya duçar etmektedir. Bu 
sıkıntının sebebi anlaşılamamış durumdadır ve süresi
nin de ne kadar devam edeceği belli olmamaktadır. 

Sayın Bakandan bu sıkıntının sebebinin ve süresi
nin ne kadar daha devam edeceğinin cevabını bekler, 
sözlerimi burada bitirir, Enerji Bakanlığı Bütçesinin 
memleketimize ve değerli mensuplarına hayırlı, uğur
lu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergin. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Senatonun değerli üyeleri; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye'nin 

ekonomik ve sosyal kalkınmasında zemberek vazifesi
ni görecek olan, anaalt yatırımlarla uğraşmak mükel
lefiyetinde oîan bir bakanlık. Bu vesileyle bazı ko
nularda görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Evvela yakıt meselesi: 
Muhterem arkadaşlar; 
Vatandaşların yakıt bulmaktaki müşkülatını gör

dükçe, Devlet idaresinde mesuliyet almış olmanın 
ıstırabını duymamak mümkün değildir. Ne yapıp ya
pıp vatandaşın yakıt ihtiyacının Devletçe karşılanma
sı gerekir kanaatindeyim. Bunun için özel kişilerdeki 
linyitlerin millileştirilmesi gerekiyorsa, burada tavsi
yem, bir taassup içerisinde buna girmemek, eğer bu 
işletmelerden rantabl çalışan, ekonomik çalışan, mem
leket yararına tasarrufla çalışanları varsa, yarın on
ların da istihsalinin azaltılmaması için, onları ayırt et
mek; fakat kendilerinden beklenen istihsali yapama-
dıkları teknik ve ekonomik olarak belli olanları milli
leştirmek gerekir kanaatindeyim. 

Sadece üretmek de kâfi değildir. Bunun dağıtımı 
için de bir teşkilat lâzımdır. Gerek üretim, gerekse 
dağıtım mevzuunda 1963'te başlattığımız organizasyon 
sistemli olarak devam ettirilseydi ıstırabın bugünkü 
neticeye ulaşmayacağı muhakkaktı. 

Bu itibarla uzun vadede halledilecek konularda 
evvela çalışma metodunu değiştirmek lâzımdır. Eğer 
bir mevzu etrafıyla ele alınır, onun organizasyonunu 
kurar, devamlı çalışmayı sürdürürsek, sonunda netice 
almamak mümkün değildir; ama Türkiye'de kamu 
hizmetinde bunlar maalesef olmamaktadır. 

Bu tarz mesainin yürütüldüğü yerlerde netice alın
maktadır, biliyorum; fakat böyle bir mesaiye gayret 
edilmediği yerde de netice ahnmamaktadır, bunu da 
biliyorum. 

Bu itibarla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
nın yakıt mevzuunu, üretimden dağıtıma kadar bir 
sorun olarak ele almak, bunun için yeni teşkilât kur
madan mevcut teşkilâtın içerisinde koordine bir mesa
iye yer vermek suretiyle yürütülmesinde fayda görü
yorum. Demin arz ettiğim gibi, başlanmış olan çalış
malar devam etseydi bugün netice başka türlü olacak
tı. Maalesef ihmal edilmiştir. 

İkinci bir konu, petrol konusudur arkadaşlar. Bir 
politika kendiliğinden milli yararlara uygundur dene-
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mez. Bir politika hâsıl ettiği neticelerle milli yararlara 
uygundur veya değildir. 

Bu itibarla takip edilen politikanın verdiği netice
ler değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede herkes 
esasen, milli yarara uygundur diye bir politika takip 
eder. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Şu 
halde, doğru metot, politikanın verdiği neticelerin ger
çekteni milli yararlara uygun olup olmadığını tespit 
etmektir. Bu noktadan baktığımızda, petrol politika
mızda maalesef bugünkü neticeleri itibarıyla aramada 
ve üretimde bir gerileme olduğu üzülerek tespit edil
mektedir. 

Bu bakımdan, mütehassıs kişilerin elinde (politika
cıların değil) dünyanın en ihtisas isteyen konularından 
birisinin bu petrol araması olduğunu, okuduğum ra
porlardan, dinlediğim mütehassıslardan öğrendim. Son 
derece karışık ve üstelik şansla da alâkalı bir konu. 
Böyle bir konuda taassuba gitmeden bir heyet kura
rak konuyu tetkik ettirmekte fayda görüyorum. Çün
kü, uzun gelecekte petrol fiyatları düşmeyip bilâkis 
yükseleceğine göre, Türkiye'nin de mütemadiyen pet
rol ihtiyacı artmakta bulunduğuna göre, Türkiye için 
fevkalâde ciddi bir sorun petrol sorunudur. 

Burada taassuba yer vermemek, yerli kaynaklar
dan üretimi azami hadde çıkartmanın tedbirlerini or
taya koyup politikasını yürütmekte fayda görüyo
rum. Böyle bir mesainin yapılmasında isabet bulu
yorum. 

Bu vesileyle konuşan arkadaşların bir tanesi, pet
rol bulunmasının açılan kuyularla orantılı olduğunu 
söyledi. Değil arkadaşlar; öyle değil. Aksi takdirde 
herkes kuyu açar. Bir profesörün dediği gibi; «Ağaç
kakan kuşu gibi aranmaz petrol» diyor. Bunun bir 
usulü, nizamı vesairesi vardır, metodu vardır. Bu 
itibarla tıpkı, yatırımlarda harcanan parayla müte
nasip olarak yatırım ilerler demenin bir manası ol
madığı gibi, fizik yatırımının nispetine bakmak la
zımdır. Bu konuda da öyledir.. 

Bu itibaria Bakandan ehemmiyetle rica ediyorum. 
Türkiye'de yerli hampetroüün üretilmesi büyük ehem
miyet arz etmektedir ye arz etmekte devam edecek
tir. Bunun üzerinde ciddi olarak durmakta ve ilmen 
en isabetli oîanm ortaya konmasında fayda görüyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üçüncü olarak enerji konusuna değineceğim. Ener-

jisiz yatırım, sanayi manasızdır. Hükümetten rica 
ediyorum, (yalnız Bakanlıktan değil) enerji sorunu
nu halletmeden öteki yatırımlardan sureti katiyede 
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sarfınazar etmek lazımdır. Her yatırım enerjiye muh- I 
taç olduğu için, bugünkü enerji kifayetsizliği içeri
sinde başka yatırımlara yönelmenin bir manasım gö
remiyorum. Enerji muayyen zamanlarda kısıtlanıyor. 
Bu bir zarar veriyor; ama büyük zarar arızalar do
layısıyla ortaya çıkan kesintilerdedir. Kimya sanayiin
de bunun meydana getirdiği zararlar çok büyüktür. | 
Hassas cihazlarda meydana getirdiği hasarlar çok 
büyüktür. Bu itibarla ne var, ne yok bütün yatırım
lardan tasarruf ederek behemahal memleketin muh
taç olduğu enerjiyi istihsal eder duruma geçmek la
zımdır. 

Bu arada, komşu ülkelerle enterkonnekte bir sis
tem kurulmasının imkânları da araştırılmalıdır. Bun
da da fayda görüyorum. Batı, Avrupa Şimali ve mer
kezi hep enterkonnekte sistemle bağlanmıştır. Tür
kiye'nin de bulunduğu çevrede böyle bir sistem oluş
turulmasında memleketin ve komşuların faydası var
dır. Bu noktaya hususi bir ehemmiyet verilmesini ri- I 
ca edeceğim. I 

Enerji konusunda, öyle zannediyorum ki, tatbi- I 
kattan aldığımız neticelere göre yeni bir değerlendir
me yapmak lazımdır; üretim, iletim, dağıtım. I 

Dağıtımda behemahal tek yetkili kılınmalıdır ka
naatini taşıyorum. Yanlış olabilir; ama hiç olmazsa 
Devlet nizamı Türkiye'ye benzeyen ülkelerde bu iş 
nasıl halledildi, ona bakmak lazım gelir. Yoksa bele
diyelerde zayiat büyüktür. 

1963 yılında İstanbul Belediyesinin elektrik şebe
kesindeki zayiat % 60'a varıyordu arkadaşlar. Bele
diyeler için elektrik bir varidat kaynağıdır. Başka 
bir şekilde düşünmüyorlar. I 

Bu itibarla bu dağıtım meselesini, dağıtımla bir- I 
likte köylerdeki bakım meselesini Türkiye Elektrik 
Kurumu tümüyle üstlenmelidir. Demin bir arkadaşın 
dediği gibi, taassup burada da yersizdir. Çukurova 
Elektrik Santrali iyi çalışıyor, verimli çalışıyor ise, I 
gerekli ise kanunda tadilat yaparak (Türkiye enerji I 
açığını süratle kapatmak bakımından) buna yatırım I 
yapma imkânı vermelidir arkadaşlar. Taassupla Dev- I 
let idare edilmez. Devlet, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça I 
alınacak tedbirlerle idare edilebilir. Taassup nerede I 
varsa orada biliniz ki, zarar vardır arkadaşlar. Tür- I 
kiye kaynaklarım israf etmek durumunda olan bir 
ülke değildir. I 

Bu itibarla bütün imkânlarımızı seferber ederek, i 
mevcut kanunlarda tadilat yapmak lazım geliyorsa 
tadilat yaparak, her halükârda diğer yatırımları ki- I 
sarak Türkiye, elektrik enerjisi sorununu behemahal 
halletmelidir. j 
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BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, süreniz bitti, lütfen 
bağlayın efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Peki, teşekkür 
ederim. 

Bir de komşu ülkelerde kullanılmayan, değerlen
dirilmeyen tabii gazlar var. Onların ihtiyaçları bizim 
ölçümüzde değil. Başka şekilde karşılıyorlar. Acaba 
bu tabii gazları bizim memleketimize getirmek su
retiyle Türkiye'nin enerji ihtiyacına cevap vermek 
imkânı var mıdır, yok mudur? Bunun da tetkike de
ğer olduğunu görüyorum. 

Son olarak maruzatım şudur : Devlet Su İşleri
nin ufak göletler veya barajlar halinde inşaatının de
vam etmesi ve kanalet usulüyle sulama şebekesinin 
geliştirilmesi, köylünün verimini artırmak, sosyal ha
yatında gelirini artırmak ve milli gelirin artmasında 
en büyük hizmetlerinden biridir. Bu hizmeti, yeraltı 
suları da dahil olmak üzere biraz geliştirmesinde fay
da görüyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
Buyurun Sayın Akmandor. 

NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Sayın Başkan, 
Senatonun çok değerli üyeleri; 

Türk toplumuna uygar, sağlıklı, özgür bir yaşam 
sağlanması Anayasanın sosyal devlet ilkesinin bir 
gereğidir. Doğal kaynaklarımız toplum yararına ve 
büyük ölçü içinde işletilmedikçe, bol ve ucuz enerji 
ve elektrik enerjisi üretilip dağıtılmadıkça, toplum 
sağlıklı bir biçimde endüstrileşemez ve Anayasada 
sözü edilen düzeye de şüphesiz ulaşılamaz. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda 
büyük sorumluluklar yüklenmiş bir Bakanlıktır. 1978 
yılında da, Devlet Su İşleri Bütçesiyle beraber 23 mil
yar dolaylarında bir bütçeyle doğal kaynakları ge
liştirip, üretime geçmesinde etkin, önemli çalışmalar 
yapacaktır. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığın çalışmaları 4 grup altında sonuç ve

ren çalışmalar olarak özetlenebilir. 
Birincisi; bakır, çinko, alüminyum gibi ana ham

maddeleri oluşturan demir dışı metaller üretimidir. 
İkincisi; kimyasal hammaddelerin üretimidir ki, 

plastik, suni kauçuk, karbon siyahı gibi ve nihayet 
tüketimi gün geçtikçe artan asfalt üretimidir. 

Üçüncü grup çalışmaları; genel enerji kaynakla
rının oluşturduğu kömür, petrol, uranyum, hidroelek
trik ve termik elektrik üretim ve dağıtımıdır. 
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Dördüncü ve sonuncu bir uğraşı grupu var, o da; 
su ve toprak kaynaklarının sulama ile verimli bir 
hale konulması ve barajlarla su kaynaklarının regüle 
edilmesidir. 

Bakanlığın bu geniş uğraşılarım tümüyle kapsayan 
bir konuşmayı 10 dakikaya sığdırmak şüphesiz ki, 
olanak dışıdır. Bu nedenle, konuşmalarımı enerji so
runu üzerinde ve eğer zaman kalırsa beslenme konu
su üzerinde yoğunlaştırarak satırbaşlarına değinmek 
suretiyle sürdürmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Eldeki verilere göre, hiç bir önlem alınamadığı 

takdirde veya alınmadığı takdirde, önümüzdeki yıl
larda Türkiye önemli enerji açığıyla karşı karşıya 
kalacaktır. Yatırımların becerili program ve planlara 
uygun bir yönetimle sürdürülememesi, karşılaşılan bu 
zorlukların nedenim doğurmuştur. 

Aynı zamanda çıkan sorunların zamanında ön-
lenilmemesi, yurt çapında önlemler alınamaması kö
mür darlığı, elektrik enerjisi darlığı ile karşı karşıya 
gelmemizi sonuçlandırmıştır. Yurdumuzda yıllardır 
plana önem vermeyen, etkili koordinasyon sağlama
yan ve geniş ufuklu anlayış sloganlarıyla girişilen 
yaygın yatırımların bitirilmeden sürüncemede kalma
sı sonucunu doğuran bir ekonomik politika, bir ya
tırım politikası ekonomiyi de, enerjiyi de bunalımla
ra sokmuştur. 

Bu durum, toplumu da güvencesiz bir yaşama 
sürüklemiştir. Nüfus baskısı altında da kalan top
lum, bu sıkıntılara itilmiş bir ortamın içinde kendini 
bulmuştur. 

Ekonominin çıkmazı içinde enerji bunalımının 
önemli bir yeri vardır. Ters olarak, ekonomik sıkın
tıların da enerji darboğazına itilmemizde büyük et
kinlikleri olmaktadır. 

O halde, kimyasal bir reversibl hadise gibi, iki ta
raflı etkileme bu olayda mevcuttur. Bu kısır döngü 
eğer bir noktada kınlamazsa, o zaman nükleer reak-
siyonîardaki zincirleme reaksiyon gibi hızlanan bir 
bunalım ve bir patlama noktasına ulaşmak mümkün
dür. 

Bugün görülen manzara elektrik kısıntısı, elektrik 
kesilmeleri ve arızaları şeklinde görüldüğü gibi, en
düstri ve ısınma alanında da durum aynı manzarayı 
göstermektedir. Fakir halk, bu sıkıntılar sonucu, kö
mürünün tonunu 250 liradan alacak yerde, serbest 
piyasadan 1 000 - 1 500 liraya almak suretiyle sıkın-
tısmı gidermektedir; ama ısınma sıkıntısını gidermek
tedir. Ekonomik sıkıntının içine de bu suretle gö
mülmektedir. 
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Aynı tutum petrole bağlı yürütülen enerji politi
kası sonucu bugün 1,6 milyar dolar düzeyine yükse
len ithalata gelmemize neden olmuştur. 

Bir taraftan teşvik politikalarıyla hızlandırılan eko
nomi, enerji dengesi düşünülmeden teşvik politikala
rına girildiği ve uygulandığı için, enerji kaynakları 
saptanmadığı İçin bu endüstri âdeta bastığı dalı ke
ser duruma düşmüştür. Çünkü petrole dayalı enerji 
ile hammaddelerini ithal edecek olan dövizi tüket
miş ve büyük sıkıntılara düşmüştür. İşte bu gidiş dur
durulamadığı takdirde, gelecek yıllarda ihracat gelir
lerimizi aşan, ihracat gelirlerimizin çok üstünde, on
ları aşan bir ithalat durumuna ulaşması mümkündür. 

1960 yılında 1970'e kadar gelen 10 yıllık dönem 
içinde, şöyle bir slogan politikaya hâkimdi : 

«Bulunamayan enerji en pahalı enerjidir. O hal
de hangi kaynaktan olursa olsun, enerji üretelim...» 
Bu politikanın uzun süre devamı sonunda, aslında 
bir bakışta doğru gibi görünen, iyi sonuçlar vereceği 
mümkün görünen bir politika, uzun vadeli planlarla 
enerji sektörü planlanamadığı için, bu yönde etkin 
tedbirler alınamadığı için ters sonuçlar vermiş ve bu
güne ulaşmamıza, kötü sonuca varmamıza da neden 
olmuştur. 

Şu halde, enerji sorununun çıkmasına nedenler 
kısa süreli yönetimler değildir, kısa süreli kararlar 
değildir. Hatta ben, Adalet Partisi sözcüsü sayın ar
kadaşımın sözlerine katılamıyorum, Cumhuriyet Halk 
Partisinin her iktidarında enerji üretim tesislerini dur
durma diye bir şey olmamıştır. 

1960 - 1970 arasında sayın arkadaşımla beraber 
kamu sektöründe hizmetler verdik ve büyük gayret 
içerisinde, en az ilgili bulunduğumuz, sorumlu bu
lunduğumuz su kaynaklarının developmamnda büyük 
şeyler yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Akmandor, söz süreniz bit
ti efendim. 

NEŞET AKMANDOR (Devamla) — Bu nedenle 
katılamıyorum. 

İkincisi; kısa süreli tutumların, politikaların so
nucu değildir bugünkü enerji krizi. 

Ancak, Ecevit Hükümetinin bu konuda enerjik 
bk tutumla, planlı, dengeli bir politikayla doğal kay
naklarımıza dayalı, öz kaynaklarımıza dayalı bir üre
time doğru yönelerek, enerji sorunlarını kısa sürede 
çözeceğine inanıyoruz. 

Bu çözüm aranırken, yatırımların önemle uzun 
süreli bir planlamaya dayatılması ve tükenmez ka
rakterli, kendini yenileyebilen karakterli kaynaklara 
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öncelik verilmesi gerekmektedir. Bunlar, su kaynakla
rı, ikincisi jeotermal enerjidir. 

Jeotermal enerjinin büyük boyutlarda etkin ola
mayacağı düşünülebilir. Ancak Türkiye'nin enerji 
tüketimi de büyük boyutlu tüketim niteliğinde de de
ğildir. Bundan sonra güneş enerjisi gelir ki, tüken
mez veya yenilenebilir enerjiler grupundadır. 

İkinci grup, kendi doğal kaynaklarımız olan kö
mür, petrol kaynaklarımızı, öncelikle kömür rezerv
lerimizin bulunması ve buna dayalı enerji üretimine 
geçilmesidir. Ancak, bundan sonra, petrolden sonra 
uranyum aramalarımız gelir ve uranyuma dayalı 
atom santralının da bir an önce devreye girmesinde 
büyük yarar ummaktayım. 

Böylece, üretim santralları öz kaynaklarımıza yö
nelirken, bir taraftan da yatırımları hızlandırıcı ted
birler, gayretler lazımdır. Her şeyden önce kamu sek
töründe çalışan arkadaşlara büyük hizmetler düşmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Akmandor, üç dakika da geç
ti efendim, lütfen... 

NEŞ'ET AKMANDOR (Devamla) — Bir vatan 
heyecanıyla bu kaynaklarda yapılan ilerlemenin mem
lekete getireceği yararları içinde hisseden bir teşkilat 
ve kuruluşla bu meselelerin üstesinden gelinebileceği
ne inanıyorum. 

Diğer konulara zaman kifayetsizliği nedeniyle de
ğinemiyorum. Saygılarla bu Bütçenin bütün millete 
ve Bakanlığa hayırlı olmasını dilerim. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akmandor. 
Sayın üyeler; söz sırası her ne kadar Sayın Meh

met Feyyat'ta ise de, Sayın Feyyat; «Söz sırasını Sa
yın Kâzım Karaağaçlıoğlu'na verdiğini» yazıyla bil
dirmiş olduğundan, buyurunuz Sayın Karaağaçhoğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok muhterem 
üyeleri; 

Hiç şüphe yok ki, bir parlamento çatısı altında 
memleketin meselelerine müşterek bir açıdan baktığı
mız ve dolayısıyla iktidar kanadıyla muhalefet kana
dının temel meselelerde birleşmesi lazım geldiği gö
rüşü içerisinde, değerli arkadaşımın bana lütfettiği 
söz halikından dolayı kendisine teşekkür ederim. As
lında, parlamenter hayatın tabii icabı olan bu kabil 
diyaloglar, meselelerin hallinde iktidarlara, birbirleri
ne yakınlaşmış olan siyasi grupların ve ünitelerin, 
Türkiye'nin kalkınmasında, Türk milletine hizmette 
birlik ve beraberlikte olmanın bir ifadesidir de . 

j EKREM KABAY (Burdur) — Söz sırasını alıp 
I vermede değil yalnız... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Her şeyde öyle arkadaşım; yıllardan beri aynı şeyi 
bu kürsülerden savunagehnişizdir. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyiniz, ri
ca ediyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, sayın arkadaşımın üzerinde hassasiyetle dur
duğu bîr konu vardı; Sayın Feyyat Beyefendinin. 
Van'ın Gevaş ilçesinin Devlet Su İşleri tarafından su-
lanmasıyla ilgili konunun yıllardan beri askıda kaldı
ğını ve defaatle bu konuyu ilgili Bakanlığa ilettiğini 

I ifade ettiler. Ben de kendilerine atfen bu meselenin 
Bakanlıkça ve ilgili kuruluşça yeniden gözden geçi
rilerek değerlendirilmesinde yarar olduğu kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Grupum adına huzurlarınızda ifade ettiğim Aşa

ğı Fırat Projesiyle ilgili olan görüşlerimi Grup adına 
arz etmiştim, şimdi şahsi birkaç görüşümü bu proje 
üzerinde ifade etmek istiyorum. Aslında yıllardan be
ri bu kürsülerde; 1966 yılından beri gerek Bütçe Ko
misyonlarında, gerekse Senatoda Aşağı Fırat Proje
siyle ilgili birtakım görüşlerimi dile getirmek fırsatı
nı, imkânını bulmuştum. Bu projeye, Türkiye'nin kal
kınma modeli içerisinde inanmış olan bir teknisyen 
olarak tekrar ifade ediyorum ki, bu proje aslında 
partîlerüstü, hükümetlerüstü, milli bir mahiyet arz 
eden, hangi iktidar olursa olsun bu projeye sahip ol
mak mecburiyetinde, zorunluluğunda olduğunun idra
ki içinde meseleye sahip çıkmasının şart olduğunu 
ifade etmek istiyorum. 

Bu görüşledir ki, Sayın Bakanın da meseleyi şu 
veya bu siyasi görüşlerin perspektifi açısı içerisinde 
değil, doğrudan doğruya milli bir mesele olarak ele 
almıruş olan, yıllardan beri bu yönde büyük mesafe
ler katedilmiş olan Aşağı Fırat Projesine lazım gelen 
ilgiyi, lazım gelen gayreti göstermesinde ve geniş bir 
sahayı kaplayan, muhtelif bakanlıkları da koordine 
bir çalışmaya zorunlu kılan bu projede kuruluş üni
telerinin, teşkilatlarının bir an evvel yapılmak suretiy
le, orada müstakil bir Fırat planlama - tatbikat - pro-
je ünitesinin teşkilinde yarar vardır. Bu konuda, sa
nırım ki, Sayın Bakanlık her halde birtakım çalışma
lar yapmıştır; bu çalışmaları değerlendirmek müm
kündür. 

j Şimdi, söz buraya gelmişken, ikinci olarak, Ener-
I ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı içerisinde hakikaten 
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millete hizmet gösteren, günlük hayatımızla sıkı sıkı
ya ilgili olan bîr konudan bahsetmek istiyorum; Tür
kiye Kömür İşletmelerinin çalışmasıyla ilgili konu bu 
da. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teshin hakikaten halkımızın bilhassa kış mevsi

minde çok büyük ihtiyaç duyduğu bir konudur. Bu
nun yanında sanayiin de yine TKİ'nin istihsal etmiş. 
olduğu ürünlerden taşkömürüne son derece ihtiyacı 
vardır. Bunun ötesinde termik santraller de yine bu 
işletmenin elde etmiş olduğu ürünlerle çalışır. 

Teshin için geçmiş yılların programlarına bakıyo-
ruz; 1974'Iere 1975'lcre kadar TKİ'nin yatırım proje
lerinin aksadığını, hele bilhassa ara Hükümetleri dö-
nem'nde 2 - 3 yıl bu meseleye ilgi gösterilmediğini ve 
dolayısıyla istihsalin çok düşük olduğunu görüyoruz. 
Taşkömüründe ve linyitte aynı şey oluyor. 

Şimdi linyite bakalım. 1973 yılında yatırım prog
ramı 500 000 TL. 1977'ye doğru gittiğimiz zaman bu 
rakamların büyüdüğünü ve istihsalin de bu rakamla
ra muvazi olarak gittikçe artarak, fiili istihsalin 
8 400 000 ton civarına kadar yükselmiş olduğunu gö
rüyoruz; 8 274 000 ton. 1974 yılında 5 milyon olan 
istihsal, gittikçe gelişen bir çalışma içerisinde, dikkat
li bir çalışma içerisinde 8 274 000 tona çıkmış bulu
nuyor. 

Şimdi ben bununla şunu demek istiyorum : Artan 
nüfusun yeni talepleri ve sature hale gelmemiş, doy
mamış olan taleplerin karşılanması gibi keyfiyetler, 
bu sahada büyük yatırımları icap ettirmektedir. Bi
naenaleyh, Bakanlığın bilhassa gerek sanayide ve ge
rekse teshinde büyük çapta kullanmak mecburiyetin
de bulunduğumuz, tabiatıyla termik santraller de da
hil olmak üzere bu konuda büyük çapta yatırımlara 
girişmesini ve bu çalışan, başarılı olan müesseseye 
yardımcı olarak istihsal imkânlarını artırmasını uy
gun görmekteyiz. 

Bunun yamsıra bir konu daha var. Linyitin böl
gesel olarak istihsalleri çok mühimdir. Çünkü gerek 
iklim şartlan, gerekse ulaşım imkânsızlıkları sebebiy
le bunların bölgelerarası denge içerisinde dağıtılma
sında zaruret vardır. Geçmiş yılın; yani bu yılın tat
bikatında bunun hissedilir bir derecede, başarılı bir 
şekilde yapılmış olduğunu görmekten de memnuni
yet duymaktayız. Ancak ne var ki, bugün linyitlerin 
% 70'i, mevcut olan rezervlerin % 70'i özel sektörde, 
% 30'u Devlettedir. İstihsal bakımından ise Devlet 
% 66'sını istihsal etmekte, özel sektör de c/c 33 civa
rında bir kısmını istihsal etmektedir. Bu konuların da 

dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmesinin yurt 
ekonomisi bakımından faydalı olduğuna işaret etmek 
isterim. 

Bir konu da taş kömürü. Biliyorsunuz taş kömü
rü en çok Zonguldak havzasından çıkar. Bilinen re
zervler, sanırım ki, 2 milyar 700 milyon ton civarın
da; ama istihsal, kullanılabilir miktarda olan 280 
milyon ton civarında. Bugün istihsalimiz de 4 mil
yon 900 bin ton civarlarında. Halbuki endüstrinin bü
yük çapta taş kömürüne ihtiyacı vardır ve Türkiye 
1-1,5 milyon ton civarındaki taş kömürünü ithal et
mek durumundadır. 1976 yılında 10 milyar küsur mil
yon dolar taş kömürüne ödemiştir; 1977 yılında ise 
sanırım 10 milyar 22 milyon civarında kömüre para 
ödemiştir, döviz ödemiştir. Maddesi bizde olan bu re
zervin daha çok değerlendirilmesinde, ekipman, pa
ra; yani finansman ayrılmasında, teknik kadroları 
oluşturmada büyük zaruretler vardır. Bugün natamam 
kadrolarla çalışıyor. Bir de sendikaların bu konudaki 
menfi etkilerini giderici tedbirleri, sendikalar ve top
lu sözleşmelerin getirdiği ağır yükü Devletin, tüm 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde olduğu gibi, denge
li bir sistem içerisinde ele almasında yarar görmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuya da değinmek istiyorum. O da petrol. 

Türkiye bugün, arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi 
ve hükümetlerin de şikayetçisi olduğu gibi yılda 1 
milyar 600 milyon dolarlık bir petrol ithal etmek 
zorunluluğundadır, Bu sebepledir ki, Türk ekonomisi 
büyük sıkıntılar çekmekte, dış tediye muva-
zenesindeki darboğazlar bir bakıma da buradan doğ
maktadır. İhracaatınız 1 milyar 750 milyon civarında, 
ithal ettiğiniz petrol 1 milyar 600 milyon; binaenaleyh 
bunun arasında bizzati açık başlamış, yatırımların 
istediği dış kaynak da buna inzimam edince, savun
ma gerekleri alt alta kalemleri koyduğunuz takdirde 
memleketin elbetteki dış ticaret açığının büyük çap
lara, 3 milyar 850 milyon dolara varması gayet ta
biidir. 

O halde ne yapmak lazımdır?. Asıl olan mesele 
bence petrolü bulmak lazımdır. Uzmanların ifadeleri
ne göre Türkiye'de 700 milyon ton civarında bir pet
rolün var olduğu, olabileceği; fizibilite raporlarına 
göre muhtemel olarak da 2 milyar ton civarında pet
rolün gerek karadan, gerek denizden istihsal edi
lebileceği keyfiyeti ileri sürülmektedir. Ama petrol 
spesifik bir konudur, özelliği olan bir konudur; tek
nik bakımdan, ekipman bakımından, kadro bakımın-
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dan, finans bakımından tüm yatırımlardan farklı olan 
bir konudur. Bu itibarla gerek denizde, gerekse karada 
yapılacak olan yatırımlarda bu hususların dikkate alın
ması gerekir. 

Türkiye'de biliyorsunuz uzun yıllar Petrol Refor
mu Kanunundan bahsedildi. Aslında Petrol Reformu 
Kanunu çıkmış olmasına rağmen, Türkiye'de petrol 
istihsali geçmişte olan 3 milyon 600 bin tondan, 2 
milyon 700 bin tona düşmek suretiyle kullandığımız 
petrolün ancak % 20'si civarında bir kısmını istihsal 
edebiliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, süreniz bitti 
efendim, lütfen bağlayınız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım efendim. 

Kuyulardaki istihsal vasati olarak 70 varili geç
miyor. O halde mutlak ve mutlak yabancı tekniği, 

teknolojiyi, ekipmanı, sermayeyi Türkiye'nin milli 
menfaatleri istikametinde, dünyada bu meselelerde 
büyük mesafe katetmiş olan, petrol uzmanı olan mü
esseselerle, firmalarla, devletlerle anlaşmak suretiyle 
yeraltında yatan o serveti en kısa zamanda Türk eko
nomisine faydalı hale getirmeye mecbursunuz. Bunu 
yapmadığınız takdirde, Türkiye daha uzun yıllar dış 
tediye muvazenesi içinde büyük sıkıntıları devam eden 
bir ülke halinden çıkamaz. Buna mutlaka ve mutlaka 
öncelik tanımak lazımdır» 

Kananlarda değişiklik yapmak lazımsa, mevcut 
Petrol Kanunu kifayetsizse bunları da değiştirmek su
retiyle Türkiye'de bu meselenin öncelik kazanması 
icap eder. Runsya dahi bugün SiMrya'daki petrolleri
ni, tabii gazlarını linyitlerini işletebilmek için 9 mil
yar dolarlık Amerika ile ayrı bir anlaşma, 3 milyar 
dolarlık Japonya ile bir anlaşma ve Moskova'daki 
Havameydamm inşa edebilme için de Almanlarla 
yine özel bir anlaşma yapmak suretiyle komünist ül
kelerin dahi kapılarım teknolojiye, sermayeye açtığı 
bir dönemde kısır görüşler içerisinde hareket etmenin 
artık Türkiye'ye faydası olmadığını; milli menfaatler, 
milli çıkarlar istikametinde meseleyi yeni baştan sa
hip oIman;?ı lüzumlu olduğuna işaret etmek isterim. 

Bir konu ile de sözlerimi bitiriyorum; Çok saygı 
duyduğum ve yanında çalışmakla da iftihar ettiğim 
değerli ağabeyim Sayın Neş'et Akmandor Bey her
halde benim konuşmalarımı sanırım ki, yanlış anla
dılar. Ben «durdu» demedim. 1971 Bütçesinin mü
zakereleri esnasında Sayın Topaîoğhı, «Bu kadar 
enerjiyi istihsal edipte ne yapacaksınız? Bu enerji 
yatıranları Türkiye'nin gelişen kalkınması içerisin

de kâfidir; bunu toprağa ma vereceksiniz?» demiş
lerdi. Ben, «Ne talihsizliktir ki, 1971'den, 12 Mart
tan sonra kurulmuş ara hükümetlerinde Enerji Ba
kanı olan Sayın Topaloğîu, gaz türbinlerini koymak 
suretiyle olmayan enerjinin yerine en pahalı olan bir 
enerji sisteminin ikâme edihnesi göreviyle karşı kar
şıya kaMı.» dedim. Meseleyi sadece muayyen bir açı
dan mütalaa etmenin kifayetsiz okluğu, faydasız 
olduğu; uzun vadeli bir perspektif içerisinde muay
yen bir baza dayandırmak suretiyle geniş yönlü de
ğerlendirilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim. 
Fueî - Oil'de bugün vazifesini yapmaktadır. 5 mil
yar kiiovatsaatiik fuel - oil'e dayak santrallardan 
enerji alıyorsunuz. Bir kilovat enerjinin Türk sanayii
ne kaybı 2G Türk Lirası olduğuna göre, bugün Tür
kiye'nin en azından yılda 15 - 20 milyar Türk lira-
hk sanayide milli gelirden kaybı vardır... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğfu, lütfen bağ
layınız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
BuîabiMiğinizi kullanmaya ve yerine en ekonomik 
olan hidroliği veya termiği kısa vadede devreye sok
maya gayret etmek daha uygun bir görüş olur ka
naatindeyim. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçh-
oğhı. 

Söz sırası Sayın Veli Uyar'da. Buyurun Sayın 
Uyar. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Saym Başkan, saygı 
değer senatörler; 

Enerji Bakanlığı gibi hakikaten Türkiye'nin bü
yük gereksinmelerine cevap verecek bir Bakanlık 
bütçesinde grupların değerli sözcüleri ve benden ev
vel konuşan sayın senatörler konulara enine boyu
na değindiler. 

Ben bir nebze büyük laflar, büyük edebiyatlarla 
büyük projelerin hayali içerisinde olmanın memle
kete fayda getirmediğine de kani olan bir arkada-
ŞÎAİIZ olarak kısaca konulara değinmek istiyorum. 

Biz her zaman için büyük projelerden bahsede-
ı-'.z; ama neticede, tabirimi mazur görün, doğura 
doğara dağ fare doğurur... Bir proje yapılır, filan 
sene bu baraj devreye girecek denir, o hayal içerisin
de hazırlarimîş c;;an projenin devreye girme müd
detinin üç misi daha gecikerek, devreye girdiğini 
üzüntü iFe görürüz. Bu hayalciliği bırakıpta ekono
mik ve mali verileri de dikkate alarak yapacağımız 
projelerin eîbetieki değeri daha önem kazanır. 
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Değerli Enerji Bakanımızın mali ve ekonomik gö-
rüşjerdeki geniş yeteneğini de dikkate alarak, her
halde bundan sonra hazırlanacak projelerde bun
ların da dikkate alınarak, tam olarak tahakkuku uy
gun olanlarının biran evvel realize edilmesi yönün
de gayret gösterileceğini ummaktayım. 

Öyle projeler yapıyoruz ki, bunların mali kay
naklarını ve billhassa dış döviz kaynaklarım hesaba 
katmadan büyük hayalcilik içerisinde, bundan ev-
vel:i, Sayın Enerji Bakanımızın geçen yıl bütçesin
de de vaat ettiği gibi, her hafta bir baraj temelinin 
atılacağı vaadi ile milleti oyalar, avutur, ama netice
de haftada bir baraj değil, senede atılan bir bara
jın dahi tahakkuk etmediğini acı acı senenin sonun
da görürüz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Saym arkadaşım, 44 tanesi ihale edildi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
VELİ UYAR (Devamla) — Evet beyefendi. Ben

deniz de 30 küsur sene bu Maliye teşkilatında çalış
tım ve barajların ihalesinde de bulundum. Kusura 
bakmayın, hangisinin hangi senelerde tahakkuk et
tiğini de az çok bilirim. 

Sayın senatörün bahsetmiş olduğu barajlardan 
bir tanesi de hasbelkader bizim Yozgat iline düş
müştü. Yozgat ki, Ortaanadoluda en kıraç bir il, ama 
ta 1965 yıllarında etütleri tamamlanmış olan birçok 
sulama ve enerji barajlarının dahi bugün maalesef 
daha projelerinin bitmediğini ve daha programa da
hi alınmadığını bundan iki sene evvel Devlet Su 
îşîeri Genel Müdürlüğüne uğradığım zaman acı acı 
gördüm. 

Öyle barajlar, öyle sulama tesislerinin etütleri 
yapılmıştı ki, ama bugün dahi tahakkuk etmemiş, 
Yozgat gibi kıraç bir vilâyet ve arazi susuzluktan 
kavrulmakta, vatandaşlar köylere elektrik alınma
sı konusunda her gün 5-10 tanesi köylerinin elektri
ğinin yapılması için bize başvurmaktadırlar. 

Türkiye Elektrik Kurumundan almış olduğumuz, 
ihalesi yapılacak veyahut yapılmış ve 1977 Prog
ramında oîupta halen ihalesi yapılmamış köylerin 
listesi elimizde ama 1973 - 1974 yılından hâlâ bir 
trafosu veyahut ufak bir (U) demirinin noksanlığın
dan dolayı tamamlanmamış olan ve elektriğe kavuşa
mamış o'an köyler maalesef vardır. 

O halde, bir yönden geniş hayalciliği bir yana 
bırakıp, hakikatlerle uğraşmamız, eîbetteki yapabile
ceklerimizi halka vaadeiraemiz ve tahakkuk ede
ceklerin de temelini ona göre atarak, projesini ve 

programlarını ona göre yapmamız lazım. 1963 yılın
da programlı döneme girdik, geniş programlar, ge
niş rakamlar var önümüzde; ama bunların tahak
kuk safhasının ve geçerlilik derecesinin ne olduğu
nu yıllar sonra acı acı görüyoruz. 

Bugün Ankara'nın Kömür Tevzii Müessesesine 
gittiğimiz zaman Ankara halkının ne kadar büyük 
bir yakıt sıkıntısı içerisinde olduğunu acı acı görür
sünüz. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımı
zın nihayet dinamik girişimi sonunda Başkent Anka
ra'ya kömürün geümesi ancak sağlanabilmiş. 

Kömür İşletmeleri Kurumu, burada bulunan ar
kadaşlarım bani bağışlasınlar, öyle bir müessese ki, 
kömür nakliyesini üzerine alan kooperatife dahi hük
münü geçirememlş. Şu kadar bin ton kömür taşın
masının sağîanması mukavelesi yapıldığı halde, bu 
kadar kömürün Ankara'ya gelmesini dahi sağlaya
mamış idare, Türkiye'nin kömür gereksinmelerini 
tamamlayacağını vaadetmesi hayalden başka bir şey 
değildir. 

Bağışlayın beni; Yozgat'ta dört tane kömür işlet
mesi vardır. Bu dört kömür işletmesinden bir tane
si Türkiye Elektrik Kurumuna, diğer üç tanesi özel 
teşebbüse aittir; ama bu üç tane özel teşebbüs o ka
dar az bir masrafla o kadar kolay kömür çıkarıyor 
ki, dozerler toprağı sıyırıyor kömürü alıyor, ama da
ha derinlerdeki kömüre inmek masrafım yapmak 
külfetine katlanmıyor bu işletmeler. Ama o işletme
ler her yıl iki defa fiyat yükseltmesi yapmak sure
tiyle halka, kış aylarında inim inim inletmek suretiy
le kömür yerine kömür tozu verdiğini biraz evvel Sa
yın Senatör arkadaşım Süleyman Ergin bir gazete
den okudu. 

O halde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, ta
bii başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız 
bunları dikkate alması ve bunlara göre de bu kömür 
işletmelerinin devletleştirilmesi konusunda süratle 
karar aMıak suretiyle Devletin elinde bulunan °f0 30 
işletmenin % 70'e çıkarılması gerekir. Bu suretle üre
timi daha fazla artırmak suretiyle halka yakılacak 
kömürün hiç olmazsa daha ucuz, daha ekonomik ola
rak dağıtılmasında büyük hizmetler yapmış olurlar. 

Bu arada kömür ve diğer madenlerin araştırıl
masında acizane bir kaç defa ziyaretlerinde bulun
duğum Maden Tetkik Arama Enstitümüzün çalış
malarını takdirle yadetmek hepimizin görevi olmak 
gerek. Maden Tetkik Arama Enstitümüzün bu araş
tırmalarım yerinde değerlendirmek eîbetteki Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza düşen büyük gö
revlerdendir. 
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Değerli senatörler; 
Demin sözümün başında da sulama ve bilhassa 

enerji yönünden elbetteki kırsal bölgelerin ve ku
rak yerlerin en başta ele alınması lazım geldiğini arz 
etmiştim. Elbetteki büyük projeleri canı gönülden 
destekleriz ve arzu ederiz, ama o büyük projelerin 
yanında daha küçük ölçüdeki projelerle küçük çap
ta enerji üretilmesi ve bilhassa taşkınlardan kurtu
larak kıraç arazilerin sulanması yönünde Orta 
Anadolu Bölgesinin de süratle ele alınması ve pro^ 
jelerinin bu yönde reaîize edilmesi konusunda bü
yük gayretlerini değerli Bakanlığımızdan beklemek
teyiz. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, söz süreniz bitti efen
dim. Lütfen bağlayın. 

VELİ UYAR (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Ben, Sayın Başkanın da ikazını dikkate alarak 
sözlerimi uzatmadan bu bütçemizin Enerji Bakan
lığımıza ve mensuplarına ve milletimize hayırlı ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz- Sayın Uyar. 
Sayın üyeler, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanağı Bütçesi üze

rinde gruplar ve şahıslar adına görüşmeler bitmiş
tir. 

Söz sırası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sa
yın Deniz Baykal'da. Buyurun Sayın Baykaî. 

Sayın Baykaî, bir hususu gözönünde bulundur
manızı istirham ediyorum. Size tanınan süre, soru
lara verecek olduğunuz cevaplara ayıracağınız süre 
dahi! 25 dakikadır ve bir hayli soru var; gözönünde 
bulundurulmasını rica ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antakya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, he
pinizi saygıyla selâmlıyorum. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi do
layısıyla bugün Senatomuzda cereyan eden müza
kerelere katılmış bulunan grup sözcüsü değerli ar
kadaşlarımı ve şahıslan adına konuşan değerli sena
törleri; Bakanlığın sorunlarının ortaya atılmasına, bu 
konuda çözümlerin oluşturulmasına katkı yaptık
ları için teşekkürle anıyorum. OMukça önemli bir 
konuda ayrıntılı ve yukarı düzeyde bir tartışmayı 
gerçekleştirebildiğimizi sanıyorum. Bu düzeyin ya
ratılmasına ve korunmasına katkı yapmış oîan tüm 
değerli arkadaşlarıma tekrar teşekkürler ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enerji sorunlarının Türkiye'nin ve dünyanın gün

deminde olduğu bir dönemde Bakanlık bütçesini ko
nuşuyoruz. Enerji sorunlarının dünyanın gündemi
ne girmesine yol açan çeşitli nedenler vardır. Tür
kiye'de bu sorunların yer ulamasına yol açan bazı 
önemli nedenler vardır. Öyle sanıyorum ki, biz ön
celikle dünya çapında enerji sorununu gündeme ge
tiren olayîar ile, Türkiye'de enerji sorununu günde
me getiren olaylar arasında bir ayrım yapmak zo
rundayız; her birini kendi niteliğiyle, kendine özgü 
yönleriyle kavramak ve bu sorunları çözecek poli
tikaları oluşturmak durumundayız. 

Dünyadaki enerji tartışması çok kolaylıkla Tür
kiye'deki enerji bunalımmında dünyadaki bunalımın 
bir uzantısı oilduğu anlayışına destekçi olacak şe-
kiMe kullanılabiliyor. Bundan sanıyorum bazı ya
nıltıcı sonuçlar çıkarılabilir. O nedenle izin verirse
niz önce Türkiye'deki enerji bunalımının dünyadaki 
•enerji bunalımından farklı yönlerini belirtmeye gay
ret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarını; 
Dünyada enerji bunalımının ortaya çıkmasına 

yol açan nedenler; enerji kaynaklarının büyük öl
çüde tülcenebiKr olduğunun ortaya çıkması, tüken
mez, kendi kendini sürdüren bir enerji dayanağının 
bulunmadığının ortaya çıkmaya başlaması, petrol ve 
kömür gibi kaynakların tükeneceğinin, artık görü
nebilir bir gelecekte tükenebileceğinin belirmeye baş
laması enerji sorununun gündeme gelmesine yol aç
mıştır. 

Diğer yandan yeni enerji kaynakları bulunması
na ilişkin çalışmaların teknik bakımdan geçerli ol
salar bile, ekonomik ve mali bakımdan uygulana
bilir sayılmamaları, rantabî sayılmamaları, hayata 
aktarılması konusunda bazı güçlüklerin bulunma
sı, dünyanın belli bir süre sonra bir enerji bunalı
mı ile karşı'acağını ortaya koymuştur. Dünyadaki 
enerji sorununun altında yatan temel olaylar sanı
yorum ki, bunlardır. 

Bunlar, hiç kuşkusuz 1973 yılında petrol üreti
cisi ülkelerin OPEC ülkelerinin örgütlenip, yeni bir 
fiyat politikası ile ortaya çıkmaları sonucu daha da 
ağırlaşmıştır. Dünyadaki siyasal dengelerin değiş
mesi, çeşitli ülkelerin dünya ekonomisindeki yer
lerini yeniden arama çabalarına yol açmıştır. Pet
rol üretici ülkeler, OPEC örgütü içinde bir araya 
ge'mişler, kendi iç dayanışmalarını gerçekleştirmiş
ler, sonra da dünyanın uygun bir uluslararası orta-
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nunı koEayarak kendi ekonomik yararlarını sağla
yıcı yönde adımlar atmışlar, petrol fiyatını dört 
hatla beş katına kadar yükseltmeyi sağlamışlardır, 
başarmışlardır. 

Bu oîaylar, dünyanın bir enerji sorunu ile karşı 
karşıya gelmesine yol açmıştır. Bu olayların hiç kuş
kusuz: Türkiye ile ilgili yönleri vardır. Türkiye'de 
konuştuğumuz, yaşadığımız enerji sorununun bu 
uluslararası evrensel çerçeveden esinlenen, kaynak
lanan yönleri hiç kuşkusuz vardır. Özellikle, OPEC 
olayım bu açıdan önemli gördüğümü belirtmek is
terim. 

Hatta, denilebilir ki, OPEC olayının Türk eko
nomisi üzerindeki etkisi, Batı ekonomisi üzerindeki 
etkilerden daha da ağır olmuştur. Çünkü, Batı ülke
leri petrol üreticisi ülkelerin petrol fiyatım artırma 
kararları karşısında, bazı savunma mekanizmaları
nı harekete geçirebilmişîlerdir. Örneğin, OPEC ülke
lerine ve dünyanın geri kalan ülkelerine ihraç ettik
leri endüstrileşmiş mallarını, endüstri mallarının fi
yatlarını daha yükselterek bir nispi göreceli den
ge arama yolu içine girebilmişlerdir. Petrolü paha
lıya almışlardır; ama sattıkları ürünlerin fiyatını da 
yükselterek pahalı slamaya başlamışlardır. Bu göreceli 
bir dengenin onlarca kurulmasına yardımcı olmuştur. 

Ayrıca, uluslararası enflasyon da, öyle sanıyo
rum ki, petrol fiyatları karşısında, Batı dünyasının, 
endüstrileşmiş Batı dünyasının kendisini savunma 
yollarından birisi olarak ortaya çıkmıştır. 

Batının kullandığı savunma, OPEC'in fiyat yük
seltisi Türkiye'nin durumunu daha da ağırlaştırnıış-
tır. Çünkü, Batının fiyat yükseltisinden sonra Türki
ye sadece petrol fiyatlarının artışından dolayı ya
ratılmış olan bir büyük mali yükü göğüsleme duru
munda iken, OPEC fiyatlarına karşı savunmak üze
re düşünüMip uygulanan Batının endüstrileşmiş ürün
lerine m a politikası karşısında, ikinci bir yükü de 
sırtına a^mak durumunda kalmıştır. 

Böylece, iki yanlı baskı altına girmiştir Türk eko
nomisi. Bir yandan, petrol fiyatlarından gelen bas
kı, öbür yandan petrole reaksiyon olarak Batının 
uygulamaya yöneldiği yeni sanayi ürünlerinin fi
yatlarımın yükselişinden gelen baskı... Bu iki baskı
yı da Türk ekonomisi sırtlama durumunda kalmış
tır. Hiç kuşkusuz bu olay, Türkiye'nin genel ekono
mik bunalımına, genei ekonomik sıkıntılarına büyük 
ölçü i s kalkı yapmıştır; ama sayın senatörler, şunu 
önemle belirtmek işitiyorum ki, Türkiye'nin bugün 
karşı karşıya bulunduğu enerji bunalımı uluslarara

sı bu olaylarla açıklanabilecek nitelikte bir enerji 
bunalımı olarak görülemez, görülmemelidir. 

Bu sadece olayın bir yönüdür ve Türkiye'deki 
enerji bunalımından çok, Türkiye'deki ekonomik 
darboğazların gelişmesine, Türkiye'nin ekonomik so
runlarının büyümesine yol açan bir gelişme olmuş
tur. Enerji darboğazımız ise, kendimize özgü baş
ka bazı nedenlerle Türkiye'nin kendi iç dinamikleri 
île ve kabul etmek durumundayız, politik tercihleri 
iîe beslenerek gelişmiş, bugünkü noktaya ulaşmış
tır. 

Nedir Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulundu
ğu enerji darboğazı? Bunun altında yatan nedenler 
ve bunun hangi ölçekte ortaya çıkmakta olduğu... 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce şunu söylemeliyim, Türkiye'de temel enerji 

dalları ile ilgili ciddi bir sıkıntı olduğu saatlerdir bu
rada cereyan eden tartışmalardan gözüküyor. Bunu 
bir defa daha ben vurgulamak isterim. Petrolde cid
di sıkıntımız var, elektrik enerjisi üretiminde cid
di sıkıntımız var, kömürde ciddi sıkıntımız var; ak
la gelebilecek diğer enerji kaynaklarında da ciddi 
sıkıntımız var. 

Petroldeki sıkıntımız, iki yönlü; petrolde Türki
ye içeride her yıl daha az üretim yapar hale geli
yor. Dünyada petrol fiyatları yükselirken, Türkiye' 
nin petrol talebi olağanüstü bir tempo ile artarken, 
Türkiye'deki petrol üretimi nispi olarak değil, mut
lak rakam olarak düşme eğilimi içine giriyor. Çok 
ağır bir olaydır, çok vahim bir olaydır; demin ko
nuştuğumuz gelişmelerin ışığında daha da büyük 
önem kazanmıştır. 

1969'da 3,5 milyon ton olan yerli petrol üretimi
miz, 1975 yılında 3 093 00© tona, 1977 yılında da 
2 70® OıCıO tona düşmüştür. Bu, üzerinde önemle du
rulması gereken bir noktadır. Konuya verilen ağır
lık eksikliği ile İlgili yönleri vardır. 

Türkiye'de yerli petrol üretimi için Rize'de satın 
alıp denize döktüğümüz çayların iki katı kadar ya
tırım yaparsanız, iki yıl sonra, üç yıl sonra petrol 
üretiminde bir düşme olayı iîe elbette karşılaşırsı
nız. Bu genel ekonomik tercihler, genel ekonomik 
dengeler konusunda yıkardan beri izlenmiş olan po
litikanın Türkiye'ye getirdiği bir açmaz olarak gö-
rülmeîMir5 değerlendirilmelidir. 

Aynı şeklîde, Türkiye'de elektrik enerjisi ile ilgili 
bir darboğazla karşı karşıyaysz. Büyük yatırımların 
yapıldığı, hızlı bîr halkmma çabasının sürdürüldü
ğü, özellikle bunun enerji politikasına dayalı olarak 
götürülidliğünün iddia edildiği uzun bk dönemi ya-
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sadıktan sonra, bugün Türkiye dışarıdan enerji al
mak durumunda kamustu*. Dışarıdan aldığı enerji* 
nin ötesinde, kurduğu fabrikaları tatil etmek duru
munda kalmıştır. Özel sektör sanayiine enerji arzı
nı sınırlamak, kısıtlamak zorunda kalmıştır, beledi
yelerin halkın günlük ihtiyacma verme durumunda 
olduğuğu elektrik bir kısıtlama programına tabi tut
mak zorunluluğunda kalmıştır. 

20*5 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreten 
Türkiye, bir milyar kilovatsaatin üzerinde enerji 
açığım fiilen yaşamaktadır. Türkiye'de sanayileş
menin, endüstrileşmenin, hızlı ekonomik gelişme
nin itici gücü olması gereken elektrik enerjisi sek
törü Türkiye'de, gelişmenin köstekleyici engeli ha-
üne gelmeye başlamıştır. Endüstrinin talebine cevap 
veremez, cevap veremediği için endüstrileşme hızı
nın düşmesine yol açar bir durumun içine girmeye 
başlamıştır. 

Kömürde benzer durum vardır. Türkiye'nin temel 
endüstri enerji kaynaklarından birisi olarak düşünül
mesi gereken taşkömürü, yulardan beri sanki plan
lanmış düzenli bir tempo ille düşme eğilimi içinde 
gözüküyor. 1974'de 4 900 CıüO ton taşkömürü üreten 
Türkiye, 1975'de 4 800 000ı tona, 1976'da 4 600 000 
tona ve 1977'de de 4 4C0 000 tona taşkömürü üreti
mini düşürmüştür. 

Taşkömürümüzü esas itibarıyla demir - çelik sa
nayii için kullanmak durumundayız. Demir - çelik 
açığı içinde olan bir ülkeyiz. Hızla yeni yeni demir 
- çelik sanayilerini kurmak, geliştirmek zorunda 
olan bir ülkeyiz. Üçüncü demir - çelik sanayimizi 
kurma hazırlığı içindeyiz ama daha ikincisinin taş
kömürü ihtiyacı için geçen yıl Amerika'dan 22 700, 000 
dolarlık taşkömürü ithal etmek durumunda kaldık. 
Dördüncü Sivas'ı planlıyoruz, beşincisini planlama 
durumundayız, altıncısı tasavvur etme durumunda
yız, onun hazırlıklarına girme durumundayız; ama 
demir • çelik endüstrimizin ihtiyacı olan taşkömü-
rünü bir süre sonra Amerika'dan vapurla Türkiye' 
ye naklederek çözme durumu içine düşmüş bir ener
ji sektörü ile karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bunların alanda yatan, yatırım öncelik

lerinin yanlış tespit edilmesi olayı vardır. Türkiye'
nin kalkınma modelinin yanlış seçilmiş, yanlış uy
gulanmış olması; kabul etmek durumundayız, bugün
kü enerji darboğazının altındaki temel neden olmuş
tur. Türkiye, ucuz kolay ve gösterişli bir sanayi
leşmeye itilmiştir, sürüklenmiştir. 

Son aşamasında ortaya çıkarılması gereken ürün
leri, gerekli aşamaları atlayarak elde etme hevesi, 
çabası o ihmal ettiğimiz aşamalardaki darboğazlarla 
bugünlerde engellenme manzarası içine ne yazık ki, 
sokulmuştur. 

Otomotiv endüstrisinin durumuna özellikle işaret 
etmek istiyorum:. 

Türkiye yine gösterişli sanayileşme, ürüne önem 
veren; ürünün arkasındaki temel hazırlıklara de
ğil, ürüne önem veren bir sanayileşme politikasının 
sonucu olarak hızlı bir otomotiv endüstrisi geliş
tirme programı içine sokulmuştur. Bu tercih, Tür
kiye'deki petrol alanında ortaya çıkan enerji darbo
ğazının oluşmasına, öyle sanıyorum ki, çok büyük 
ölçüde katkı yapmıştır. 

Otomotiv endüstrisinin Türk ekonomisine yıllık 
döviz faturası yarım milyar doların üzerindedir. 
1,5 milyar dolarhk jhracaat kapasitesi olan bir eko
nomi, 5010 bin kişiyi özel arabalarla oradan oraya 
taşımak için ihracaaftının üçte birini ayırmak zo
runluluğu içine itilmiştir. Demiryolları bir kenara itil
miş, 1950'lerden bu yana Demiryollarına tek kuruş cid
di harcama yapılmamıştır, ekleme yapılmamıştır. Bu 
politikanın sonucu olarak Karabükteki demir çelik
lerimizi kamyonlarla naklediyoruz, çimentoları kam
yonlarla naklediyoruz, petrol ürünlerimizi rafineri
lerden, limanlardan tankerlerle naklediyoruz ve yıl
da 500 milyon doların üzerinde bir faturayı bu ta
şımacılık modelinin, özel taşımacılık modelinin ge
reği olarak ödeme durumuna itilmiş bulunuyoruz. 

Bunu sürdürmemiz mümkün değildir. Bunu sür
dürmek için Türkiye'nin ihracaat kapasitesini ola
ğanüstü artışlara kavuşturmak zorunluluğu vardır, 
Türkiye'nin enerji talebini daha akıllıca düzenleyi
ci bazı temel kararları almasına ihtiyaç vardır. 

Bu arada hemen şunu söyleyeyim, bu temel aç
mazın, talep ile arz arasındaki büyük açıklığın çö
zümü, tek taraflı tasarruf propagandalarıyla, tasarruf 
talepleriyle gerçekleştirilemez. Elbette tasarrufun bü
yük rolü vardır, önemi vardır. Bunu hepimizin ka
bul etmesi, gereğini yerine getirmeye çalışması la
zımdır; ama sorun, tasarruf vazlarryla çözülebilecek 
sorun değildir. Sorun, sanayileşme modelinin yeni
den düşünülmesiyle, enerji konusundaki talebin 
oluşma aşamalarında daha tutarlı ciddi bir politi
kanın hazırlanıp uygulanmasıyla ancak kontrol 
altına alınabilecek ağırlıkta bir olay olarak gözük
mektedir. 
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Elbette herkesin daha düşük miktarda enerji 
tüketmesini ta!ep ediyoruz, etmeye devam edeceğiz; 
ama biimeKyiz ki, bu yaklaşımla sorunu çözmemiz 
raüiîîiün değildir. Temeldeki talebi oîuşhırain sana
yileşme kararlarını yeniden gözden geçirmedikçe, 
bugünkü şekliyle otomotiv endüstrisinin gel'işmcErliie 
yol açîjlkça elbette olağanüstü bir enerji talebiyle 
karşıİKşacağîKnzı kabul etmek, onu içimize sindir
mek durumunda oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de adam başına elektrik enerjisi tüke

timi yılda 350 kilovat/saat Yunanistan'da 1 564 kilo
vat/saat, Bulgaristan'da 2 695 kilovat/saat ve Türki
ye'de enerji kısıtlanması uygulanıyor, Bulgaristan' 
da uygıılr-iımıyor, Yunanistan'da uygulanmıyor. 

Demek oluyor ki, Türkiye'deki darboğaz, ola
ğanüstü hızlı bir enerji hamlesinin doyum noktasına 
gelmesinden dolayı ortaya çıkmış bir darboğaz de
ğildir. Enerji üreîimıimizi hızla artırmak zorunda
yız. Elektrik enerjisi üretimimizi olağanüstü ölçü
lere, boyutlara ulaştırmak zorundayız. Onu yap
madığımızdan, yapmak için gerekeni yerine getirme
diğimizden bugün darboğaz çıkmıştır. Elektrik ener
jisi üretimini bugünkünün çok üstüne çıkaracak ola
naklara sahibiz. Hidrolik potansiyelimizin % 11'ini 
kullanıyoruz. Termik potansiyelimizin % 20'sini kul-
lanıyo-ıuz. Bunun ötesinde daha nükleer alanlara el 
atmış değ-^İz. 

Demek okuyor ki, Türkiye çok daha yüksek bir 
e^kİTİk enerjisi üretebilecek potansiyeli taşımak-
tedır. Dünyada fevkalade düşük bir elektrik ener
jisi tüketimi manzarası içindedir ve daha şimdiden 
darboğazın içine sürüklenmiştir. 

Öyleyse niçin sürüklenmiştir? Neden Türkiye 
350 kilovat/saat adam basma elektrik sunan bir ül
ke İken elektrik kısıntısına başvurmak, elektrik ke
sintisini yaşamak durumu içine itilmiştir?.. Bu, yıl
lardan beri izlenen sanayileşme politikasının, te
mel tercihlerin ortaya koyduğu bir tablodur. Bu şe
kilde anlaşılması gerekir, çözüm de ancak böyle bir 
yaklaşımla bulunabilecek niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine demin konuştuğumuz manzaranın bir ge

reği olarak Türkiye'deki genel enerjinin petrole olan 
bağımlılığı olağanüstü, tasavvuru güç bir ölçüde art-
mrşiır. 1960'da % 20 iken enejlnin petrole bağımlı
lığı, 1970'Ierde % 41'e, 1973'lerde ise %50'ye çıkmış
tır. 1978 yılında petrole ödememiz gereken dolar, 
öyle sanıyorum ki, 2 milyarın üzerinde olacaktır. 

1970 yılında petrol tüketimimıizıin % 48'ini yerli kay-
rcdklarla karşılarken, 1977'de % 18,5'unu ancak yer
li kaynaklarla karşılar hale gelmiştir. Î977'de 59 ku-

| yayu seması gereken Tüıkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı 22 kuyusu açabilmişıtir. 

Bu arada Sayın Çelıükbaş'm kuyu açma Ue ilgili 
gözlemine ûe değinmek isterim. Kuyu tesadüfen açıl
maz. Kuyu açmak için pek çok inceleme, etüt, araş
tırma önceden yapılır ve kuyuyu açma kararı, bel
li bir şansı, bir matematiksel istatistik! şansı sağla
madan alınmaz. Kuyu açma kararına gelinmiş olma
sı, orada petrol bulunabileceği konusunda belli 
makul bir umudun saplanması demektir. O ne
denle pekala açtığımız kuyu ile elde ettiğimiz ürün 
arsanda bir orantıyı kurmamız mümkündür. Aşağı 
yuksrı açtığımız 9 ya da 10 kuyudan birisinde pet
rol bulabiliyoruz. Bu bir orandır. Öyle sanıyorum 
ki, çok kötü bir oran da değildir. 

Bu arada yeri geîtmılşken hemen bir müjdeyi de 
İlk defa Yüce Senatonun huzurunda söylemek is
terim. Küçük bir haber; fakat yine de iyi bir haber. 
Seriyorum bir hafta, 10 gün sonra Diyarbakır'ın 30 
kilometre kadar kuzeyinde günde 1 200 varil üretim 
kapasitesine sahip bir kuyuyu işletmeye almamız 
mümkün olacaktır. 

9Î8 milyon lira ayrılm?şrı geçen yıl petrol arama 
ç^işma^anaa. Bunu 2,2 milyar liraya çıkarmış bulu
nuyoruz, 

Kömür konusunda burada konuşan değerli ar
kadaşlarımın işaret ettiklerine tamamen katıldığımı 
söylemeliyim. Gerçekten çok temel bir konu, linyit
te de bunalım var, taşkömüründe de bunalım var. 
Taşkömürü konusuna değinmiştim. Linyitte 12 mil
yon 300 bin tonluk yıllık üretimimiz var. Bunun 8 
mlıy°n 200. bin tonunu kamu kesimi yapıyor, 4 mil
yon ICO bin tonunu da özel kesini yapıyor; fakat 
bugünkü 12,3 milyon tonluk üretim ihtiyaca cevap 
verebilir bir durumda değildir. Hele büyük termik 
santraların önümüzdeki dönemde devreye girmesi, 
öyle sanıyorum ki, linyit üretimini olağanüstü ölçek
te artırmak zorunluluğu ile bizi karşı karşıya bıra
kacaktır. Bunun şimdiden haznianılması ile ilgili ola
rak Adalet Partisi Grupu sayın sözcüsünün uyanla
rına tamamen katılıyorum, o konuda önemle üzerin
de duracağız. Türkiye Kömür İşletmeleri bu konu
da büyük yatırımların hazırlığı içinde olacaktır. Ye
ni girecek termik santrailan besleyecek kömür üreti-
rairsi hızla gerçekleştirmeye çalışacağız. 
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Bu arada demin sözünü ettiğini iaşkömürüniin 
organizasyonundan doğan bazı sorunlara dokunma
dan geçemeyeceğim, Kömür üretiminin düştüğünü 
ööyk'-aT>şî:im, sadece kömür üretimi düşmekle kalmı
yor, genel verimlilik de düşüyor. 1973'de 750 kilo
gram olan genel verûml'iük, 1977'de 7€ö kiHagraaıa 
düşn&şiür. 1973'de üretken işçi sayısı 80© artırılmış
ken, üretken olmayan îşçi sayısı 3 4C»Ü! artırılmıştır. 
Bu ve buna benzer müdahalelerin teknik gereksin
melerin ötesindeki ihtiyaçlara, kömür konusuyla 
doğrudan doğruya ilgili olmayan çevrelerden esinle
nen ihtiyaçlara cevap Verebilmek amacıyla gerçek-
leşîir'îjen bu ve buna benzer müdahalelerin kömür 
sektörünün çözülmesine büyük ölçüde katkı yaptığı
nı üzüntü Ke bugün görüyoruz ve şunu söyleyebili
rim; burstan gereken dersi acıyoruz, önümüzdeki 
dönemde bu konunun üzerinde aynı hatalara düş
memek için gereken dikkati göitermey* gayret ede
ceğiz, 

1973'de 350 liraya bir ton kömür elde edilirken, 
1977'de taşkömüriinün maliyeti 2 bin liraya, ne ya-
zık ki, çıkmıştır. 

Kör .türden konuşurken, burada görüşlerini belirten 
değer'/ senatörlerin dokunduk1^? Anka'a'daki kömür 
tevzi', iie ilgili olarak bir kaç " > ; ben söylemek 
isi'/im : 

Ba yıl Ankara'da kömür tevzii konusunda bazı et
kin önlemler almak ve uygulamak olanağım bulabil
dik. Bunun sonucu olarak 12 Ocakta 222 bin ton olan 
borcumuz, 12 Şubat olan bugün 127 bin tona düşü
rülmüştür. Bu bir ayda geçen dönemde Ankara'ya ge
tirilmiş olan kömürün iki katı kömürün getirilmesiyle 
mümkün olabilmiştir. Bu ayın sonuna kadar bu borç
ları tasfiye çabasını başarıyla sürdürebileceğimizi ve 
çok büyük ölçüde bu borçlan tasfiyeyi gerçekleştirece
ğimizi umuyorum. Konunun ciddiyetle üzerindeyiz. 
Gerçekten Devlet otoritesini sarsan bir uygulama ola
rak kendisini gösteriyor, 270 liralık kamu kesiminin 
kömürü 1 700, 1 800 liraya özel kesimde satılıyor; ba-
zan daha düşük kaliteli kömür satılıyor, bazan doğ
rudan doğruya kamu kesiminin kömürü çeşitli kanal
lardan özel kesime intikal ediyor ve orada satılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, çok özür dilerim, iki 
dakika süreniz var ve 7 sayın üyemizin soruları var, 
lütfen ona göre bağlar mısınız efendim? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, elim
den geleni yapmaya gayret edeceğim. 

Bu arada önemli gördüğüm iki noktaya özellikle 
dokunmak istiyorum, Bunlardan birisi, Adalet Partisi 

saym sözcüsünün birinci konuşmasında, grupu adına 
yaptığı konuşmada ortaya çıkan bir yaklaşım tarzı. 
Bu yaklaşım tarzının, şahsı adına yaptığı ikinci konuş
mada daha değişik bir çerçeveye oturtulmak istendiği
ni memnuniyetle gördüm; fakat bu çelişkiye işaret et
meden geçemeyeceğim. Saym Adalet Partisi Grup Söz
cüsü birinci konuşmasında, Güneydoğu Anadolu pro
jesiyle ilgili olarak görüşlerini açıklarken, bunu bir 
pa±ti konusu haline getirme durumunda oldu. Belki 
kendi niyetini, aşan bir tabloydu bu; fakat ister iste
mez bunu gözlemek durumunda kaldık. Adalet Parti-
sinin bir projesi, bir çabası, Adalet Partisinin bir id
diası biçiminde bunu sunma çabası içinde oldu. Bunu 
üzüntü ile karşıladığımı söylemeliyim. Güneydoğu 
Anadolu projesi, şu partinin ya da bu partinin projesi 
değildir, Türk halkının tümünün bir projesidir. Hiç 
birimizin, hiç kimsenin Türkiye'ye yaptığı hizmetle 
kendisini övmek hakkı yoktur. Bu hizmetten kendi 
kendisine stayişle bahsetmek hakkı yoktur. Biz, Türk 
halkına yaptığımız hizmetlerin değil, yıllardan beri ge
rektiği halde yapmadığımız, yapmayı ihmal ettiğimiz 
hizmetlerin hesabını verme durumundayız; böyle ba
kılması gerektiğine inanıyorum. 

Güneydoğu Anadolu projesi gerçekten devasa bir 
büyük projedir; ama bu Adalet Partisinin projesi de
ğildir. Herkesin bunu böylece bilmesinde yarar vardır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Bunu Adalet Partisinin projesi olarak görmek, bu 
uyarılara rağmen o İstikamette değerlendirmeler yap
makta ısrar etmek, bu projeye karşı yapılabilecek en 
büyük kötülüktür. Projeyi, halka hizmet götürmeyi 
Türkiye'nin temel hedeflerine sahip çıkma iddiasını 
bir kenara bırakıp, parti propagandasının vesilesi ha
line dönüştürme çabasının bir ürünüdür; esefle karşı
lıyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlanm; 
Bu proje büyük bir projedir. 30 yıllık, 40 yıllık 

maz!si olan bir projedir. Yüzlerce teknisyenin, Türk 
mühendisinin, siyaset adamının günlerini, gecelerini, 
hayallerini uzun süreler işgal etmiş bir temel proje
dir. İçinde Keban'ın da; Hüdai OraPından, Cahit 
Kayra'sma kadar pek çok Enerji Bakanımızın hiz
meti vardır. Ne o bakanındır, ne bu bakanındır; 
Türk halkının bir temel projesidir. Keban sadece bir 
adımıdır bunun. Güneydoğu Anadolu projesine par
ti damgasını vurma çabasını görüyorum. Daha o pro
jenin ilk adımım atmayı dahi başarmadık. Keban'ın 
ötesinde söyleyeceğimiz hiç bir şeyimiz yok. 16 tane 
baraj var geride gelecek. 260 milyarlık yatırım yapı-
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lacak, daha 15 milyarını ancak yapmış durumdayız, 
projeye hak, istihkak tartışması içine giriyor bazı ar
kadaşlarımız. Kime nasip olacak, kim yapacak; yap
tığından dolayı o hizmetin faturasını «Biz yaptık» 
dîye halka çıkarma anlayışını nasıl uygulayabilecek, 
bunları mı konuşacağız burada? (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlar; 
Önemli bir projedir. Bu projeyi lütfen bir parti

zanlık konusu haline getirmeyiniz. Ciddiyetle uyar
mak istiyorum. Her partiye mensup tüm Türk hal
kının bağrına basabileceği, 30 yıllık bir geleceğimizi 
aydınlatacak bir temel proje olarak düşünebileceği, 
gerçekten Türkiye'yi güçlendirecek bir önemli proje 
olarak görmeliyiz, uygulamalıyız. Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin bir üyesi olarak, bir parti 
anlayışının içinde değil, bu projenin kritik biı aşa
masında, bu projeye hizmet olanağım elde etmiş bir 
kişi olarak çok mutlu olduğumuzu ve bu amaçla eli
mizden gelen her şeyi yapacağımızı açıkça söyleye
biliriz. 

20 milyon dönüm sulanacak, 25 milyar kilovat/ 
saat elektrik enerjisi üretilecek. Şu anda Türkiye'de 
sulanmakta olan araziden daha büyük araziyi sula
yacağız, şu anda 20 milyar kilovat/saat elektrik ener
jisi üretebiliyoruz, 25 milyar kilovat/saati oradan el
de edeceğiz. Bu hepimizin projesidir; 1955'Iere ka
dar, bir büyük proje, sahip çıkacağız, takip edece
ğiz; ama bunun bir parti damgasıyla damgalama ça
balarına da daima karşı çıkacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gene, önemli gördüğüm bir noktaya daha değin

mek istiyorum : 
Geçen dönemlerde enerji politikamızın dayandığı 

sloganlardan birisi olarak, «Yılda 50 baraj» iddiası 
hatırlanmızdadır. Kürsüye de getirildi, burada da 
konuşuldu. Bu yaklaşımla ilgili olarak bir uyarıyı 
da Söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yılda 50 baraj iddiası irdelenmesi gereken bir id
diadır. Türkiye hükümetlerinin görevi, Türkiye'nin 
İhtiyacı önümüzdeki donemde şu sayıda ya da bu sa
yada baraj yapma değildir. Muhtaç olduğu elektriği 
üretebilmedir. Sulayaibileceği araziyi sulayabilmedir. 
Bu iddiayı büyük bir baraj sayısına bağlayarak, orta
ya koymak fevkalade yanıltıcı ilkel bir yaklaşımdır. 
Bir rakam metafiğizinden yararlanma çabasıdır. Niçin 
50 baraj? Niçin 10 baraj değil?.. 50 barajın yerine iki 
tane baraj yaparsınız, 50 barajdan daha önemlidir. 
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50 baraj değil 80 baraj yaparsınız, bir barajın yapabi
leceğini ondan almanız mümkün değildir. Ne demek 
50 baraj?.. Kimi aldatmaya çalışıyoruz, kime ne Söy
lüyoruz? Niçin 50; niçin 40 değil, niçin 60 değil?.. 
50 baraj; bu geçen yıllarda Türkîyetye egemen oîmuş 
temel atma iddiaları karşısında, Adalet Partisinin bir 
savunması olarak bize gözüktü, ama bu anlayışın 
Tüıüdye'de enerji politikasına ge'tire'bvîeceği bazı sa
kıncalı yönlere dönük bir uyarıyı söyleme ihtiyacını 
duyuyorum. 

Bir rakam metafiziğine, bir rakam saplantısına 
saplanmamız için hiçbir neden yoktur. Bizim göre
vimiz, elektrik enerjisi üretimini olabildiğince hızla 
artırmak'tır, sulamayı mümkün olduğu kadar yüksek 
ölçüde gerçekleştirmektir. Bunun için 50 baraj yapıl
ması gerekir, yapılır; 3 baraj yapılması gerekir, ya
pılır; 100 baraj yapılması gerekir yapılır. «Yılda 50 
baraj» deyip, kitleleri büyüTeye'biîmek, 50'nin ve ba
rajın yarattığı imajlardan yararlanarak çok büyük iş
ler yapıîryor izlenimini vermek ancak bu sorunun 
gerçek yönlerinin bilinmediği ortamlarda geçerli ola-
'bl'ir. Öyle sanıyorum ki, bugün Türkiye'nin sorunla
rına 50 baraj reçeteleriyle cevap vermek mümkün 
değildir. «50 baraj yapacağız» diye ortaya çıktığınız 
dönemlerde eğer Seyit Ömer'in 160 bin marklık bir su 
töslflye cihazını getirtemiyorsanız, eğer Tunçfbilek'in 
bir 200 bin dolarlık ihtiyacına cevap veremiyorsanız, 
50 baraj iddialarıyla, başarılı bir enerji poîitika'sı uy-
gufeııması yapıldığı izlenimini elbette veremezsiniz. 

O redenle 40 baraj, 50 baraj değil; Türkiye'nin 
Dh'i'yaçlanna cevap vermek için ne gerekiyorsa o. Ba
rajın sayfsı değil, gücü, miktarı, çapı, yapacağı iş 
enemedir. Onları bizden saklayarak, sadece rakam 
'büyüterek sonuç a'mak, belli bir izlenim yaratmak, 
öyle sanıyorum ki, mümkün değildir, olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Senatomuzun çok değerli zamanlarından hakket-
t'ğimden fazlasını kullandığımı biliyorum. Uyarıları
nıza teşekkür ederim. Herşeye rağmen bu bütçe tar
tışmasının Türkiye'nin enerji sorunlarıyla ilgili çeşitli 
konuların ortaya atılmasına, bunun tartışılmasına, ay-
dınMıImasına yararlı olduğu inancındayım. Burada
ki eleştirilerden, uyanlardan yararlanacağız. Uygula
maya bu eleştirilerden, uyarılardan yararlanarak yeni 
bir yakîaşımîa gireceğiz. 1978 yılı bütçemizi, Komis
yondaki değişikliklerden sonra enerji bakımından 
11,5 milyar lira artırmış durumdayız. Öyle sanıyo
rum ki, bu değişiklikle Enerji ve Talbii Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi yepyeni bir biçim almıştır. Bu de-
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ğişikfikfcrden sonra da daha güçlenmiş mali olanak
larla önümüzdeki dönemde görev imin gereğini tüm 
gücümüzle yapmaya çalışacağız. 

'Beni sabırla dinlediğimiz için, tartışmalara katkı 
yaptığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkam ve Cumhuriyet Senatomuzun değerli 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP ve MB grupları sırala-
rından alkışlar) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan, lütfen ayrılmayın efen
dim, sorular var. Sorulara şimdi hemen sözlü yahut-
ta biMıara yazılı cevap vermek takdir hakkı sizindir. 
Ona göre değerleridirirsiöiz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Hemen cevap ver
mek isterim; eğer zaman bakımından bir imkân bah
şederseniz ele alabilirim. 

BAŞKAN — Efendini, programımızın bir hayli 
yüklü olduğunu gözonünde bulundurursanız mem
nun oluruz efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkanlık, 
yazın cevap vermemi telkin ediyorsa, bu emrin gere
ğin1! elbette yerine getiririm; fakat tekrar ediyorum, 
sözlü cevaplandırmak olanağım bulabilirsem çok mut
lu olurum. 

BAŞKAN — Soruları okutuyorum efendim, lüt
fen takip buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstaribul) — Sayın Başkan, 
ben sualimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki Sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Rizo 
Tafâit Doğan 

Soru 1. Rize ili Çayeli ilçesi Madenköy'de bü
yük rezerv1! ve yüksek tenörü olan bakır kompleksi 
ne zaman işletilecek ve ithalattan kurtulacağız? 

Soru 2. Çayeli ilçesi açıklarında denizde ve Çay
eli topraklarında mevcudiyeti tespit olunan petrol 
çıkartılması işine ne zaman başlanacaktır? 

(Soru 3. 30 Temmuz 1977 tarmiride RizeMe vu-
kuibulan sel afetinin başlıca nedeni derelerin mecra-
tenmn ıslah edilmemiş obuası ve taşkın koruma set
lerinin yapılmamış olmasıdır. İyi Dere, Büyük De
re, Fırtına Dere, Şairler Deresi gibi önemli derelerin 
ıslafhlan ve taşkın koruma setleri ne zaman yapılacak
tır? 

Soru 4. Rize ili İkizdere ilçesi Cevizlik Barajı ve 
Çoruh derivalsyonu ne zaman yapılacaktır? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakandan yazdı olarak istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Talât Doğan ya
zılı olarak istiyorlar. 

Saym Sami Küçük tarafından verilen soruları 
okutuyorum. 

Sayın 'Başkan, 
Aşağıdaki soruların Saym Bakan tarafından ya-

nıtianmafsrna yardımcı olmanızı saygılarımla arz ede
rim. 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

1. Tüm elektrik üreten şirket (Örneğin; Çukur
ova ve Antalya Elektrik Şirketleri) ve kurumların 
Türkiye Elektrik Kurumu bünyesinde toplanması sa
nanca yaisal bir zorunîük olduğu halde bugüne ka
dar gerçekleşmemiştir. Bu konuda Hükümetin uygu
layacağı politika ne olacaktır? 

2. İlk plan hedef ve stratejisi (S*er yıllık plan
lar) petrolün üretimden dağıtıma kadar tek elde top
lanmasını öngörmesine rağmen bugüne kadar gerçek
leşmemiştir. Bu konuda Hükümetin izleyeceği politika 
ne olacaktır? 

3. Elektrik enerjisinin beklenmedik zamanlarda 
kısıtlanmasına türbinlerde meydana gelen arızaların 
büyük ölçüde etken olduğu bilinmektedir. Türbinler 
dışarıdan iflhal edilmekte ve siparişlerin en erken 2 
yılda gerçekleşdbiîmekte olduğu söyleniyor. Bakanlık
la dolaylı ilgisi nedeniyle Sayın Bakandan türbin ima
latı için bir plan ve program olup olmadığını, varsa 
çalışmaların hangi aşamada olduğunun bildirilmesini 
istirham ederim? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, bunu sözlü ola
rak cevaplandırabîlirseniz... 

ENERJİ VA TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet efendim. 

TEK Kanununa aykırı olarak 1950 yıllarında ve
rilmiş imtiyaz mukaveleleriyle çalışmakta olan 3 özel 
elektrik şirketi vardır. Bunlardan birisi Çukurova 
Elektrik Anonim Şirketi, diğeri Kepez, öbürü de Kay
seri Sızımda bir şirkettir. Kayseri'deki şirketin muka
velesi bu yıl bitiyor. TEK orada görevi devralacak
tır. Kepez ve Çukurova Elektrik Anonim Şirketimin 
imtiyaz süreleri 2016 ve 2002 yıEanna kadar uzamak
tadır. Burada, daha önceki tartışmalarda Sayın Sü
leyman Ergin, şirketler mukayesesi, verimlilik tartış
ması içine girmişti. Onun haksız bir yönüne işaret ede
rek buna cevap vermek istiyorum. 
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Çukurova. _EIektrik Anonim Ortaklığmm da!ha 
kârlı çaîîşijtığmı söylüyordu. Hemen şunu söylemeli
yiz ki, S'syfhan Havza's?, Çukurova bir elektrik cen
netidir; elektrik üreticisinin cennetidir. Çünkü,, çok 
uygun bir coğrafi yapı İçinde büyük enerji poîanni-
yeîi cîaiî kaynakları îhfJva eden bir bölgede, enerji 
ujaşhrıfrnssı sorumluluğu fevkalade sınırlı bir bölge
de kurumuştur. Sanayileşmiş bir bölge; köyler derli 
toplu, başımı kolay, Seyhan Irmağı var, raihat enerji 
üreiüdbHir ve oldukça sınırlı bir coğrafi çevre. Talep 
yüksek, arz olanakları var ve piyasa ulaşımı gayet 
uygun, gayet elverişli. 

Ş'mdi, bu koşullar altındaki Çukurova Elektrik 
Anonim Şirketinin verimlilik ölçüleriyle Siirt'in, Bit-
üs'in, Gevaş'ın, Ağrı'nın, Hakkâri'nin, Karadeniz'in 
yolu yapılmamış köylerinin, obalarının sorumlulu
ğunu üzerinde taşıyan TEK'in üretkenîiğîyle, verim-
lîliğiyîe bir mukayese yapılması, öyle sanıyorum ki, 
nakli bir mukayese değildir, olmamalıdır, böyle görül
memelidir. 

'Bir temel noktaya işaret etmek isterim. Aslında 
sorun, siyasal bir sorundur, ekonomik bir sorun de-
ğüdir. Ekonomik gerekçelerle siyasal bir çözüm or
taya çıkarılmak istenebilir; ama bizîim bunu ka'bui 
etmemiz mümkün değildir. Nedir siyasal sorun? Tür
kiye kendi enerji kaynaklarına, elektrik enerjisi kay
naklarına hâkim olacak mıdır?.. Elektrik enerjisi üre
timini kendi elinde, kentti sorumluluğu altında ger
çekleştirecek, uygulayacak mıdır, uygulamayacak mı-
tiır?.. 

Bu, Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa girmiş 
olan siyasal tercihtir. Sadece bizim Hükümetimizin 
siyasi programına değil, Türkiye'nin Meclislerden 
geçmiş yasamalarına yön veren tercih, bu tercihtir. 
E'dktrîk enerjisinin üretimi, dağıtımı Devlet eliyle 
yapılacaktır. Buna verilmiş, getirilmiş bazı istisnalar, 
bazı imtiyaz şirketleri var. 

Şimdi onların alanlarını geliştirmelerine; «Türkiye' 
de enerji sıkıntısı var, Dünya Bankası ona kredi veri
yor, işte siz de imtiyazınızı biraz genişletiniz» deyip 
izin verecek olursak, temeli siyasal olan bir sorunu 
ekonomik tercMerîe, teknik kararlarla sonuca götür
müş oluruz. Öyle sanıyorum ki, uygun birşey yap
mış elmayız. Herkes tavrını açık koymalıdır. Elektrik 
enerjisi konusundaki anlayışımız nedir; özel sektöre 
bırakacak mıyız elektrik enerjisi üretimini, yoksa biz 
Devîet oîarak buna el koyacak mıyız?.. 

Tartışılması gereken bir konu tartışılmış, bir poli
tika ortaya çıkmış. Bizim görevimiz o politikayı uy-

. gulanîsktır. Bulduğumuz her fırsattan yararlanarak 
Türkiye'ce TEK'in etkinliğini, kontrolünü genişletme
ye çalışacağız, Türkiye'nin tümüne TEK'i .elektrik 
enerjisi üretir, dağıtır hale getirmenin yolunu araya
cağız, 'bulacağız. 

İkinci soruyu da şöyle cevaplamak Merini : 
BirİKci Beş Yıllık Plandaki temel ilkedir; petrol 

sektörünün bir bütünlük içinde örgütlenmesi gereği. 
Bu gereği biz de kabul ediyoruz. Bu yönde çalışma-
krsmızı gerçekleştireceğiz. Güçlüklerini bi&yorum. 
Ara hükümefer döneminde başanîamamıştur; ama bir 
de biz deneyeceğiz. Gerçekten ekonomik rantabiîi-
te, verimlilik, sektörün bütünlüğü bir bütün örgüt
lenme zorunlalağunu ortaya koymaktadır. Petrolün 
üretiminden dağıtımına kadar birbiriyle irtibatlı bir 
temel kuruluş etrafından örgütlenmesi gereğini biz de 
kabuî ediyoruz. 

Üçüncü soruya da cevabım şöyle olacaktır : 
Türkiye Elektrik Kurumu, Kanunun kendisine ver-

d.ği yetkiye dayanarak bu konuda bazı girişimler yap
ış -şiir. Sovyetler Birliğiyle yapılmış bir anlaşmamız 
vardır. Elektrik türbinleri üretimini öngören bir ha-
zırlığınuz vardır. Bunu ciddiyetle takip edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Küçük'ün soruları cevaplan-
dırıJmişhr. 

Sayın Abdullah Köseoğlu'nun sorularını okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkan 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan 

aşağıdaki soruma cevap vermesine tavassutlarınızı rica 
ederim. 

1. Dost ve Müslüman ülkeler Suudi Arabistan 
ve Irak ile bilhassa petrol anlaşmalarımızın ara sıra ak
sam asrının, senelerce bu üîke'erde büyükelçilerimizin 
buknmamasınm sebep olduğuna kani n*isiniz? 

2. Bu ülkelere turistik değil, fanatik ziyaretler 
İçin de değil, dostluklarla beraber ticari ilişkilerimizin 
yoğunlaşmasını temin edecek bir Parlamento heyeti 
•gandermeyi ve bu memîeketleı'den de bu vasıfta he
yetler davet etmeyi düşünüyor musunuz? 

Kocaeli 
Abdullah. Köseoğîu 

BtAŞKA'N — Evet, buyurunuz efendim. 
'ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Gerçekten de yoğun 
ekonomik ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerde en 
yukarı düzeyde temsiMIikîerimizin bulunmaması cid
di bir sıkıntı yaratmaktadır.- Bunun en üzüntü verici 

( örneklerinden birisi olarak ben 1974 yılında, o Kıb-
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rıs Savaşının sıkmhlı dönemlerinde, günlerinde yakın 
ilişki kurmaya başladığımız Libya'nın; bize büyük bir 
yardım yapma kararını aînıış olan Libya'nın Tra'b-
lusgarp'mda Türkiye'nin bir büyüke'îçislnin baSunma-
yışını hahîîıyorum. O zamanlar TralKU£igaFp',ta büyük
elçimiz yoktu. Şimdi büyükelçilik düzeyinde temsil 
edî'ÎÜyoruz. Libya'da, diğer önemli ekonomik i'îişki 
İçinde bulunduğumuz Orta - Doğu ülkeleriyle de dip
lomatik itkilerimizin en yukarı düzeyde yürütülme
si büyük önem taşımaktandır. Bu konudaki aksamala
rın ilişkilerimizi sarstığı kanısına ben de katıîa'bili-
rim. 

Talbii petrol konusu çok yönlü bir konu. Bu ko
na üzerinde de dolaylı da olsa bir etkisi, öyle sanıyo
rum ki, vardır. 

İkinci nokta ile ilgili Oîarak hemen şunu söylemek 
Jjterlm. Bizim yoğun ekonomik ilişkiler içinde bulun
duğumuz ülkelerle her düzeyde yakınlaşmaktan ancak 
yarar bulacağımızı söylemeliyim. Günümüzde diplo
matik ilişkiler sadece resmi temsilciler kanalı ile gö-
türülemez. Zaten götürülmüyor; ama ne yazık ki, biz 
hâlâ diplomatik temaslar çerçevesi içinde bu sorun
ları ele alıyoruz. Gerçekten de tüm kuruluşların, 
Parlamento kuruluşlarının, sanat çevrelerinin, basının, 
topîumun diğer önemli kesimlerinin, üniversitelerin 
bu ülkelerle yoğun temaslar içine girmesi, iîişkileri ge
liştirmesi, yoğunlaştırması önümüzdeki sorunların çö
zülmesine büyük katkı yapacak niteliktedir. Saym 
Köseoğ'u'nun Bakanlığımızla ilgili bu uyarısını değer
lendirmek için olanakları gözden geçireceğiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Köseoğlu'nun soru
ları da cevaplandırılmıştır. 

Sayın İsmail Kutluk tarafından Sorulan sorular 
var. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Saym Başka
nım; 

Zaten Sayın Bakanımıza ayrılan zamanından çok 
zaman ayırdınız. Gündemimizin yüklü olduğunu bili
yoruz. Sayın Bakanın benim suailleı'îme yazılı cevap 
vermesini bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap istiyorsunuz. Pe
ki efendim, teşekkür ederiz. 

Sayın İsmail Kutluk'un soruları okunsun, zapta 
geçisin efendim. 

Cumihuriyet Senatosu Sayın Başkanisğına 
'Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı tarafından cevaplandırılması hu'sa-
oıiiîda gereğini saygı ile arz ve rica ederim. 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

L Çanakkale Çan iîçesinde inşa edilmesi karar
laştırılan leriTîik santralının inşaatına ne zaman baş
lanacaktır? Santralın inşaatına yakında başlanacak ise, 
inşaat yeri tespit edilmiş midir? 

2. Çanakkale Bayramiç Karamenderes Çayı üze
rindeki baraj inşaatım ve Biga Ovasını sulayacak Bi
ga baraj projelerinin inşaatına ne zaman başlanacak
tır? 

Bu barajlar üzerindeki çalışmaların durumları han
gi safhadadır? 

'BAŞKAN — Bu sorular yazılı olarak cevaplaiîdı-
rılacaktır. 

Yalnız, sayın üyeler, bir hususu dikkat nazarları
nıza arz etmek isterim. Şayet yalnız ve yalnız sorulan 
Soruları cevaplandırmak için Saym Bakana Süre ayır-
saydık, bu süre dahi yetmezdi. Bunun da gözlönün-
de bulundurulmasını rica ediyorum. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun soruları : 

Sayın Başkanım 
Aracılığınızla aşağıdaki sualimin Sayın Bakanca 

Cevaplandırılmasına yardımınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Afyonikaralhîsar 
Kâzım Karaağaçlıoğm 

Soru : 1. Fırat ve Dicle sularının uzun Süreli 
proje tatbikatı sonucunda sulamada kullanılması ha
linde, Irak ve Suriye'nin bugünkü durumdan yapmaya 
çE'vişhğı baraj ve sulama tesMeri se'be'biyîe doğacak 
beynelmilel su hakları sebebiyle, ileride doğacak ihti
lafları önlemek amacı ile alınmış bir ted'blr var mı
dır? Alınmamışsa kısa zamanda tedbir alınması dü
şünülüyor mu? 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz efendim. 

'ENERJİ V ETABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Efendim soru fev-
kaîade önemli bir noktaya yönelmiştir. Fırat ve Dicle 
suları üzerinde düşündüğümüz barajların ve sulama 
tesislerinin Irak ve Suriye açısından yaratacağı sorun
lar çeşidi uluslararası kuruluşlarda, özellikle Fırattta 
'bizim kurmayı düşündüğümüz barajlar için yardım 
talep ettiğimizde Dünya Bankası çevrelerince ortaya 
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atılmakta, önümüze getiritaıektedk. Şu andaiki duru
mu belirlemek istiyorum : 

Bu konuda herhangi bir anlaşma yoktur, yapıl
mamıştır. Biz herhangi bir anlaşma ile Türkiye'nin 
yetkilerini kısıtlama durumuna düşmeden Fırat^tan 
Ve Dicle'den ülkemizin muhtaç olduğu tüm yararlan
mayı gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Elbette Fı
rat'ı ve Dicle'yi Türkiye'nin sulama ve enerji üretirna 
amaçlarıyla en uygun biçimde kullanma konusunda 
atacağımız adımların Irak ve Suriye ile ilgili ilişkile
rimizi, İrak ve Suriye ülkelerini sarsmaması, onları 
ekonomik bir bunalıma sokmaması için de gereken 
dikkati göstermeye devam ediyoruz. Keban Barajı ya
pılırken Irak'ın ve Suriye'nin su İhtiyacına cevap ve
rebilmek için asgari belli bir miktarda su bırakılması
nı; herhangi bir anlaşma zorunluluğu olarak değil, 
Türkiye'nin tek taraflı anlayışının bir gereği olarak 
uygulamıştık. Şimdi önümüzde Karakaya Barajı ile 
ilgili olarak buna benzer durumlar ortaya çıkabilir. 
Hiçbir hukuki sorumluluğumuz yoktur. Kimseye ya
pılmış bir taahhüdümüz yoktur. Hiçbir mecburiyeti
miz yoktur; ama iyi komşuluk münasebetlerinin ge
rektirdiği anlayış içinde Türkiye'nin haklarından hiç
bir taviz vermeksizin Irak'ın ve Suriye'nin ihtiyaçla
rını da gözönünde bulundurmaya gayret edeceğiz. 
Bu konuda da yardımcı olacağız. Oraya bir kesinti 
yaratmamak için gerekli anlayışı götüreceğiz. 

Bu konuda hemen şunu söylemek isterim. Parla
mentomuzun, Senatomuzun hemen bu konunun bir 
uluslararası anlaşmaya bağlanması konusundaki tale
bi, eğer yanlış anlamadımsa... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yok öyle bir şey. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahfear) 
— Öyle bir konu değil Sayın Bakan. Irak'ın yapmış 
olduğu tesislerin sulama ihtiyacı için ihtilaf doğarsa 
beynelmilel sulama haklan muvacehesinde... 

ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Aynı şey... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarafh&ar) 
— Biz önceden burada yapacağımız yatırımları bil
dirmek suretiyle Irak ve Suriye'nin hükümetlerini ikaz 
ettik mi, etmedik mi? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Efendim, bu fevka
lade hassas bir konudur. Sayın senatörlerimizin gerek
li anlayışı göstereceklerine inanıyorum. 

Size şu konuda güvencemi tekrar ederek cevabı 
vermiş sayılmamı rica ediyorum. Kuşanacağız; Fı
rat'ı ve Dicle'yi tüm olanaklarıyla, Türkiye'nin yıllar

dan beri kullanamadığı, mahrum kalmış haklarını al
mak amacıyla kullanacağız. Bizim topraklarımızdan 
çıkar Fırat ve Dkle. Biz onun suyunu sağlarız. O su
yu bu topraklar için kullanmak öncelikle bizim hak
kımızdır. Bu konudaki girişimlerimizin Irak ve Su
riye üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması için ge
rekli anlayışı da, herhangi bir uluslararası taahhüde 
bağlı olarak değil, ama kendi anlayışımızın gereği ola
rak gösteriyoruz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Karaağaçhoğlu'nun 
sorusu da cevapîandınlmıştır. 

Sayın Süleyman Ergindin sorusu vardır : 

Sayın Başkanlığa 
Aracılığınız kanalı ile aşağıdaki sorumun Sayın 

Bakanca cevaplandırılmasını rica ederim. 

«Yozgat'ta her gün sabahlan iki saat müddetle 
programlı elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bunun dı
şında her akşam saat 17.04) - 22.00 arası da 45'er da
kika müddetle iki ayn elektrik kesintisi daha yapıl
maktadır. Tamamen program dışı ve belirsiz saatler
de yapılan ve toplam 1,5 saat tutan bu ikinci ve 
üçüncü kesintiler Yozgat halkım hayli perişan etmek
tedir. 

Sayın Bakanın Yozgat'ta program dışı yapılan bu 
kesintilerin sebebinin ve devam müddetinin ne ola
cağının açıklanmasını rica ederim? 

Yozgat 
Süleyman Ergin 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Yazılı olarak cevap verebilirler. 

BAŞKAN — «Yazılı olabilir» diyorlar. Yazılı 
olarak cevapIanduTİacaktır. 

Sayın Fethi Çeiîkbaş'ın sorusu vardır; okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Soru : 1. Türkiye'de petrol aramalarında çalı

şan kuruluşların yıllar îtibanyla (1962'den itibaren) 
açtiklan kuyu adedi ve petrol çıkan kuyu adedinin 
bir cetveli verilebilir mi? 

2. Halen en erken elektrik üretimine geçilebile
cek santraflar hangileridir ve güçleri nedir? 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
1 nci sorumu yazdı olarak istiyorum. 

BAŞKAN — 1 ncisini yazılı olarak istiyorsunuz. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1 nci liste verilebi
lir; onu Sayın Çelikbaş'a takdim edeceğiz. 

ikinci olarak en kısa zamanda devreye sokmayı 
umut ettiğimiz enerji üreten santrallanmız olarak 
şunları söyleyebilirim: 

Doğankent Barajımız var; mütevazi bir baraj, 8 
megavatlık. 

Onun dışında yine hidrolik santral olarak 1979 
başında devreye sokmayı düşündüğümüz önemli bir 
baraj var; Hasan Uğurlu Ayvacık Barajı. Onun bu 
yıl inşaatını tamamlamaya ve 1979 yılında devreye 
girmesini sağlamaya çahşıyoruz; 500 megavatlık bir 
enerji üretimi kapasitesindedir. 

Ayrıca, iki termik santralımız var; Seyit Ömer 3 
ve Tunçbilek 2. Bunlar 150 megavat gücünde termik 
santrallar olup, bu yılın ilk yansında bu ikisini dev
reye sokabileceğimizi umuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bu soru
lar da cevaplandırılmıştır. 

Sayın Hikmet Aslanoğlu'nun soruları var. 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Bahkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

İ4 Balıkesir'de yapılması mukarrer olan 8 bara
jın ve bilhassa: 

A) Manyas, 
B) Gönen, 
O Susurluk barajları 1978 yılında hangi sevi

yeye getirilecektir? 
2. Barajların yapılacağı neden gösterilerek Top

rak - Su köylere drenaj ve sulama kanalı açmamak
tadır. Bu konunun çözümü için Devlet Su İşleri ile 
Toprak - Su İdaresinin işbirliğini düşünüyor musu
nuz? 

3. Susurluk Barajı sahasına giren bazı köylere, 
ezcümle, Yıldız Köyü gibi büyük bir köye yol, köp
rü, ortaokul, selektör binası, köy konağı gibi Devlet 
hizmetleri götürülmemektedir. Bu konuya bir çözüm 
bulunabilecek midir? 

4. Manyas, Gönen ve Bandınna'daki derelerinin 
taranması ve yeni kanalların açılması, açılan kanal
ların artırılması, mahsulün artmasını sağlayacaktır. 
1978 yıhnda bu alanda artırıcı çalışmalar yapılacak 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, saym üyemiz bu so
ruların yazdı olarak cevaplandırılmasını istemiştir. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Hay hay. 

BAŞKAN — Başka soru yoktur. 
Teşekkür ederiz efendim. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ben teşekkür ede
rim efendim, hoşgörünüze. 

Sağolun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1978 mali 

yılı Bütçe görüşmeleri sona ermiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler?... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümler okunup oylanacaktır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 109 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..* Kabul edil
miştir. 

111 Maden ve enerji kaynaklarının 
işletilmesinin sağlanması 3 966 829 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..* Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 12 632 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler— 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/549) 
(S. Sayısı : 753) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeler ve ilgili cetveller okunup, oylanacaktır. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
1978 mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (19 703 258 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 353 822 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Makine - teçhizat ve taşıt satm-
almması destek hizmetleri 2 488 858 000 
BAŞKAN — Bölümü oylanm
za sunuyormıı. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İşletme ve onarım 749 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Büyük su işleri 13 736 653 000 
BAŞKAN — Bölümü oylanm
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Küçük su işleri 1 133 976 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 262 920 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 977 847 000 
BAŞKAN — Bölümü oylanm
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, biraz evvel bölümlerini kabul et
miş olduğunuz (A) cetveli ile birlikte oylanmza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (19 703 258 000) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağh (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 405 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 19 297 558 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, biraz evvel bölümlerini kabul et
miş olduğunuz (B) cetveli ile birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel 
hükümlerine göre, tarh tahakkuk ve tahsiline 1978 
mali yılında devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylanmza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi komisyonda cetvelde 
yapılan değişiklikle oylanmza sunuyorum. Bu değişik-
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likîe birlikte kabul edenler... Kabul etmeyenler... • Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün-
ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono İhracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1978 mali yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanan gereğince 
Ankara ve istanbul şehirlerine içme, kullanma ve 
endüstri soyu temini maksadıyla girişilecek taahhüt
lerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde gös
terilmiş bulunan azami taahhüt hadleri, dış yardımlar
dan temin olunan proje kredileri için, 1978 mali yı
lında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sı
nırlı oluşu hakkındaki hüküm 1978 malî yılında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

to analizleri ve model deneyleri, yaptırılması amacıyla 
Devlet. Su İşleri- Genel Müdürlüğüne yatırılacak 
paralar, bnğa (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
tertibe, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Ba-
kaalsğîîîca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Ge
nci Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve öde
nek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödc-ifîskisrİEdsa gerekli harcamayı yapabi
lir. İşin bitiminde yapılan kesin harcamalara göre ta
hakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten har
cama yapslan projeye aktarmaya Maliye Bakam yetki
lidir. 

Ba ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kı
sımlar, ertesi yıla yakardaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaba! edil
miştir. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin 
yapım, bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili ihalelere 
katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhütlerin 
gerektirdiği rasat, etüt, araştırma, proje inşaat işlet
me ve bakıra, onarım faaliyetlerinin ifası île bunla
ra ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçek
leştirmeye yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rsam, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu KaEunu Maliye ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi yolarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edealer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanun 
tasarısının açık oylaması yapılacaktır: 

Küreler gezdirilsin. 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santrailan 
inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağlan
ması amacıyle hava aîanîan, ıslah ve tevsii ve baraj ve 
göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının var
yantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçe
sine konulan ödenekten lüzumlu görülecek, miktarı 
Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ve 
Karayolları bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin 
ilgili projelerine aktarmaya ve bu konuda gerekli iş
lemleri yapmaya Mahiye Bakanlığı yetkilidir. Projelerde 
yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak 
miktarın. Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Bakan
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için ge
reken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka
mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden dernek
ler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma ve 
endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro - elektrik 
santrali ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile il
gili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel sondaj
ları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin mekani
ği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimen-
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4. — 1978 yılı Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/77; C. Senatosu : 1/550) (S. 
Sayısı : 754) 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 1978 
mali yılı Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler ilgili cetvellerle birlikte okunup oyları
nıza sunulacaktır. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 

1978 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (12 892 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 8 488 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Petrol faaliyetleri ile hakların 
verilmesi kontrol ve denetim 
hizmetleri 3 073 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlanması 
ve akaryakıt istikrar fonu hiz
metleri 613 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 718 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi, biraz evvel bölümlerini kabul et
miş olduğunuz (A) cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(12 892 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 50 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 12 842 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi, biraz evvel bölümlerini kabul 
etmiş olduğunuz (B) cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı alarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lazım ge
lenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağh (B) işa
retli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin 
ilgili program, alt program faaliyet veya projeleri
ne ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve Ta
bii Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1978 mali 
yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylaması yapıla
caktır, küreler gezdirilsin. 

Bu suretle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüyle Devlet Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçelerinin görüşülmesi 
bitmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. 

5. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/496; C. Senatosu : 
2/125) (S. Sayısı : 758) (Dağıtma tarihi: 10.2.1978) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçen Birleşimde ka
bul etmiş olduğunuz karar gereğince gündeme alı
nan 758 S. Sayılı 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Si
yasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenme
si hakkmda kanun teklifinin müzakeresine başlıyo
ruz. 

Bu konuda Anayasa ve Adalet Komisyonunun bir 
tezkeresi vardır; bilgilerinize sunuyoruz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Be-
til?... Hazır. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Ahmet Şe
ner?... Hazır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun bu konudaki 
tezkeresini okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
13 Temmuz 1965 tarih ve 648 saydı Siyasi Par

tiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkın-

(1) 758 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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da kanun teklifiyle bu konudaki Komisyonumuz ra
poru bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Komisyonumuz, adı geçen kanun teklifinin Cumhu
riyet Senatosundaki görüşme süresinin kısalığım 
gözönünde bulundurarak, teklifin Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasını da karar arana almıştır. 

Kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığına 25 
Ocak 1978 tarihinde verilmiş, o gün Millet Meclisi 
Adalet Komisyonunda, daha sonra Anayasa Komis
yonunda ve 2 Şubat 1978 tarihinde de Genel Kurulun
da görüşülerek sonuçlandırılmış ve dosya aynı tarih
te Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Yüce Baş
kanlığımıza gönderilmiştir. 

Bu durumda, sözü edilen Kanun teklifinin Cum
huriyet Senatosundaki görüşülme süresi, Anayasamı
zın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasıyla İçtüzüğümü
zün 83 ncü maddesine göre 15 gündür. 

Kabul edilip uygulanan programa göre, 1978 mali 
yılı Bütçe kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulundaki görüşülmesi 13 Şubat 1978 
Pazartesi günü bitecektir. Bu yıla kadar yapıldığı gibi, 
Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarına 14 Şubat 
1978 tarihinden başlamak üzere ara verildiği takdir
de, ara verilen günler görüşme süresine dahil olaca
ğından, sözü edilen kanun teklifinin önümüzdeki üç 
gün içinde görüşülmesi gerekmektedir. 

Bu durumun gözönünde bulundurulması suretiyle; 
1. Söz konusu kanun teklifinin gelen kâğıtlardan 

alınarak gündeme geçirilmesini, 
2* Komisyonumuzca alınan karara istinaden gün

demdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini ve, 

3. Görüşülmesinin bitimine kadar görüşmeye de
vam olunmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkam 
Tokat 

Zihni Beril 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu tezkeresinde öngörülen olaylardan birço
ğu Yüce Senatonuzun kararıyla yürürlük haline gir
miştir, yani öncelikle görüşülecektir. 

Bu arada, öncelikle görüşmenin «Kanun teklifinin 
görüşülmesi bitinceye kadar» meselesinin, bir de ive
dilik meselesinin halledilmesi iktiza etmektedir. 

Bu teklifin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 
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Kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi hususunun, 
teklifin görüşülmesi bitinceye kadar devanı etmesi 
keyfiyetini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etaiîeyenler,..' Ekseriyette kabul edilmiştir. 

Kanım teklifinin ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oyîarmıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Saym üyeler. Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru ekanup bügllerinise sunulacak ve müzakere açı
lacaktır. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Saym Esatoğlu, muhalefet şerhiniz 

olduğu için söz hakkınız vardır. Konuşmak İstiyor 
musunuz efendim?... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ko
nuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORHAN SEZAİ O'KAN (Tabii Üye) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rapor üzerine muhalefet şerhi olan 
arkadaşımız söz istediler. 

Kısa ise buyurun Sayın Esatoğlu. 
FEVZİ ESAT ESATOĞLU (İstanbul) — Sonra 

da konuşabilirim. 
BAŞKAN — Efendim, rapor üzerinde söz5 kanun 

teklifi üzerinde değil, tünıü üzerinde değil, bu rapor 
üzerinde. 

• FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hayır 
konuşmayacağım, tiimü üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz olduğu için sor
dum efendim size. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhalefet şerhi 
açık zaten efendim. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, belki İzah etmek 
istersiniz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Söz istiyorum. Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde var, yazılı efendim.. 
Tümü üzerinde söz isteyen saym üyelerin hepsi 

sıraya konmuştur, Ec-n ya!n?z raporu bf'giîerinlze sun
dum ve muhalefet şerhi olduğu için Sayın Esaioğlu'na 
ha konuda bir sözü var mı diye sordum. 

Sayın Komisyonun sözcüsüne de aynı şeyi soru
yorum, Komisyon sözcüsünü belli etmiş. Şu anda 
bir talebiniz var mı efendim?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REÎSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. 
Ur) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok, efendim. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Saym Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

ORHAN SEZAİ O'KAN (Tabii Üye) — Tümü 
üzerinde şahsım adma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde hay hay efendim. 
Sayın üyeler; 
Rapor okundu, muhalefet şerhi sahibi sayın üye

miz söz istemiyor. Komisyon sözcüsü söz istemiyor. 
Kanun teklifi daha evvel dağıtılmıştı. 
Kanun teklifinin tümünün okunup okunmaması 

hususunu oylarınıza' sumryorum. Okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler.-,. Okunmaması 
hususu kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakerelere 
başlryoruz. 

Grup adına yalnız Saym Baykara söz istediler. 
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu adına Sa
ym Baykara, buyuran efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci 
Maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi 
üzerinde Kontenjan Grupu adına görüşlerimizi açık
lamak için söz aldım. 

Bu kanun teklifi 25 Ocak 1978 tarihinde Millet 
Meclisine verilmiş, aynı gün komisyonlara havale 
ve 2 Şubatta da kabul edilerek bir sürat rekoruyla 
Senatoya gelmiş. Ancak, Senato Anayasa ve Ada
let Komisyonunda görüşmelere 7 Şubatta başlana-
bümiştir. Senatoda bütçe müzakerelerine 7 Şu
batta başlandığına göre, Millet Meclisindeki sürat, 
Cumhuriyet Senatosunda sürdürülebilse idi, şimdi 
zaman baskısı alfanda kalmadan bu çok önemli ka
nun teklif mi rahatça görüşebilecektik. 

Şurasına da işaret edeyim ki, aslımla bir ben-
âinm değiştirilmesi öngörülen 648 sayılı Siyasi Par
tiler Kanunu 13.7.1965 tarihlidir; yani 12 seneden 
beri yürürlüktedir. Buna karşılık, Kanunun değiş
tirilmek istenen kısmının uygulamasından ya da kap
sadığı hükümden şimdiye kadar kimsenin şikâyeti 
olmamıştır. Anlaşılan, bütçe müzakerelerini kese
rek incelemeye başladığımız bu ivedi değişikliğin 
gereği, maddenin bugünkü şekliyle öngördüğü hük
mün, siyasi partilerimizden birinin milletvekili olan 
bir önemi? yöneticisine uygulanmak . istenmesinden 
doğmaktadır. Bizi kişiler değil, getirilen kanunun 
teklifinin içeriği ilgilendirdiğinden bu konu üzerinde 
durmayacağım. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Siyasi Partiler Kanununun değiştirilmek istenen 

111 nci maddesinin 3 (A) bendi, aym Kanunun 
parti yasaklamaları ile ilgili 4 ncü kısmında yer alan 
yasak hükümlere aykırı davranışları dolayısıyla par
tinin organ, kurul ve üyelerine uygulanacak işten 
elçektirme ve ihraçtan partinin kapatılmasına kadar 
varan hükümleri kapsamaktadır. Bu müeyyidelerin 
uygulama prosedürü, bu bende göre, kısaca şöyle
dir: Cumhuriyet Başsavcısı, yasak fiili işleyen kişi 
veya organ ve benzerlerinin işten elçektirilmesini 
veya partiden ihraç edilmesini ilgili partiden ister. 
Parti bu istekle mutabık değilse, bunun aleyhine 
Yargıtayın Ceza Dairelerinin Başkanlarından oluşan 
Parti Yasakları İnceleme Kuruluna itirazda buluna
bilir. Bu Kurul bir mahkeme gibi, her türlü tah
kik yöntemine başvurur, soruşturmasını yapar ve 
itirazı en geç 60 gün içinde karara bağlar; itiraz, 
reddolunduğu takdirde siyasi parti, ilgililer hak
kında işten elçektirme ya da ihraç cezasını 30 gün 
içinde uygular; uygulamadığı takdirde partinin ka
patılması için Anayasa Mahkemesinde dava açdır. 
Kanuni prosedür kısaca budur. 

Şimdi, görüşmesini yaptığımız kanun teklifi, bu 
prosedüre önemli iki değişiklik getirmektedir. Bun
lardan birincisi: Cumhuriyet Başsavcısının işten el
çektirme ya da partiden ihraç için Parti Yasakları 
İnceleme Kuruluna başvurabilmesi için, fiili işle
yenlerin «Kanunda yazılı nitelikteki bir fiili işledik
lerinin kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile sabit ol
muş bulunmasının» şart koşulması. İkincisi ise, bu 
kanun hükmünün geriye geçerli olmasıdır. 

Şunu da ekleyelim ki, bu değişikliğe göre, par
ti yasaklarına uymamış bir milletvekilinin ve sena
törün bu falinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla sa
bit olabilmesi için, evvela yasama dokunulmazlığının 
kalkmış olması gerekeceği tabiidir. 

Sayın senatörler; 
Kanun teklifi hakkında sağlıklı bir yargıya va

rabilmek için, evvela işten elçektirme ya da ihraç 
hallerini doğurabilecek parti yasaklarından bazıları
nın bilinmesinde fayda vardır. Bunlardan bazıları: 

Devlet şeklinin değiştirilmesinin, milli egemen
liğin belli bir kişiye aileye, sınıfa bırakılmasının 
amaçlanması, milli devlet niteliğine aykırı hareket
ler, ülkenin bütünlüğünü, Devlet tekliğini boz
mak amacı, bölgecilik ve ırkçılık, din ve mezhep 
ayrımı gözetmek, laiklik ilkesine aykırı hareket, 
halifelik kurulmasını amaçlamak, Anayasamızm 

130 ncu maddesinde yazık devrim kanunlarına aykı
rı amaçlar gütmek ve sairedir. 

Görülüyor ki, partiden ihracı gerektirebilecek 
fiiller, Devletin ve Milletin bütündüğü, demokra
tik ve laik düzenin, Atatürk devrimlerinin korun
ması gibi Devletin, Cumhuriyetin bekasına karşı 
işlenecek suçlardır. Bu ağır fiilleri işleyenlerin de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi 
partilerimizin bünyelerinde kalmaya devam etmeleri 
hiç bir surette tecviz edilemez. Bunun içindir ki, 
Siyasi Partiler Kanunumuz bu gibi kimselerin par
tilerin dışına çıkarılmaları için bugünkü süratli, fa
kat aynı zamanda teminatlı usulü kabul etmiştir. 
Çünkü bu çeşit işlerin sürüncemede bırakılmaya 
tahammülleri yoktur. Halbuki, müzakeresini yap
tığımız kanun teklifinde olduğu gibi, Cumhuriyet 
Başsavcısının ancak kesinleşmiş mahkeme kararından 
sonra ihraç isteğinde bulunabilmesi kabul edilirse, 
ha çeşit davaların suçtan çok uzun bir süre geçtik
ten sonra sonuçlanabileceğini her halde bütün ar
kadaşlarım takdir edebileceklerdir. 

Hele bu çeşit fiiller parlamenterler tarafından 
işlenip de işe bir de yasama dokunulmazlığının kal
dırılması işlemi karışırsa, işin sonunu alabilmek 
için yıllarca, hatta birkaç veya birçok seçim boyu 
beklemek ihtimali ortaya çıkacak; dini devlet işleri
ne karıştırmış, Anayasamıza, Devletin ve Milletin 
bütünlüğü ile ilgili hayati konularda yasalara aykırı 
fiiller işlemiş zanm altındaki kişiler, parlamenterlik 
görevlerini sürdürebileceklerdir. Böyle bir durumun 
hoşgörü ile karşılanabileceğine ihtimal veremiyorum. 

Ayrıca, şunu da sanmak islerim : 

Siyasi partilerimiz kendi iç düzenleri içinde par
lamenter üyelerini partiden ihraç edebilmektedirler. 
Acaba böyle bir halde dokunulnnazîlığm kaldırılmış 
olmasını arıyor muyuz?.. 

Öte yandan bugünkü şekliyle, Siyasi Partiler Ka
nunumuz, parti yasaklarına aykırı davrânişlar do
layısıyla Başsavcı tarafından yapılacak (partiden ih
raç) taleplerinde ilgililer için her türlü teminat taşı
yan hükümleri kapsamaktadır. Cumhuriyet Barrjrr/-
cışımn yaptığı ihraç talebini yerinde görmeyen par
ti, (Parti Yasaklarını İnceleme Kurulu) nezdindc iti
raz edebilecektir. Bu Kuruî en yüksek yargı organı 
ok:» Yargıtay'ın Ceza Daireleri Başkanlarından - ys-
ni en yüksek hakimlerden - oluşan dokuz üye'î bir 
kunıiiîiçiıua". İhraç taleplerini biîgiîi, tecrübeli, her hal
leriyle hâkimlik mesleğinde üsîün başarılar sağia-
yarak bu yüce makama ulaşmış olan bu hâkimleri-
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mizJn inceleyerek karara bağlaması, ihracı istenilen
ler için tam anlamıyla gerçek bir teminat sayümah-
dır. Böyle bir yüksek kurul dururken ayrıca örneğin 
tek hakimli başka bir mahkemenin (kesinleşmiş ka
raranın aranması gerçekten anlamsız ve yersizdir. 
Ayrıca bu Kurul kanunla ve hâkim sınıfından kişi
lerle kurulmuş ve Başsavcının ihraç taleplerini bütün 
yargılama araç ve usulleri 3e sürdürecek bir kurul
dur. Kaldı ki, kapatma kararlarını uygulayacak da bu 
kurul değil Anayasa Mahkemesidir. Unutmayalım ki, 
genel seçimleri yüksek düzeyde yöneten, gerektiğinde 
sonucu alınmış seçimleri iptale kadar varan yetkiler
le donattığımız Yüksek Seçim Kurulu da yargı organ
ları üyelerinden oluşmamış mıdır? Onun karar yetki
lerini başka mahkemelerin (kesinleşmiş kararları) i'e 
sınırlandırmış mıyız?... 

Ayrıca, şurasına da önemle işaret etmeliyiz ki, par
ti yasaklarına aykırı fiili dolasıyıyla hakkında parti
den çıkarılma cezası istenen bir milletvekili ya da 
senatör hakkında Cumhuriyet Başsavcısınca ihraç ta
lebinde bulunabilmesinin, bir anlamda yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına bağlanması, Parlamento 
üyesi olmayan öteki parti mensuplarından aynı fiiüi 
işlemiş parti başkan ve üyeleri île eşitîiğide bozmak
tadır. Yasama dokunulmazlığının her halde asgari öl
çüler içinde kullanılması gerektiği açdttır. 

Saym Başkan, değerli senatör arkadaşlarım: 
648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü kıs

mında sayılan yasak fiiller. Anayasanın Devletin ve 
Mîlletin bütünlüğü, Cumhuriyetin, Atatürk Devrim
lerinin ve lâiklik ilkesinin korunması ile ilgili temel 
hükümlerle ilgilidir. Bu fiilleri işlediği hakkında. Cum
huriyet Başsavcısında delile dayalı bir görüş hasıl ol
muş olan milletvekili ve senatörlere yasal müeyyide
lerin uygulanmasını, yasama dokunulmazlığı mües
sesesini araya sokmak suretiyle günlük politikanın 
etkilerine bağlı bir duruma sokamayız, sokmamah-
yız 

Demokratik ve laik rejimimize karşı yasak fiilleri 
işlemiş olabilecek parlamenterler olursa, bunların se
nelerce müeyyidesiz kalmalarına neden olabilecek, 
fikir ve düşünce özgürlüğü ile hiç bir ilgisi bulunma
yan böyle bir kanun teklifini, kabul etmemeliyiz, 
edemeyiz. Bu, Kontenjan Grupu üyelerinin samimi ve 
kesin görüşüdür. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Grupum ve şahsım adına hepinize saygılar sunu

yorum. (CHP Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve Milli Bir
lik Grupu sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykara. 
Efendim, tümü üzerinde kişisel olarak söz isteyen 

I saym üyeleri sunuyorum: Saym Selâhattin Cizrelioğ-
I lu, Sayın Şebib Karamullaoğîu, Saym Mehmet Feyyat, 

Sayın Ali Oğuz, Sayın Niyazi Ünsal, Sayın Sezai 
I Oltan, Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Peki efendim, yazıyorum. 
I Buyurunuz Saym Cizrelioğhı. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

I Siyasi Partiler Kanununda yapılmak istenilen de
ğişiklik hakkında konuşmak üzere huzurunuzda bu
lunduğum bu anda, sözlerime başlamadan önce hepi-

I nizi hürmetle selâmlarım. 

Eğer siyasi partilerin yöneticeleri, ortada herhan
gi bir siyasi partinin gerek kendisinin, gerekse bir üye-

I sinin, Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili bir durum olma
dan böyle br değişikliği ele almış ve dillerinden dü-

I sürmedikleri; söz, yazı, düşünce özgürlüklerini mev
zuatımızda kısıtlayan hükümlerin değiştirilmesi gibi 

I hususları da muhterem Meclislere sunmuş olsalardı, 
daha samimi, yerinde ve isabetli olurdu. Anayasaca 
«Demokrasinin vazgeçilmez unsurları» olarak belir-

I tilen siyasi partiler, memleket ve millete hizmet için 
kurulmuş siyasi teşekküller oldukları halde, Pariamen-

I todaki siyasi partilerin bazı yöneticileri; evvela yöne
ticiler, sonra parti sonra memleket ve millet düşün
ce ve anlayışı içinde göründüklerinden, siyasi partile
rin kuruluş gaye ve hizmet hedefiyle yöneticilerin ta
kip ettikleri politika çok kere birbirine uymamakta 
ve Türkiye çelişkilere, millet üzüntüye gömülmekte
dir. 

I Sayın senatörler; 
Türkiye, bir tarafta giysisini, viskisini dışarıdan 

getiren ve en son model lüks arabalarda gezen kimse
lerin, diğer tarafta açlık ve yoksulluktan sürünen, ha
yati ilacını dahi getiremeyen ve her gün sabahtan ak
şama kadar sırtında kilolarca yük taşıyarak bir lokma 
ekmek parası kazanmaya çalışan insnların bulunduğu 

I bir ülkedir. 

I Türkiye, bir trafta çeşitli kaçak eşyayı rahatlıkla 
getirebilen ve yabancı sigaralar içen kimselerin, di
ğer tarafta idame-i hayat için birkaç kuruşluk kaçak 
eşya uğruna hayatlarını kaybeden ve bir paket yaban-

I a sigara satarken yakalandığı için hırpalanan, ezilen 
I kimsesizlerin bulunduğu bir ülkedir. 
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Türkiye, bir tarafta tayininden emekliye ayrılması-
na kadar İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde görev 
yapan memurlarla, kabarık rakamlı maaş veya ücretli 
görevlerde bulunan emekiilerin, diğer tarafta bütün 
memuriyet hayatı boyunca İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi yerlerde göreve hasret kalan memurlarla, üç aylık 
emekli maaş tutarları, bir aylık geçimlerine dahi yet
meyen emeklilerin bulunduğu bir ülkedir. 

Türkiye, yurt dışındaki işçilerinin tasarruflarım 
yurda getirmemelerinden yakınıp, bu tasarrufların 
getirilmesini temin edecek gerekli tedbirleri almayan 
kimselerin bulunduğu bir ülkedir, 

Türkiye, okul, kitap, öğretim üyesi gibi hususlarda, 
imkânlar içinde okuyan öğrencilerle, imkânsızlıklar 
içinde okuyan öğrencilerin aynı düzeyde sınavlara ta
bi tutuldukları bir ülkedir. 

Türkiye, bir tarafta var olan yetkisini yok zanne
den, diğer tarafta yok olan yetkisini var zanneden 
müesseselerin bulunduğu bir ülkedir. 

Türkiye, iam tarafsız olması gerekli bir müessese
nin, milleti «Sağduyu sahibi» ve «Eksantrik» şeklinde 
ayırma ve milli iradenin temsilcisi Parlamentonun sa
yan üyelerini, üçüncü sırada davete tabi tuttuğu bir 
ülkedir. («Bravo» sesleri.) 

Türkiye, zamlara «Fiyat ayarlaması» diyen, entri
kayı kendileri için mubah, başkaları için günah sa
yan, bugün birbirlerine en ağır ithamlarda bulunup, 
ertesi gün sarmaşdolaş olan, millet ve memleket yarar
ları için hiçbir fedakârhğa yanaşmayıp, kişisel ve 
partisel yararlar için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen 
ve milleti aldatmayı politika zanneden kimselerin bu
lunduğu bir ülkedir. 

Türkiye'de bütün bunlar, yaldızlı cilt misali «Va
tanın selâmeti» demokrasinin yaşaması, milletin hu
zur, refah ve mutluluğu» Sloganlarıyla kaplı bulun
maktadır. Halbuki, siyasi partiler yöneticilerinin kişi
sel ve partisel zararları olur yersiz endişesiyle, mem
leket ve millet yararına olan meselelerde eîele vermek
ten kaçınır tutum içinde olmalarından ve birbirlerine 
en ağır ithamlarda bulunmalarından dolayı, başta 
Parlamento olmak üzere, müesseseler her geçen gün 
biraz daha zedeleniyor ve ülke gittikçe karışıyor, de
mokrasi sarsılıyor. Huzur, refah ve mutluluk, ufukta 
uzaklaşan gemi misali; millet ise yine «Suyu arayan 
adam» durumunda. 

Sayın senatörler; 
Anayasanın, «Demokrasinin vazgeçilmez unsurla

rı» olarak belirttiği siyasi partiler, millete hizmet için 
kendilerini millete arz eden siyasi teşekküller olduk

larına göre, ister Parlamentoda üyesi bulunsun ister 
bulunmasın herhangi bir siyasi partinin üyesinin yö
neticisinin ihracının istenmesi ve partinin kapatılma
sı yoluna milletçe tasvip edilebilecek bir durum ol
madıkça kolaylıkla gMiIememelidir. Zira, siyasi 
parti hakkındaki kararı oy şeklindeki kararı ile ge
nellikle millet kendisi vermek ister. 

Siyasi partiler birkaç üye ve yöneticiden ibaret 
olmayıp, bunların çok ötesinde olarak geniş siyasi 
teşekküllerdir ve bazen bazı üyelerinin, hatta yöne
ticilerinin sözlerini, davranışlarını ve kurullarının 
tutumlarım bizzat partinin kendisi dahi hiç tasvip et
miyor olabilir. Bu böyle olduğu halde, üyesinin, 
yöneticisinin sözlerinden veya bir kurulunun tutu
mundan dolayı partiyi ilzam etmek, partinin kapa
tılmasına kadar gitmek kolay izah edilebilir bir 
durum olmasa gerek. Kaldı ki, parti kapatılmasının 
yarardan ziyade tevlit ettiği yakın tarihteki misal
leriyle de sabittir. 

Bu itibarla, bir parti üyesinin ihracının isten
mesinin ve bilhassa parti kapatılmasının oldukça zor 
bir hale getirilmesi de yerinde ve isabetli olur. Hat
ta, siyasi partiler yöneticileri kendi parti tüzüklerin
de de üyelerinin ihracını güç hale getiren değişikliğe 
gitmeyi parti içi demokrasinin bir gereği saymalıdır
lar. 

Sayın senatörler; 
Görüldüğü gibi, Siyasi Partiler Kanunu 1965 

tarihini; değişiklik teklifi ise, 1978 tarihini ta
şımaktadır. Aradan geçen zaman çok kısa, 13 
senelik bir zamandır. Bu tarihlere göre, siyasi 
partiler yöneticilerini Siyasi Partiler Kanununun bir 
aksaklığım demokrasiye ve Anayasaya aykırılığım 
kanunun çıkmasına müteakip hemen tam bir dik
katle ve derin bir hassasiyetle fark ederek; sadece 
ve sadece samimi bir demokrasi ve Anayasa anla
yışı ile el ele verip, dil birliği yapıp süratle değiş
tirmeye girişmiş olmalarından dolayı kutlamak gere
kir mi, gerekmez mi? Hususu da ayrıca düşündürü
cüdür. 

Görülüyor ki, siyasi partiler yöneticileri millet 
ve memleket yararına olmaktan ziyade, bilhassa par
tiler yöneticilerinin ve partilerinin yararına olan me
selelerde kolaylıkla el ele verip dil birliği yapabil
mektedirler. Peki bu el ve dil birliği memleket 
ve millet için çok daha yararlı meselelerde yapılıp, 
memleket ve millet bir an evvel huzur, emniyet, asa
yiş ve güvenliğe; 141, 142, 163 ve idam gibi ben
zeri çağ dışı hükümlerden arınmış bir Ceza Kamı-
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nuna, gerçek anlamıyla söz, yazı, düşünce özgür
lüklerine, ekonomik, sosyal ve kültürel reformlara, 
iktisadi ve siyasi istikrara kavuşturulamaz mı? EI-
betteki kavuşturulabilir. Yeter ki, siyasi partiler 
yöneticileri yararlar sıralamasında memleket ve mil
let yararlarım kendi kişisel ve partisel çıkarlarının 
önüne alabilsinler. Siyasi partiler yöneticilerinin 
ülkenin durumu ve gidişat karşısındaki tutumlarına 
rağmen, yine de böyle bir sıralama çizgisine bir 
an evvel gelmeleri temennisiyle sözlerime son verir. 
Hepinizi tekrar hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cizreüoğlu. 
Buyurun Sayın KaramuIIaoğlu. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
sizlere saygılar sunuyorum. 

1965 yılında çıkarılan 648 sayılı Siyasi Partiler 
Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 
yasa teklifi huzurunuzda bulunuyor. 

Ülkenin en ağır sorunları, insan hak ve hürri
yetleriyle ilgili tasarı ve teklifler komisyonun dolap 
ve raflarında küflenip uyutulurken, bu teklifin, hem 
de 300 milyara yaklaşan bir Bütçenin müzakereleri
ni kesip; asayişsizliğin ve huzursuzluğun doruk nok
tasında olduğu şu anda, Senatonun işlevini gölge
lendirecek derecede Senatonun önüne getirilmesini 
kınıyorum. Görülüyor ki, ülke sorunlarıyla il
gili değil, parlamenterleri uzaktan veya yakından 
ilgilendiren bir konu da; bir yasa teklifinde bir ta
sarıda hemen parlamenterler birleşiyor ve hemen ko
nuya giriyor ve vatandaşlarla kendi aralarında ayrı-
caîık yaratıyor hissini veriyor. Bu kanaat kamuoyun
da yaygındır. Her fırsatta saygınlığından bahsetti-
tiğimiz, söz ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Mec
lisini işte böyle tutarsızlıklar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin saygınlığının ötesine çizgisine itiyor. 
Böyle davranışlarda bulunmaya parti mensuplarının, 
hangi kademede görevli olurlarsa olsunlar hakları 
yoktur. Şahısların yasal olmayan hareketlerini ör
tecek kılıfları aramaktan bilhassa Cumhuriyet Sena
tosu vazgeçmeli, bunlara alet olmaktan vazgeçmeli, 
kendi görevini ve işlevini benimsemelidir. 

Değerli üyeler; 
648 sayılı Yasadan önce, siyasi partilerle ilgili 

özel bir yasa yoktu. Dernekler Kanunu ile genel 
hükümler partilere de uygulanırdı. Bu uygulama
nın ıstırabını çeken ülkemiz, 648 sayılı Yasanın 
gelmesi ile derin ve geniş bir soluk almıştır. Ar
tık çoğu zaman keyfiliğe varan takdir hakkı, siya

si partilerden elini bir ölçüye kadar adli güvence ile 
çekmiştir. Siyasi partilerle ilgili tüm işler, bela* 
sınırlar içinde adli güvenceye bağlanmıştır. Dikka
tinize arz ederim, yargı teminatına demiyorum, adli 
güvenceye bağlanmıştır. 

Şimdi ise, belli kişileri korumak için, siyasi 
partilerin bu adli güvencesi sarsılıyor ve bu davra
nışı kamufle etmek, örtmek için de Anayasamızın 
7, 14, 32 nci maddeleri bahane edilerek, adlî gü
vencede gedik açılmak, rahne açılmak isteniyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Değiştirilmesi istenen l l l ' nc i madde; (3-A) bendi, 

Anayasanın sözü edilen maddelerine «yargı yetkisi
nin bağımsız mahkemelerde kullanılabileceği» «kişi 
hürriyetinin hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaya-
cağı», «tabu hâkim ilkesine ters düştüğü» söyleni
yor. Böyle söyleniyor. Bunu söyleyenler de inan
mıyor gerçekten. Bu iddianın, bu savın ne derece
ye kadar dayanaktan yoksun olduğu, gerçeklere 
uymadığı tekliften duman duman tütüyor. Bilindi
ği gibi, 111 nci maddenin (3-A) bendi Cumhuriyet 
Başsavcısına, bu maddenin 1 ve 2 nci bendine gir
meyen parti organ ve üyelerinin, kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddelere uymadıkları takdir
de, işten el çektirme veya ihraç önerisini yapma 
yetkisini vermiştir. Böyle bir uyarıyı alan parti or
ganı muhtardır, serbesttir. İster talebi yerine ge
tirir, isterse yüksek hâkimlerden kurulu parti ya
saklarını inceleme kuruluna gider. 

Bu kurulun niteliğini tartışmaya gerek yoktur. 
Önemli olan, bağımsız yargıçlardan oluşmasıdır. Bir 
örnekleme yapmama müsaade ederseniz; genel hu
kuk ilkelerinin yer verdiği hakem kurullarını sırası 
geldikçe yargı organı biçiminde sayacaksınız, karar
larını kaziye-i muhkeme, kesin karar sayacaksınız, 
sonra da konumuzda olduğu gibi, iş, bir kişinin 
himayesine dayanınca Anayasanın 32 nci maddesi
ne sığınıp onu ters yorumlayacaksınız. İşte bu ol
mamalıdır, bu bize yakışmıyor. Kaldı ki, kuru
lun verdiği karar için de kapı açıktır, son söz Ana
yasa Mahkemesinindir ve yine teklifte bu maddey
le ilgili olarak Anayasanın 79 ncu maddesinde yasa
ma dokunulmazlığı da bu kasıtlı teklifin yardımı
na çağrılıyor. Neymiş: «Siyasi Partiler Kanununa 
aykın hareketten bir parlamenterin yasama dokunul
mazlığı kaldırılmadan ifadesine, bilgisine başvuru-
lamazmış.» Öyle diyor bu teklif. 

79 ncu maddeyi Siyasi Partiler Kanunu açısın
dan bu biçimde yorumlamak, tabirimi mazur görü-
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nüz, ipe un sermektir. Bütün faaliyetlerimiz Ana
yasanın dibacesine, başlangıcına, ilgili maddeleri
ne, ki, yılların sürdürdüğü bizi meskenetten, mıy
mıntılıktan, uyuşukluktan, kendimize güvenilmez
lik çukurundan çıkaran Atatürk ilkelerine uymayı 
bize emreden, Anayasamıza uymalıyız. Anayasa
nın lafzına ye ruhuna uymalıyız. 

Ben Anayasaya uyuyorum diye bağırmak, gaze
telere beyanat vermek Anayasaya uygun hareket et
mek demek değildir. Ülkenin bin bir sorunu bu
lunurken, bir lokma ekmek için vatandaşlarumz 
yabancı illerde sürüm sürüm sürünürken, evler yı
kılırken; anasının, babasının yollarını beklerken, 
siz onlara çare bulamıyorsunuz, kalkıyorsunuz bu
rada politika yapacağız diye Makyavel'i de yanlış yo
rumlayarak bir kanun teklifi ile karşımıza geliyor
sunuz. Bu bizim ne yaşımıza, ne başımıza yakışır. 

Parlamenter olarak, siyasi bir partinin üyesi bir 
vatandaş olarak, yasama dokunulmazlığının zırhının 
altında her gün istenilen suçu, kusuru, kabahati 
işlemeye imkân verilmemelidir. Sen, Anayasa mad
delerini, Siyasi Parti Kanunu maddelerini ihlal ede
ceksin, sonra da gelip düşün ve inanç özgürlüğün
den bahsedip, temize çıkmak için de, o Anayasanın 
yüksek mefhumunu, yüksek ruhunu günlük politika
ya alet edeceksin. Yok, öyle şey yok. Türk halkı 
bu kadar gözü kapalı değildir. Türk halkının artık 
gözü açılmıştır. Bu çağdışı kafa yapısından, düşünce
den uzaklaşmalıyız. Mevlana'nın bir sözünü ve Haz-
reti Peygamberin bir hadisim size* hatırlatmak iste
rim; ya göründüğünüz gibi olacaksınız, ya olduğu
nuz gibi görüneceksiniz. 

Mecellede ve Türk Kanuni Medenisinde oradan 
esinlendiği bir ilkeyi bugünkü Türkçeyle anlatmak 
istiyorum ve sözümü bitireceğim. Bir hakkın kö
tüye kullanıldığı aşikâr olan yerde iyi niyetten bah
sedilemez. İyi niyetin asıl olması, bu niyeti taşı
yan kimselerin niyetine bağlıdır, doğruluğuna bağ
lıdır. Ben dindarım, ben Müslümamm; ben dü
şün ve inanç özgürlüğüne saygı gösteriyorum deyip, 
ondan sonra da bu sözüne kendi de inanmayacak, 
sonrada gelip Anayasanın sakafı altına girecektir. 
Anayasa sakafı, dürüst insanların sığınacağı yer
dir. Anayasa sakafı, Atatürk ilkelerini benimse
yenlerin yeridir. Anayasa sakafı, 600 senedir in
sanlık mücadelesi verdiğimiz, bu ülkeyi bu hale ge
tirmek için ta Viyana'lardan beri sürüp gelen müca
delenin ortalaması, muhassalası olarak burayı be
nimseyenlerin sakafıdır Anayasa. 
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Yoksa, bizi 500 senedir eteğimizden çekip belli 
çukurlara, belli düzeylere, betti istikametlere götür
mek isteyenlerin Türkiye'de temsilcisi olduklarını 
söyleyenlerin yeri değildir Anayasa sakafının altı. 

Değerli üyeler, 
Vakit çok dar, maruzatımı kısa keserek, özet

leyerek bitiriyorum: 
Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin 

(3-A) maddesine sokulmak istenen yasak fiil ve ha
reketlerin kesinleşmiş mahkeme karan ile sübutu. 
Anayasa Komisyonu bu «sübut» kelimesini biraz 
ağır bulduğu için «sabit olan» deyimim kullanmış, 
yine teşekkür ederim. 

Sayın Fevzi Hakkı Esatoğhı'nun bir başka açı
dan değerlendirdiği gibi, Siyasi Partiler Kanununun 
getirdiği adli güvenceyi, bu kesinleşmiş mahkeme ka
rarı cümlesi, bu adli sistemi yıkar. Anayasamızın 
19 ve 57'nci maddelerim siyasi partiler için işlemez 
hale sokar. Adli güvence sistemi yıkılırsa, yağ
murdan kaçarken bu teklifle doluya tutulmuş olu
ruz. Bir siyasi partinin hayatı, bir siyasinin hayatı 
henüz yargının itte basamaklarında bulunan kimsele
rin eline verilemez, kişi dokunulmazlığından, yasa
ma dokunulmazlığı zırhını niçin siyasi partilerin, 
demin Sayın Zeyyat Baykara ağabeyimizin buyur
duğu gibi. siyasi partilerin kendi ihraç maddeleri 
işlerken düşünmüyorsunuz da, burada suç işlediği 
belli karinelerle ortada olan kimse hakkında yasa 
uygulanmaya başladığı zaman, birden bire yasama 
dokunulmazlığı ortaya çıkıyor?.. Manasını anlaya
madım. 

Siyasi Partiler Kanununa aykırı hareket ettiği için 
yasama dokunulmazlığı kaldırılması konusu, bu tak
dirde partiler arasında pazarlık konusu olur. Ekse
riyet partisinin, iktidarın eline verirsiniz siyasi par
tilerin hayatını. Dikkatinize arz ediyorum. 

Değerli üyeler, 
Her nimetin bir külfeti, her külfetin bir nime

ti vardır. Binlerce kişiyi bir amaç arasında topla
mak, bunları bir istikamete götürmek için yola çı
kan siyasi kişi birtakım fedakârlıklara katlanmak 
zorundadır. Allah her kişiye herkese bir partinin 
lideri olmak vasfını, mertebesini veremez. Bina
enaleyh, bir siyâsi partinin liderinin ağzı ile kulağı 
arasında irtibat bulunmalıdır. Bugün Türkiye'nin 
çektiği sıkıntı, parti liderlerinin bir kısmının kulak
larıyla ağzı arasında irtibatının bulunmamasıdır. 
Ağzıyla kulakları arasında irtibatı bulunsaydı eğer, 
Osmanlı deyimiyle Türkiye bir kaht-ı rical sıkıntısı 
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içinde olmazdı, devlet adamı kıtlığından sıkıntı çek
mezdi. Onun için, lütfedin bu kanun teklifi, bu ir
tibatı kuramayanları himaye için çıkarılıyor hissini 
bana veriyor. Alet olmayanın. 

Kanun koyucu, bu deminki maruzatımı gayet gü
zel düşünmüş ve bu nimet, külfet meselesini dengeye 
getirmek için özel kanun sevketmiş. Nedir bu ka
nun? İşte bu Siyasi Partiler Kanunudur. Bu Kanun, 
hem ülkemizi koruyor, hem Anayasayı koruyor, hat
ta hatta en önemlisi parti ve parti mensuplarını kol
luyor, koruyor. 

Bu bir özel yasadır, açık olalım. Siyasi Partiler 
Kanunu özel bir yasadır. Güvencesi vardır, güvence
sinin karşısında külfeti vardır, o külfette çeşitli kül
fetler arasında hasınızı ağrıtmayayım tekrar ediyorum, 
kulak ve ağız irtibatıdır. 

Bu nedenle, akıbeti meçhul bir cümleye, bir tüm
ceye siyasi partilerin kaderlerini teslim etmeyelim. 
Kaldı ki, kesinleşmiş mahkeme kararı ile Anayasa 
Mahkemesi de böyle bir kararla amel etmek zorun
da da değildir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi de ye
niden bu karara dayanarak incelemelerde bulunacak. 
Bu noktayı bile hesaba katmadan bu teklifi getirenle
rin, bu tekliflerinin ne kadar sakat, alil, malul, temel
den yoksun olduğunu gösterir. 

En basit kuraldır; mahkeme kararlarında gerek
çe yoksa Yargıtay o karan bozar. Sizler mahkemeye 
ve mahkemelere istikamet veren güçsünüz. Sizin çı
kardığınız kanunlar gerekçeden yoksun, gerekçesi do
yurucu olmazsa, işgal ettiğiniz yerler size haram olur, 
altınızda dikenler, iğneler çıkar. 

Bugünkü görülen durum şudur: Görüldüğü kadar, 
1965 senesinden beri Siyasi Partiler Kanununu en çok 
ihlal eden parti liderleridir, sade vatandaş o kadar 
değil. Sonra, özel bir neden olmazsa yasama do
kunulmazlığının kaldmlması Türkiye'de çok zor iş
leyen bir yöntemdir. Genel olarak devre sonuna bı
rakılmaktadır. öyle bir durumda, Anayasayı her fır
satta horlayan, Türkiye'yi her iki yönde aşırılığın çiz
gisine getirmek için uğraş veren, yasalan her gün ih
lal etmekten sevk duyan partili ve partilileri bunla
rın liderlerine prim vermiş olursunuz bu yasayı kabul 
ederseniz. 

Kanunlara saygılı olmak, bizim boynumuzun bor
cudur. Bu saygıdan yoksun olan insanlann vatandaş
lığından şüphelenirim. Onun için, eserlerinize, yasala
rınıza sahip çıkın. Hepiniz az değil 40 yaşın üstün
desiniz. Sizler 634, 184 kişinin içinden birisiniz. Al
lah size bütün nimetleri vermiş. Hepimizin reisicum-
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hur olması, başbakan olması, bakan olması, parti 
başkam olması, parti genel merkezinde bir yönetime 
iştirak etmesi mümkün değildir; sizi yeteneksiz gör
müyorum; ama ettiğiniz yemine sadık kaim. 

Bu değişiklik, Anayasanın ruhuna aykındır. Ace
leye getirilmiştir, özel bir af kanunu niteliğindedir. 
648 sayılı Yasanın 1 nci maddesinin dediği gibi, «Si
yasi partiler ister iktidarda, ister muhalefette olsun
lar demokrasinin vazgeçilmez unsurlandır.» Zarf için 
mazrufu kaybedemezsiniz. Böyle önemli bir yasanın 
aksak yönleri varsa, vardır da; ama daha derli toplu 
hasbi niyetleri (eski mantıkla dediğim hasbi) dezente-
rese niyetleri; hasbi niyetleri taşıyan bir tadil teklifi 
veya tasansı ile iîgilüer huzurumuza gelmelidir. 

İnancım odur ki, bu tasan reddedilmelidir, red
de mahkûmdur; herkes bizi bekliyor. Okumuşlar, yaş
lılar Meclisi ne diyor?.. Dünya nimetlerine mi iti
bar edeceksiniz, yoksa Anayasada ettiğiniz yemine mi 
itibar edeceksiniz?... İnanıyorum ki hepiniz büyük bir 
kısminiz benim gibi düşüneceksiniz. 

Bu inançla hepinize saygılar sunuyorum. (CHP, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve Milli Birlik Grapu sıra
larından alkışlar ve «Bravo» seslen.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karamuîla-
oğlu. 

Sayın üyeler, yalnız bir hususu açıklamama iz
ninizi rica ediyorum. Teklifin, Yüce Senatonun Ge
nel Kurulunda görüşülmeye arz edilmesinin anayasal 
bir zorunluluk olduğu kanaatindeyiz. Anayasamızın, 
92 nci maddesinin 10 ncu fıkrası, bu teklifin 15 gün 
içerisinde görüşülmesini emretmektedir. 

Bu teknik hususu bilgilerinize sunuyorum. 
Sayın üyeler... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 17 tane yasa ta

sansı görüşülmeden geçti ama. 
'BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun lütfen. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz de buna mü
saade buyurun söyleyelim. Bunu siz nasıl gerekli gö
rüyorsunuz, biz de 17 yasayı geçirdiğinizi söyleyeyim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, teknik bir husus sayın 
üyemiz tarafından tekrar açıklandı. Bu arada Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanun tasarılarının açık oylamasında 
oy kullanmayan sayın üye var mı efendim?... Yok. 

Oy kullanmayan sayın üye olmadığından oy verme 
işi bitmiştir, 

Sayın üyeler, söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'da, 
buyurunuz Sayın Feyyat. Sayın Feyyat?... Yoklar. 
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Söz sırası Sayın Ali Oğuz'da; buyurunuz Sayın 
Oğuz. 

ALİ OĞUZ (tstanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yapılması 
öngörülen değişiklik teklifi üzerinde, şahsi görüşleri
mi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyor hepini
zi saygı ile selamlıyorum. 

Muhterem senatörler; 
Demokrasimizin yeni merhalesinde inanç ve fikir 

hürriyetini geliştirmek ve partilerin teminatlarım artır
mak zorundayız. 

Demokrasimiz devamlı bir tekâmül içerisindedir. 
Demokrasi inanç ve fikir hürriyetine dayanır, parti
lerin teminatları demokrasinin teminatıdır. 

Bugün, hür demokratik parlamenter sistemle idare 
edilen bütün ülkelerde inanç ve fikir hürriyeti kâ
mil manada kullanılmaktadır. Anayasamızın 20; nci 
maddesi, «Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sa
hiptir, düşünce ve kanaatlannı söz, yazı, resim ile 
veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açık
layabilir veya yayabilir» demektedir. 

Anayasamızın 19 ncu maddesinde de; «Herkes vic
dan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir» denil
mektedir. Hür parlamenter demokratik sistemle idare 
edilen batı ülkelerinde, bu esaslar fertler için de tam 
ve kâmil manada tatbik edilmekte, her inanç sahibi 
kendi inancım rahatlıkla ifade edebilmektedir. Ne doğ
rudan doğruya, ne de dolaylı yoldan inancı ifade hür
riyetine herhangi bir kısıtlama konulmamaktadır. Bu 
ülkelerde parlamenterler de, partiler de her çeşit fikir
lerini orta yere koyabilmekte ve millet bunlardan han
gisini uygun görürse onu desteklemektedir. 

Bize gelince, bizde demokrasimiz bir tekâmül gös
termektedir. Ülkemiz uzun yıllar tek parti ile idare 
edildi. Bilahara çok partili hayata geçildi; fakat bu çok 
partili hayatta dahi, fikir hürriyetine birçok önemli 
kayıtlar konuldu ve partilerin teminatları hususunda 
batı ülkeleri ile kıyaslanamayacak uygulamalara baş
vuruldu. 

Türkiye'de, demokrasimizin bugün bulunmuş ol
duğu merhale bile, Anayasamızda vazedilmiş olan te
mel esaslara aykırı tatbikatlar yapılabilmektedir. De
mokrasimizin bu yeni merhalesinde bütün dünya
nın inanç ve fikir özgürlüğünü en geniş şekilde kullan
dığı bir devrede bizim de her şeyden önce gelen işi
miz, mevcut kanunlarımızda Anayasaya olan aykırı
lıkları düzeltmek olmalıdır. 

Bu aykırılıklardan biri, 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 111 nci maddesidir. Anayasanın 57 nci 
maddesi, «Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve 
faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan de
mokratik ve layik cumhuriyet ilkelerine ve devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun 
olmak zorundadır. Bunlara uymayan partiler temelli 
kapatılır» denilmektedir, 

Görüldüğü gibi, bu madde siyasi partilerin ancak 
programları, tüzükleri ve merkez karar organları olan 
genel idare kurulu, büyük kongresi, Meclis gruplarının 
faaliyetleri dolayısıyla kapatılabileceğini kabul etmek
te, üyelerinin faaliyetlerinden dolayı kapatılmasına 
müsaade edilmemektedir. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci mad
desinin birinci ve ikinci bentleri, Anayasanın bu te
mel esaslarına uygun olarak bir partinin nasıl kapa
tılabileceğini açıkça vazetmiştir. 

Üçüncü bentte ise, «Anayasal tahdidin dışına çı
kılmış, bir partinin üyelerinin faaliyeti dolayısıyla da 
kapatılabileceği» hükmünü getirmesine de yol açılmış
tır. Bu hüküm,' Anayasaya aykırıdır; aslında 111 nci 
maddenin üçüncü bentinin tamamen ortadan kaldırıl
ması gerekir. Bununla beraber, Anayasaya aykırılıkla
rın süratle düzeltilmesi bakımından, bu bentin bütü
nünün kaldırılması yerine, şimdilik hiç değilse aşağı
da saydığımız temel esaslara aykırı olan hususların 
ortadan kaldırılabilmesi için bu bentte gereken deği
şikliğin yapılması bir zaruret haline gelmiştir. 

Muhterem senatörler; 
Anayasanın 32 nci maddesi; «Hiç kimse kanunen 

tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıka
rılmaz» ifadesi De tabii yargı prensibi getirilmiştir. 

Mer'i 111 nci maddenin üçüncü benti halen yürür
lükte bulunan hali ile Parti Yasaklarını inceleme Ku
rulu adı altında, tabii yargı dışında olağanüstü bir 
merci ihdas etmektedir. Bu merciin Anayasada yeri 
yoktur. Bu merci yargılama yapmaktadır. Hatta, bu
günkü mevcut maddeye göre, bu merci Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ait bulunan af yetkisini dahî kul
lanabilmektedir. Çünkü, burada affedilen bir fiilden 
dolayı, diğer mahkemelerde yargılama yapılamamak
tadır. Bu sebeplerden dolayı böyle bir merci ihda
sı Anayasanın temel prensiplerine aykırıdır. 

Yine Anayasanın 14 ncü maddesi, usulüne uygun 
olarak verilmiş mahkeme kararı olmadıkça kişilerin 
hak ve hürriyetlerinin kısıtlanamayacağı prensibini 
getirmiştir. 
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Halbuki, söz konusu maddede bir başsavcı hem 
iddia, hem hüküm makamı olmaktadır ve bir parti
nin başkam, hatta bir ülkenin başbakanı dahi olsa, 
kendi kanaati ve bir tek sözü ile demokratik usullerle 
işbaşına gelen bir kimseyi parti başkanlığından uzak
laştırma kararını alabilmektedir. 

Savunma alınmadan hem iddia makamı, hem hü
küm makamının böylesine birleştirilmesi ve tek kim
seye böylesine olağanüstü yetkiler verilmesi de Ana
yasanın 14 ncü maddesine açıkça aykırı bir tutumdur. 

Anayasanın 79 ncu maddesinde milletvekillerinin 
yasama dokunulmazlığı prensibi yer almıştır. Bu pren
sip, demokrasi açısından ve Anayasanın öngördüğü 
«kuvvetler ayrılığı prensibi» açısından son derece 
önemli, bütün hür parlamenter sistemlerde tatbik edi
len bir prensiptir. 

Mevcut kanunun 111 nci maddesi bu prensibi de 
çiğnemekte, herhangi bir parlamenteri yargı huzuru
na çıkartıp yargılayabilmek imkânını getirebilmekte
dir. Bu da Anayasaya aykırı bir durumdur. 

Görülüyor ki, mezkûr madde, izah olunan bütün 
sebeplerden dolayı, birçok yönden Anayasanın temel 
prensiplerine aykırıdır ve değiştirilmesi zaruridir. 

Bütün bu hususlar dikkate alınarak, Millet Mecli
sinin ilgili komisyonlarında konu görüşülmüş ve bu 
konunun Anayasaya uydurulması hususunda değişik
lik teklifi Millet Meclisince bütün partilerin ittifakıy
la kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu olarak, yukarıda izah edilen 
sebeplerden dolayı, bu maddenin Anayasaya aykırı 
kısmının orta yerden kaldınlması bizim de tabii bir 
görevimiz olmakta, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesinde Anayasaya aykırı olan bu hu-
suslarm bir an evvel düzeltilmesi gerekmektedir. Bu 
demokrasimizin yeni döneminde ilk atılması lazım ge
len adım mahiyetindedir. Bu itibarla Millet Meclisin
de bütün partilerin ittifakıyla alınmış olan bu kararı, 
Yüce Senatonun değerli üyelerinin de aynı şekilde des
tekleyecekleri kanaatindeyim. 

Muhterem senatörler.... 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Raporun aleyhinde konuşuyor, Komisyon 
üyesidirler. İçtüzüğünüzün 34 ncü maddesine aykırı 
olur. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Ben aleyhinde konuşmu
yorum efendim, 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Mil
let Meclisindeki metnin kabulünü istemek, getirdikleri 
raporun aleyhinde konuşmak olur. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun bir sa
niye. Sayın Oğuz. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Millet Meclisinde kabul 
edilen metnin, burada kabulünü hiçbir cümlemde ben 
zikretmedim efendim. Ben... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — «Mil
let Meclisindeki metnin kabulü» dediler, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun bir saniye Sayın 
Esatoğlu. 

Sayın Oğuz, biliyorsunuz bizim komisyonlarımız
da üye olup da muhalefet şerhi vermeyen saysn üye
lerimiz, getirdikleri rapor aleyhinde söz alamazlar. Sa
yın Esatoğlu, aleyhinde konuştuğunuzu söylüyor, sa
yın konuşmacı da aleyhinde bir konuşma yapmadı
ğını söylüyor. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Hayır efendim, ha
yır. 

BAŞKAN — Tefsire tabi bir husustur. Açık bir 
beyan şeklinde kabul etmiyoruz biz de. Yalnız bu hu
susu gözönünde bulundurun, devam edin efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Gayet tabii, 
Muhterem senatörler, 
Sözlerime son verirken temennim, demokrasinin 

yeni merhalesinde bundan sonra da inanç ve fikir 
hürriyetleri hususunda olsun, siyasi partilerin hükmi 
şahsiyetlerinin teminatı hususunda olsun, bizi, bütün 
hür demokratik parlamenter sistemlerle idare edilen 
Batı ülkelerindeki gibi, bir tatbikata ulaştıracak adım
ların yine bütün partilerimizin elbirliği ile atılarak, 
en kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Bütün 
Senato üyelerine teşekkürlerimi arz eder Yüksek He
yetinizi saygı ile selamlarım. (MSP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz, 
Sayın Unsal, buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Türkiye'de olanlara baktığımız zaman, Türkiye' 
de olanları anlayan insanlann nasıl sağlıklı kaldığını 
ben anlayamıyorum. Türkiye'de öylesine ters, öyle
sine anlamsız işlemler sürüyor ki, bunu akıl yoluyla 
anlamak, bunu akıl yoluyla değerlendirmek olanak
sız. 

Bu teklife, bütün partilerin uyduğu şurada söy
lenmektedir. Ben böyle bir yasaya, böyle bir yasa 
teklifine, suçluları koruyan, suçluları kollayan bir 
yasa teklifine bütün partilerin nasıl katıldığına, nasıl 
katılacağına bir anlam veremiyorum. Bu işe, hangi 
parti katılırsa katılsın, suçluyu ve suçluları koruyan, 
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kollayan bir teklife katılan partiler eğer varsa bizce 
bir ihanetin içindedir. Kim olursa olsun diyorum, bir 
ihanetin içindedir. Neden ihanetin içindedir, bunlara 
ait görüşlerimizi tek tek söyleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Suça göre yasa düzenlenmez. Bazı düzenlemeler 

önceden yapılır, bu düzenlemelere uyan davranışlara 
o yasalar uygulanır. Biz de bir suç işlenmiş, bir suç 
işlendiği söyleniyor, o suça göre yasa düzenlemek is
tiyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir hukuk 
anlayışı yoktur ve olamaz. Bu, bir benzetişle anlatır
sa; işe adam değil, adama iş arama prensibi gibi. 
Adam suçu işlemiş, savcı yakasına yapışmış, gere
ğini yapacak; tam o sırada biz, savcının elini suçlu
nun yakasından çektirecek yeni bir yasayı hazırlama 
telaşı içindeyiz, 

Şimdi, bakınız, benim elimde bir yemin metni 
var. Kur'an kurslarını izleyen çocuklara yaptırılan 
yemin. 

«Ben Muhammet Müslüman ümmetindenim. 
Türkiye, dinsiz, laik bir memleket haline gelmiştir. 
Hayatımı Mustafa Kemal Dinsizliği ile savaşa ada
yacağım. Türkiye'yi bir din ve şeriat devleti haline 
getirmek için mücadele edeceğime, Kemal Paşa za
manında çıkarılan dinsiz kanunların tatbikini önle
yeceğime, kısa zamanda ümmet esasına dayanan şe
riat devletinin kurulması için devlet idaresinde söz 
sahibi olacak mevkilere gelmek için çalışacağım, di
nim, Allahım ve mukaddesatım üzerine yemin ede
rim.» 

Kaynak; Dr. Niyazi Köymen. «Dinsel bunalım
dan hak yolu» sayfa : 170. 

«Bu doğru değildir.»... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Doğru değildir. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Uydurmadır» 

diyenler var, diyenler olacak. Bugün bu yasa ile ya
kasını savcının ve yargıcın elinden kurtarmak iste
yen kimsenin, nutuk meydanlarında ve her gün parti 
toplantılarında söyledikleri biliniyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bunu mu?... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sanıyorum din

lerseniz benim söylediklerimi anlarsınız. 
Erbakan'ın neler söylediği bu doğru olmaz. Bili

niyor, hani s!z zaman zaman çıkıp televizyonlara ve 
kürsülere «Bizim yargıç karşısında vermeyeceğimiz 
hesap yoktur» diyordunuz. Eğer sizin yargıç karşı
sında vermeyeceğiniz hesap yoksa, bu telaş niye? 
Gidin yargıcın karşısına hesabınızı, söylediklerinizin 
ve yaptıklarınızın hesabını verin; ama çok iyi biliyor

sunuz ki, siz söylediklerinizin ve yaptıklarınızın he
sabını yargıç karşısında veremeyeceksiniz. Ancak, 
Meclisin sayısal durumundan yararlanarak ve Tür
kiye'deki şu andaki ortamlardan yararlanarak, siya
sal bunalımlar yaratarak, bu tarzda suçluları koru
yan, kollayan yasaların alelacele oluşturulma girişim
leri içine giriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülkede, özgürlükçü parlamenter rejimin çalış

tığı bir ülkede ve çift yasama meclisi olan bir ülke
de, gecekondu yasalar çıkamaz. Bir kecekondu yasa 
hemen çıkarılıyor, bu gecekondu yasaların üstünde 
de nedense soldaki partiler de, sağdaki partiler de, 
ortada bu konuları dengeleştirecek gruplar da, anla-
şıveriyorlar ve büyük bir hızlılıkla, büyük bir anla
yışla da parlamentodan geçiriveriyorlar. Bunu bura
da yaptırmak, böyle bir işlemin üzerinde burada dur
mamak ve bunu buradan geriye çevirmemek demin 
din okullarında öğrencilere yasa dışı yaptırılan yemi
nin dışında, bizim de ilk defa buraya geldiğimiz za
manda şu mikrofonların karşısında ve bu kürsüde 
ulusa karşı Anayasaya geçirdiğimiz yemin metnine 
uygun düşmezi Biz bu yeminde diyoruz ki, «Devle
tin Bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne, 
egemenliğine, demokratik laik Cumhuriyet ilkeleri
ne bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalı
şacağıma...» 2, 4, 5 konu burada, bir de aşağıda 6 
konu üzerine yemin edip göreve başlıyoruz. «Partile
rin emredeceği her işe uyacağıma, bağlı kalacağıma» 
diye yemin etmiyoruz... Anayasadaki şu metne yemin 
ediyoruz. Bu yasa, bu gelen yasa teklifinde, Devletin 
bağımsızlığını zedeleyen, vatan milletin bütünlüğünü 
zedeleyen egemenliğini zedeleyen, demokratik ve lâ
ik Cumhuriyet ilkelerini tümden ortadan kaldıran 
bir tutum var. Buna biz nasıl katılırız, nasıl karşı çık
mayız?... Bunu anlamak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dikkat ederseniz, bu kuyudan adam çıkarmalar, 

suçlu kurtarmalar ve bu tarz yasaları meclislerden 
getirmeler hep kritik günlerde gündeme gelir. Bulur
lar bir fırsatını, tam gündemini bulurlar. Bu gündem
lerde, konuyu ortaya getirirler ve birtakım hesap ki
tap içinde de bunlar geçer. Eğer bu yasaya cidden 
partiler tümden uyuyorsa ve hele parti başkanlar» 
bu yasa içeriğini kabul ediyorsa, itiraz eden yoksa, 
ben bunu şöyle düşünürüm : 

Nasıl olsa bu işler bir gün bizim başımıza da ge
lecek, biz de bu köprüden geçeceğiz. İyisi mi, bize 
sıra gelmeden şimdi, Erbakan'ı kurtaralım. Bir. 

— 269 — 



C. Senatosu B : 30 12 a 2 . 1978 O : 2 

İkincisi : Savcı bu konuyu gündeme getirmede sa
mimi ise, şimdiye kadar neredeydi bu savcı?... Tür
kiye'de değil miydi?... Görevi başında değil miydi?... 
Neden bunu bugüne kadar gündeme getirmemiş, ne
den ele almamış?... Buna benzer daha parti başkanı 
olsun, parti üyesi olsun veya diğer kimseler olsun, 
sayısız suçlular var. Nutuk meydanlarında büyük tö
renlerle, Kur'am Kerimleri alıp öpüp başına koymak, 
din istismarı değil de, nedir? Bunu yapan lider için 
başlayan işlem nerede? «Davadan döneni vurun» 
diye gençliği ve halkı suç işlemeye zorlayan, yönel
ten liderin ismi Erbakan'la birlikte nerede. Bunlar 
niçin gündeme getirilmiyor ve sayın savcılar gerçek
ten görev yapıyorlarsa ki, ben samimi olarak söylü
yorum, kuşkuluyum. Son üç yılda özellikle savcıla
rın sustuğu ve bir çok konuya göz yumduğu bir dö
nemden geçtik. Gerçekten işine sahip savcılar, yasa
dan yana savcılar olsaydı, şu tanığı olduğumuz yasa 
dışı işlemlerin ve eylemlerin bir çoğu bu denli yapd-
mazdı ve gündeme gelmezdi." 

Yeni kurulan iktidarları şu veya bu yönden bir 
bunalıma sokmak, bir oldu bittiye getirmek için bu 
tarz kritik meseleleri demin dediğim gibi, «Bir gece
kondu düzenlemesi şeklinde» yasa yapma düzeyine 
çıkarmak için eğer zorlanıyorsa, şahsen savcılar için 
iyi düşüncemizi devanı ettirecek bir ölçü değildir bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de, «Çok önemli işler oluyor.» dedim. 

İki gün önceydi. Erken gittim. Meşhur imparator 
Napoiyon'la ilgili bir film geçiyordu. Filmin bir şah
nesinde Napolyon'un Poîonya'h bir sevgilisiyle ya
takta yatışını ve Poîonya'h sevgilisiyle bazı konuşma
larını ve Devlet sırlarını tartışmalarını gördüm. Dik
katimi çekti, çünkü filmin diğer sahnelerinde, bu ko
nudan ötürii önemli birtakım olgular devam etti. Kı
sa sürede inceledim. Bakayım bu tarz bir olgu bi
zim Dîşişlerimlzde de var mı? tnceledün ki, elinde 
çanta o dışişlerinden o dışişlerine koşan, o elçilikten, 
o elçiliğe giden ve dışişlerimizin göz bebeği olan bi
rinin eş!, yabancı. Sekreterin eşini inceledim, yaban
cı. İki geneî müdürün eşini sordum, yabancı. Bir 
konsolosun eşini sordum, yabancı. İktisatçının eşini 
sordum, yabancı. Ve 7, 8 tane önemli görevlerde bu
lunan kimselerin eşini sordum, yabancı. Bir anda eli
mi başıma götürdüm. JBIzi yabancılar mı idare edi
yor yoksa?...» dedim. 

Bu konuyu burada keseceğim. Dışişleri bütçesi 
üzerinde esas görüşeceğim, konuşacağım. Bazdan, 
son derece önemli konular üzerinde yaptığımız ko

nuşmalar için geliyor buraya ellerini de koyuyor, 
bulunmaz adam pozları içinde; iki üyenin yaptığı 
talihsiz konuşmalar olmasaydı falan diyor. 

Bizce, Türkiye'deki talihsizlik bu değil. Türki
ye'deki talihsizlik, böylesine yabancılaşmış kimselerin 
Türkiye'yi yönetmesinde, hem de Dışişlerini yönet
mesinde, yönlendirmesinde. Bunun için, bu teklifler 
üzerinde son derece hassas ve dikkatli olmamız gere
kir. Bu teklifler üzerinde Yüce Senatonun alacağı 
karar, Senatonun kuruluş nedenini kanıtlayacaktır, 
Senatonun varlığım kanıtlayacaktır. Millet Meclisin
den geçen bir işlemin, akıl süzgecinden burada geçe
rek geri çevrilmesini ortaya koyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tarz yasalar Türkiye'de suçlular sayısını ço

ğaltır, suç konusunu üretir. Nasıl olsa parti liderliği 
seviyesine gelenler, partilerin önemli mevkilerinde 
görev alanların yaptığı suçlar, işlediği suçlar veya 
yaptığı suçlamalar bu tarz yasalarla önleniyor, orta
dan kaldırılıyor; o halde parti propagandaları yapar
ken, halkın karşısında konuşurken Anayasayı da, di
ğer yasaları da bir yana iterek o andaki ortamdan 
yararlanıp söyleyebüeceklerini söylüyorlar. 

Eğer böyle bir yasa Yüce Meclislerden geçecek-
se çıkardacaksa, bu, tüm düşün suçlarını kaplayacak 
biçimde ele alınmalı, 141, 142'den, 163'ten yatanları 
da özgürlüğüne kavuşturacak biçimde burada düzen
lemeli; ama hiç bir zaman bu düzenlemede Devletin 
ve milletin bütünlüğünü parçalayacak yönde olma
malı, geliştirilmemeli. Bugün hapishanelerde artık 
adam barındıracak, adam yatıracak yerimiz kalma
dı. 

Dün Adalet Bakanıyla ayak üstü Sinop Cezaevi 
için görüştüğüm zaman; «Bir yatakta 5 suçlu yatır
mak durumundayım» diyor. Tuttuğumuzu içeriye 
tıktırmışız, savcılar yakaîadsğı genci içeriye kapat-
muş; ama son 4 yıldır durmadan suç işleyenleri gör-
memezlikten gelmiş, tam kritik bir dönemde konuyu 
gündeme getirmiş. Bunlar, bize göre samimi şeyler 
ve davranışlar değil. 

İki gün önce bu kürsüden Sayın Ticaret Bakanı
mız çok önemii bir konu açıkladılar. O anın görüntü
sü içinde geldi, geçti. Kendisini yürekten kutluyorum. 
Bir Devlet adamı olmanın açıklığı içinde 1978'de 
Cumhuriyet Hükümetinde olanları tutanağa geçirdi. 
Dediler ki, «Bir ticaret adamımızın başına geleni size 
anlatmak istiyorum.» 30 milyon, (Artık tam rakamını 
bilmiyorum, dolarlık mı nedir) dolar ihracat yapan 
bir ticaret adamımız Ticaret Bakanıyla görüşmeye 
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gelir, tartışma biraz büyür, Ticaret Bakam zile ba
sar, içeriye 6 komando girer, iş adamını ahr Bakan
lığın bodrumuna indirir, temiz bir hesaba getirdikten 
sonra atar dışarı... 

Bu, Cumhuriyet Senatosunda anlatıldı ve Cumhu
riyet Hükümetinin bir Bakanı tarafından söylendi. 
Nerede bu Cumhuriyetin savcıları, Cumhuriyetin 
savcıları nerede... Cumhuriyetin savcıları varsa 
ve görev başlarında ise, derhal Sayın Bakana mü
racaat etmeliler. Kimdir bu dayak yiyen ticaret-
çimiz ve kimdir bu 6 komando, Bakanlı koman
do?... Bunu artık Bakan söylüyor. Bütçe Karma Ko
misyonunda Senatör Niyazi Unsal söylemiyor. Onun 
söylediklerini, nasıl olsa büyüklük pozu içinde olan
lar; talihsiz konuşmalar diyor. Şimdi Bakan söyledi. 
Cumhuriyetin savcıları, Cumhuriyetin ilkelerine kas
teden bu adamların yakasına yapışmah. Onun yaka
sına değil, o zavallı 6 komandonun yakasına değil, 
ben onlara zavallı diyorum, onlar maşa; onları zile 
basıp içeri çağırıp iş adamım onlara teslim eden Ba
kanın yakasına yapışmah. 

Bütün bu suçlular dururken, bunlar suç işleme
ye devam ederken, bu pervasızlığını böylesine sürdü
rürken, 10 yıldır Türkiye'de iç savaş sürüyor 10 yıl
dır. 1967'de başladı, 1977. Devam ediyor, edecek 
daha. 

Biz, bu on yıldır süren iç savaşın üstüne parmak 
bastık, dedik ki, 10 yıl beklemişiz, daha da mı bek
leyelim?,. Adamlar ölüyor, gençler ölüyor, vuruyor, 
vuruşuyor. Bir kısmı, canım bunun zamanı mıydı?.. 
Bu, bugün mü söylenirdi, gündeme gelirdi?... 

Değerli arkadaşlarım; 
10 yıldır ülkede iç savaş olduğundan söz ediyo

rum., insanların öldüğünden söz ediyoruz. Söz etme
mize lüzum yok, zaten ölüler ortada. Bu konuların, 
gündeme getirme, üzerinde konuşma, durma ve çare
lerim arama, bulma günü gelmiş çoktan geçmiştir. 
Bun'an şimdi gündeme getireceğiz ve suçluların ya
kasını yargıçların, bağımsız mahkemelerin eline tes
lim edeceğiz. Onun için, suçhı sadece Erbakan değil
dir, sadece dini istismar edenler değildir; Türkiye'de 
suçluların sayısı aklımızı karıştıracak kadar bu dö
nemde çoktur ve gün geçtikçe de çoğalmaktadır. 

Ben, böyle alelacele düzenlenip getirilen bir yasa
ya uyum gösterenleri şu söylediğim nedenlerle kını
yorum burada. Bu, Cuîîîhmiyet Meclislerinden ge
çebilecek, hatta buralarda görüşülüp tartışılacak ni
telikte h\r yasa metni değil. Adam için yasa çıkarıl
maz, Yasa, beîii kuraî içerisinde çıkar, o kurallara 
uymayanlara da uygulanır. 

Hele bu yasaya bir ek geçici madde yapılmış : 
«Ek geçici madde - Bu kanunun yürürlüğe girme-

i sinden önce yapılmış olan işlemler hakkında da bu 
I kanan hükümleri uygulanır.» 
I Eğer bu, Anayasa ve Adalet Komisyonu sayın 

üyelerinin eMnden de geçtiyse hayret etmemek müm-
I kün değil. Sen geçmişte suç işleyeceksin, onun üze

rinde bir işlem başlayacak, o gün meriyette olan, 
yürürlükte olan yasa duracak da, sonradan çıkan bir 

| yasayı sana uygulayacaklar.. 

Rica ederim, bu gayret neye, yani bu çaba kime?.. 
Lütfen şunu bir anlayalım ve istirham ediyorum, bu 
konular üzerinde biraz kendimize gelelim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal 
Sayın üyeler; 
Bu arada iki açık oylamanın neticesini sunuyo-

rum: 

', 1978 Mali Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
; Bütçe Kanun tasarısının açık oylamasına 139 sayın 

üye katılmış; 89 kabul, 50 ret oyu kullanılmıştır. 
Keza aynı anda yapılan 1978 Mali Yılı Petrol 

İşler! Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun tasarısının 
S açık oylamasına 147 sayın üye katılmış; 89 sayın 
; üye kabul, 57 sayın üye ret, 1 sayın üye çekinser oy 

kullanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Sayın üyeler, bu arada konuşma süresi ile ilgili 

bir önerge vardır. Bilgilerinize sunuyorum. Gerekli 
işlem yapılacaktır. 

j Sayın Başkan 
i Bütçe görüşmelerinin çok sıkışık durumu ve tek

lif üzerinde söz alan arkadaşlarımızın çokluğu, ko-
| nuşma sürelerinin on dakika ile sınırlandınlmasmı ge-
\ rektirecek haldedir. 
i Hatırlatmama izninizi rica ederim. 
i Nejat Sarhcaiı 
! Balıkesir 
i 

i BAŞKAN — Sayın üyeler, bu kanun teklifi üze-
j imdeki konuşmaların on dakika ile kısıtlanması hu

susunda bir önerge vardır; bilginize sunuldu. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Önerge değil Sayın Başkan, özel mahiyette. 
I NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İç tüzüpn 

61 nci maddesine göre bu yetki Başkanlığa verilmiştir. 
Ben bu gereksinmeyi Başkanlığa hatırlatmakla yetini-

| yorum. Takdir sizindir. 
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BAŞKAN — Efendim, bu hususu Başkanlık tek
lifi şeklinde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Konuşmalar onar dakika ile kısıtlanmıştır. 
Söz sırası Sayın Sezai O'Kan'da. 
Sayın O'Kan, buyurunuz. 
SEZAİ O'KAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Şimdi, üzerinde konuşmaya başlayacağım, yasal 
ve duygusal görüşierimi belirteceğim kısa süre içeri
sinde, bu Yasanın teknik taraflarına değinmek ola
nağım bulamayacağımı takdir edersiniz. Hatta yasal 
ve duygusal görüşlerimi de belirtmek için, hiç de za
man bulamadım dersem beni anlayacağınızı umarım; 
çünkü hepimiz aynı ortam içerisinde aynı havayı te
neffüs ediyoruz. 16 senelik Cumhuriyet Senatosunun 
yasal faaliyetleri içerisinde, bütçe müzakereleri yapı
lırken paraşütle, tatsız bir malzemenin bu Genel Ku
rul gündemine sokulduğunu ben hatırlamıyorum. Bi
raz evvel muttali oldum ve prensibine karşı olduğum
dan dolayı, böyle bir değişikliğin karşısında olduğum 
için kişisel görüşSeriıni arz etmek için bir kaç dakika 
içerisinde bazı notlar aldım, onlara saygılı olarak siz
lere görüşlerimi arz etmeye devam edeceğim. 

Bu söylediklerimin bir kısmını notlarımda tekrar 
edersem yine de beni bağışlarsınız. 

648 sayılı Yasanın 111 nci maddesinin (A/3) ben
dinin değiştirilmesini sağlamak için 25 Ocak 1978 ta
rihimde Millet Meclisine verilmiş olan bu yasa tekli
finin l î gün sonra, bizim süvari tabiri ile «dörtnaî» 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda görüşülme olanağı bulmuş olmasını, daha 
doğrum hu olanağın sağlanmış olmasını Cumhuriye
timize ve milli, laik, sosyal hukuk devletinin nitelik
lerine duymamîz gereken saygıya karşı talihsiz bir 
çaba, talihsiz bir tutum olarak görüyorum. «Talihsiz» 
kelimesi üzerinde ne kadar hassas durulması lazım 
geldiğini, onun iyi bir nitelik olmadığını benden evvel 
hu kürsüde aynı konu üzerinde konuşan bir arkada
şımız üzüntülerini o kadar ciddi bir şekilde belirtti ki, 
demek ki, gerçekten talihsizlik üzerinde durulacak 
kadar ciddi; ama menfi bir niteliktir. 

Eğer, ba Yasa teklifinin destekleyicileri fazla ace
leci okîîasaydılar biraz daha ileri gidilecek, çoğulcu, 
özgürlükçü demokratik rejimimizi tahribe yönelik 
müsamahaların çapı biraz daha büyüyecekti, büyütü
lecekti. Peki, şimdi «Zararın neresinden dönülürse 
kâr deyip ba yasa değişikliğini kabul mü edelim?» 
tarzında bir soru akla gelebilir. Tabiidir ki ben «Asla» 

I diyorum; çünkü tavizin, ödünün bulunduğu yerde 
I acz vardır, hastalık vardır. Türk toplumunda mevcut 
I sancıların başlıca nedenleri, bu ödün yarışının devam 
I edegelmesindedir. Bu ödün yarışından, bütün sorunı-
I kıların bütün, Türk vatandaşının vicdanlarında isyan 
I edip bundan uzak kalmaları gerekir; bu sancılardan 
I kurtulmak için. Taviz çok fena. 
I Sayın senatörler; 
i 1978 mali Yılı Bütçe yasasının bir hafta içerisin

de görüşülmesini zorunlu hale getiren haklı gerekçe
leri bile içimize rahatlıkla sindiremezken, bu bütçe 
müzakerelerim kesmek suretiyle bu tip ve özellikte 
bir yasa teklifinin bugün burada görüşülmesinin isa
betsiz olduğunu biraz evvelki konuşmamda belirtmiş
tim. Notlarımda gözüme ilişince tekrarlamış oluyo
rum. 

Sayın senatörler; 
Yapmak güç; fakat yutmak kolaydır. Bunu hepi

miz biliyoruz. 54 yaşındaki Cumhuriyetimizi bugün-
I kü anayasal temel nitelikleriyle, çağın uygar ortamı 

içerisinde muhafaza edebilmek için, milletçe ne bü
yük mücadele verdiğimiz malumlarıdır. 

Bunun için yasal, yasa dışı ve çağdığı tutum ve 
eylemlere yol açacak sorumsuzluklara ve sorumlula-

| ra prim vermenin gerçekçilikle ve ciddiyetle bağdaşa-
I mayacağı kanaatimi belirtmek isterim. Senelerden 
| bari vatandaş oylarım kendi sandıklarına kanalize 
! edebilmek için, Devletimizin milli, îaik, sosyal hukuk 
i devleti niteliklerini, dolayısıyla Cumhuriyetimizi tah-
I ribe yönelik, halkımızın düşünce ve vicdani kanaat-
I lerini istismar eden davranışlar, seçim platformların

da ve kamuoyu önünde senelerdir cereyan edegeîmiş-
tir. Durum böyle iken; Cumhuriyetin, Cumhuriyet 

j yasalarının bekçileri, takipçileri, evet yasal sorumlu
ları nerelerdeydiniz?.. 

Bu ciddi görev anlayışına uygun işlemler, niçin bu
güne kadar geç bırakılmıştır?.. Niçin gündem bu ka
dar cılız olarak hazırlanmıştır. Sorumlular bu tutum
larıyla ancak aktüel kona yaratmışlar ve değişik ya
pıda tartışılır sorun meydana getirmişlerdir. 

Say m Senatörler; 

I Şimdi bizlere hataların, ihmallerin, oportünist po-
I litik oyunların kefareti ödetilmek isleniyor. Cumhuri-
I yetimize yönelik, milli, laik, sosyal hokuk Devletimi-
I zin temellerine yönelik, gerçek Atatürk'çüîüğe yöne-
I lik tahripler nereden gelirse gelsin, görevimiz bu teh-
j îikeye karşı koymak ve bunu yarfan kimselerde kötü 
I alışkanlıkların yer etmemesi için af esprisinieki tüm 
J tatum ve davranışlardan kaçınmamız şartîır. Çok kez 
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kaçmak kişiye yakışmaz; fakat benim burada belirt- î 
tiğîm kaçınmak ise, şerefli bir nitelik taşıdığı için şart
tır diyorum. 

Sayın Senatörler; 
Bugün şu dakikalarda üzerinde değişiklik islenen 

648 sayılı Yasanın 12 senelik ömrü içinde birçok se-
çimîer oldu. Bu 12 ydda demokratik platformda bir 
çok dalgalanmalar oldu. tki parti kapatıldı ve benzeri 
olaylar geçti; fakat bu tecrübeler arasında ne herhangi 
bîr Hükümet zamanında, ne herhangi bir siyasi kadrosu I 
içinde, siyasi parti sorumluluğunda, ne de parlamen
terlerden bu yasa üzerinde değişiklik ihtiyacı belir
tilmemiş, hatta bu yasa bir şikâyet konusu olarak de
ğerlendirilmemiştir. Bu da bir gerçek iken, bugün I 
«Hoppala» diye bir paraşüt indirmesi oldu. O, 13, 14 I 
gündür devam ediyor da, bu konuşma içinde bir espri I 
olanağı vermiştir bana. I 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, ben bu yasa tekli- I 
finin tümüne, anayasal anlayışım, gerçekçi Atatürk'-
çüîük anlayışım açısından esprisine, temeline, akla ge- I 
len bütün yan ve altına, dışına, üstüne, karşı olduğum 
için, bunun hukuksal tekniğine değinmeden sizlere 
sesleniyor ve bunun tümünün reddi için oy kullanacar-
ğımı sizlere belirtmiş oluyorum. 

Saygılarımla. (MB ve CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın O'Kan. 
SEZAİ O'KAN (Tabii Üye) — Ben de teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Fevzi Hakkı Esatoğ-

lu'nda. Buyurunuz Sayın Esatoğlu. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Müzakeresini yaptığımız rapora Anayasa ve Ada
let Komisyonu üyesi olarak karşı çıktım, karşı oyum 
da burada okundu. Eğer, aynı komisyonun üyesi olan 
bir arkadaşımız rapora muhalif olmadığı halde, bura
da muhalefet etmemiş olsaydı, benim söyleyecekle
rimi benden önce konuşan bazı arkadaşlarım söyledi
ği için huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Arkadaşımız şöyle buyurdular: «648 saydı Kanun 
Anayasaya aykırı» dediler. Halbuki, Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporunda böyle bir aykırılıktan söz 
etmemektedir. Bu Anayasaya aykırılık iddiası tek
lifin gerekçesinde de bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, 
iki teklif vardır, bu konuda: Bir tanesi, MSP Grup 
BEŞkanvekili Süleyman Arif Emre ve Oğuzhan As:l-
tüık tarafından; bir tanesi de, Konya Milletvekili İh
san Kalbadayı ve arkadaşları tarafından. Sanki iki tek
lif de, aynı kişi tarafımdan kaleme alınmış izlenimini 

veriyor. İki teklifte de Anayasanın 7 nci maddesinden, 
14 ncü maddesinden, 32 nci maddesinden £öz ediliyor 
ve sonunda şöyle deniyor: 

«648 sayılı Kanunun İH/3-A maddesi Anayasaya 
ters düşmektedir» 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu maddelere bir göz atalım; 7 nci madde, yargı 

yetkisinden söz eder. Bu teklifin, yargı yetkisi ile hiç 
bir ilişkisi yoktur. Bunu nasıl kurduklarım da anlamak 
mümkün olamamaktadır. 

14 ncü madde, kişi dokunulmazlığı ve hürriyetin
den bahsederJBunun da, bu teklif ile ve 648 sayılı Ka
nunun buna aykırı oluşu ile ilgisini yine bulmak müm
kün değildir. 

32 nci madde, tabiî hâkimden bahseder. D'iyorlar 
ki, «hâkim kararı olmadan, tabii hâkim huzunrua çık
madan hiç kimse haklarından mahrum edilemezler.» 

Sayın Baykara, konuşmasının bir yerinde değindi
ler; bir üyenin Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ihra
cının istenümiş olması, onu bazı siyasi haklarından 
mahrum etmek ise, Siyasi Partiler Kanununda da ve 
MSP de dahil olmak üzere, bütün siyasi partilerin tü
züklerinde ihraç müessesesi vardır. Bu ihraç müesse
sesi, mahkeme kararı alındıktan sonra mı işletiliyor?. 
Sizler, üyelerinizi ihraç ederken önce işlediği suçlan 
dolayı onu mahkemeye sevk ediyorsunuz, mahkûm' 
ediyorsunuz, bu karar kesinleşiyor, omdan sonra mı ih
raç ediyorsunuz?.. Hayır, 7 kişilik, 9 kişilik, halta 
5 kişilik disiplin kurullarınız üyelerinizi ihraç edebili
yor. 

O halde, siyasi haklar bazı kimselere özgü değil
dir. Siyasi haklar herkes için vardır. O bakımdan, bu 
gerekçe de yersizdir. Asıl Anayasaya aykırı olan, bu 
tekliftir. Bu teklif, karşı oyumda da belirttiğim gibi, 
Anayasanın 19 ncu ve 57 nci maddelerini işlet
memek amacı ile getirilmiştir. Anayasamı! 19 ve 
57 nci maddeleri fiilen ortadan kaldırılmak
tadır. Biz Anayasanın 19 ncu maddecini, Anayasanın 
57 nci maddesini tartışabiliriz. Bunları, Anayasadan 
bu maddelerin çıkartılmasını isteyebiliriz; ama Ana
yasanın bu maddeleri durduğu sürece, Anayasanın 
bu maddeleri işlemelidir. İşlemediği sürece de, teklif
ler Anayasaya ters düşer. 

Yine karşı oyumda söyledim. Bu, demokratik re-
jimimize de bir darbe götürmektedir. Burada adlî sis
tem zedeleniyor. Adlî sistem bir yerinden gedik açıl
mak sureti ile ortada yıkılmak isteniyor. 

Dokunulmazlık: Yüce Meclislerin elbette ki tak
dirindedir; verilebilir, verilmeyebilir. O, ayrı mesele, 
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fakat 54 yıîhk Cumhuriyet tarihimizde dokunulmaz
lığı kaldırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin 
sayısı bir eîin parmaklara kadar yoktur. 

Burada, dokunulmazlığın kaldırılması için evralk 
geldiği anda bir defa duruma düşünelim» Eğer, siyasi 
ilişkilerimiz o anda, o parti ile iyi değil ise, bu do
kunulmazlık kalkacaktır, iyi ise kalkmayacaktır. Şu 
haîde, daha önceki yıllarda çok partili demokratik 
rejime girmeden önce şikâyet ettiğimiz partizanlık bu 
suretle bu müesseseye tekrar girmiş olacaktır. 

Cumhuriyet Haik Partisi, bu Kanundan hiç bir su
rette zarar görmez. Üyeleri de, Genel Başkanı da, baş
kanı da hepsi bu hükümlere saygılıdır; bundan dolayı 
hiç bir zarar görmez. Bundan zarar görecek olan par
tiler başkalarıdır; biz kendimiz içinde düşünmüyoruz 
bunu; fakat kendimize baskı yaptırmayın. Bir gene! 
Başkanınızı dokuz kişilik Hakimler Kurulu önüne 
sevk ettirmemek için kendinize baskı yaptırma yolunu 
açıyorsunuz. Kendi kendinize yapıyorsunuz ve bunun 
pişmanlığım çekeceksiniz bir gün. 

Yaralamayın, Anayasaya saygılı olalım. Anayasayı 
da kendi maksadımıza hizmet ettirmek için, Anayasa 
hükümlerine aykırıdır diye bazı Anayasa hükümleri
ni ters tefsir etmeyelim, ters yorumlamayalım. 

Bence bu Kanun, reddedilmelidir. Reddedilirse bir 
yara almaktan hem müessese olarak, hem de yasaların 
getiriliş tarzındaki anormallik yönünden bir daha tek
rar etmemesi bakımından ve bu suretle normal parla
menter rejimin işlemesine yardım edeceğimiz için de 
kurtulmuş oluruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğlu. 
Söz sırası Sayın Çeîikbaş'ta. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkamnca S. Ü.) 

—Sayın Başkan; 
Siyasi Partiler Kanununda yapılmak istenen tek

lifle alâkalı rapor, münderecatı gerçekte, halen yürür
lükte olan madde hükmünün işlemesine imkân ver
meyecek bir karakterdedir. Bugünkü madde şudur: 

Herhangi bir fiilinden dolayı siyasi partiden ih
raç edilmesi istenen kişiyle alakalı talebi, Cumhuri
yet Başsavcısı Partinin Genel Başkanlığına yazı ile 
bildirmektedir. Genel Başkanlık, bunun üzerine iti
razda bulunmakta ve bu itiraz Parti Yasaklarını İn
celeme Komisyonuna gitmektedir. Parti Yasaklarını 
İnceleme Komisyonu, Temyiz Ceza Dairelerinin 
reislerinden oluşmaktadır ve dokuz kişidir. Eğer bu 

Komisyon da, Cumhuriyet başsavcısının talebini isa
betli görürse, itirazı reddetmekte ve bu kararını da 
parti genel başkanına bildirmektedir. Genel Başkan
lık, işin bu safhasında ihraç ederse mesele yoktur; 
ihraç etmez ise tatbikat şöyledir: 

«Kurulun yazılı bildirisinden alınmasından baş
layacak 30 gün içinde karar verilmediği takdirde, 
söz konusu fiillerin bu bentte belirtilen nitelikte fiil
ler olduğunun 110 ncu madde uyarınca açılacak da
va sonucunda Anayasa Mahkemesince tespit edil
mesi halinde, ilgili siyasi parti kapatılır.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu kadar objektif, bu kadar dezenterese, bu kadar 

hadiselerin üstüne çıkarak vazedilmiş hüküm, mevzuat
ta çok az rastlanır. Halbuki raporda, uygulanmasına 
geçilecek mekanizma, sabah akşam siyasi çatışmalara, 
Mecliste müzakerelere sebebiyet verecek bir karakter
dedir ve tatbikatta da yürümesi imkânı yoktur. 

Gönlüm çok arzu ederdi, mücerret bir hava içerisin
de bu gelsin. Herhangi bir şahsın affına dair bir teklif 
getirilirse, bu konuda bir defaya mahsus olmak üzere 
oy veririm; ama bu tadile katiyen gönlüm razı değildir. 

Bir kere, bu reddedilirse, bu haîiyle çıkarsa ferman 
sahibi olacaktır arkadaşlar ilanı alanlar. Artık bu ko
nuşmalarım ilelebet sürdüreceklerdir arkadaşlar. Devleti 
yıkmaya hakkınız yoktur. (CHP, MB ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar.) 

Devleti, Atatürk'ten itibaren kurulmak istenen çağ
daş Devleti, (ki, Anayasamız onu tespit etmiştir.) bu 
nizamdan saptırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur ve ta
rih bizi affetmez arkadaşlar. 

Mücerret bir insanın affını getirin bir defaya mah
sus olmak üzere rey veririm dedim; ama devlet düze
nini alabora edecek, Türkiye'yi tanınmaz bir manzara
ya sürükleyecek, bir mecraya götürecek tadile asla rı
za gösteremiyorum ve hakikaten Komisyonda bu metni 
hazırlayan arkadaşlarımın da, bu metnin nasıl uygula
nacağını, ne neticeler vereceğini görmemiş elmasına da 
akıl erdiremiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu itibarla, fevkalade mühim bir tadil teklifidir; 

öyle yabana atılacak bir teklif değildir. Arz ediyorum, 
çünkü, bu kanun çıktığı andan itibaren Anayasada Si
yasi Partiler Kanununda yapılması men edilen suçları 
işlemek için herkes eline fermanı almıştır, herkes dile
diği şekilde çalışmasını sürdürebilecektir. Bu ferman 
eline verilecektir arkadaşlar; bu doğru değildir. 

Bu itibarla, teklifin reddedilmesine rey vermenizi, 
bu Devlet nizamının muhafazası yönünden ehemmiyet
le rica ediyorum. 
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Saygılar sunarım. (CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelîkbaş. 
Söz sırası Sayın Feyyat'ta. 
Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Değerli arkadaşlarımdan Sayın Esatoğlu'nun gayet 

mükemmel hukuki izahlarından sonra, konuyu teknik 
yönden arz etmek istemiyorum. Düşünce olarak yerin
dedir; ama şimdi «Ama» sini izah edeyim: 

Değerli arkadaşlar; 
Tepki kanunlarını hatırlarsınız, Cumhuriyetin kuru

luşundan sonra, Tekke ve Zaviyelerin İlgası hakkında
ki Kanun. 27 Mayıstan sonra, Orman Suçlularının Af-
fedilmemesinin Anayasaya İthaîi, Tedbirler Kanunu. 
Bu kanunlardan halen meri olanlar vardır. Özellikle 
Tekke ve Zaviyeler hakkındaki kanun. Sosyete kahve 
falı yaparken, köyde bir muska yapmış bir kimseyi al
tı aya kadar mahkûm ettiğimiz bugünlerde, bunun ne 
kadar gereksiz bir kanun olduğunu itiraf edersek, tepki 
kanunlarının belli bir süre hükmünü kaybedeceğini, ölü 
kanunlar haline geleceğini düşünerek duygusallıktan 
sıyrılmamız gerekir. 

Şimdi, bu tab kanunu da, bir tepki kanunudur. Sa
yın Esatoğlu bir-iki güzel misal verdi, yalnız şunu ila
ve etmek isterim, Türkiye'de siyasi partilere giriş ve çı
kış adli teminata bağlandığı gün, o zaman böyle bir ge
rekçeye belki lüzum kalır mıydü, kalmaz mıydı sizin 
takdirlerinize sunarım. 

Bazı arkadaşlarımız «Eşitlik» ilkesinden bahsettiler. 
Ben ona katılmıyorum. Yasama dokunulmazlığı apay
rı bir müessesedir, milletvekilliği statüsüyle ilgili ve on
dan neşet eder. Bu durumla, uzaktan yakından ilgisi 
yoktur. Milletvekili olan bir liderle, milletvekili olma
yan bir lider veyahut parlamenterler arasında eşitlik 
ilkesi ihlal edilmez. Eğer, bunu, bir eşitlik ilkesini ih
lâl şeklinde nitelersek, o zaman bir milletvekiliyle 
milletvekili olmayan bir kimse arasında yapılan bir 
adli takibatta milletvekilinin teşrii masuniyete maz-
har olmasını, eşitlik ilkesini zedeleyeceği şeklinde 
mütalaa etmek gibi garip bir duruma düşeriz. Bu 
bakımdan, eşitlik ilkesinin zedelendiği hususundaki 
görüş, hukuk prensipleriyle bağdaşmaz, hele Anayasa
nın dokunulmazlıkla ilgili hükümlere.. 

Değerli arkadaşlarsın; 
Türkiye'de tehlike, geçen gün arz ettiğim gibi, iki 

yoldandır: Bunlar, Cumhuriyet düşmanları ve demok
rasi düşmanlarıdır. Bunun üzerinde iyi durmamız ge
rekir. 

Cumhuriyet düşmanlarının kaynağı, Cumhuriyet 
rejimine kalan irtica yuvalarıdır. Onlar, hiç bir za
man Atatürk'e, entellektüele istinat etmez. Bu neden
le, güçleri zayıftır, şakadır. Fransa'da poujade'in kur
duğu oyuncak bir partiye benzer. Bir gün gelir mil
let tokan vurur, gayri ciddi görür, bertaraf eder. 

Sağın suçu, kötüdür, suçtur; ama Cumhuriyete 
karşı obuası hasebiyle, olmasına rağmen; ama de
mokrasi düşmanları kadar ağır ve tehlikeli değil
dir. Demokrasi düşmanları Atatürk'e dayanır. Ata
türk'ü istismar eder. Demokrasi düşmanları, çıkar 
çevrelerine dayanır, itibarlı geçinenlere dayanır, 
hırsıza dayanır, vurguncuya dayanır. 

Bu itibarla, bu iki tehlike karşısında, büyük teh
likenin yararına küçük tehlikeyi kurban olarak feda 
edersem akılsızca davranmış olurum ben. Demokra
sinin gerçek rayına oturtulması gereken bugünlerde, 
ben, insan katili bir doktor, insanları iğneyle öldü
ren bir doktorun, sağdaki bir katilin elindeki kobay 
farelerini hedef olarak almam. 

Bu itibarla, meseleye iyi eğilmek lâzım. Karşı sağ 
gücün, demokrasi düşmanlarının oyunlarını bozma
mız lazım gelir. 

Ben buna inanıyorum ki, bu teklifi verenler sami
mi değillerdir, bu kanunun çıkmasını istemezler ve bu 
teklife oy veren Adalet Partisinin değerli üyeleri de 
bu kanunun çıkmasını istemediği inancındayım. Çün
kü, sağın oyunları bozulacaktır arkadaşlarım. 

1926 Atatürk'ün Devleti kurduğu bu düzen içeri
sinde o heyecanı demokrasi düşmanlarına karşı kul
lanalım; artık üç beş tane tekkedeki, zaviyedeki fal
cıya, büyücüye, mürteoiye değil, ki onlar samimidir. 
Eğer onlar o halde kalmışsa Devlet olarak, sorumlu
luk olarak bizdedir, gardırop Atatürk'çülüğündedir. 
Atatürk'ün nutkunu yapar, Atatürk nam ve hesabı
na bu memlekette devrim nutkunu atar; ama tabanla 
ilişkisi kesilmiş, toplumdan kopuk sahtekâr Atatürk' 
çülerdir. Toplumdan kopuk, seviyeli gözüken insan
lar için söz konusudur, köprü altındaki zavallı kim
seler için değil, suç İşleyenler için değil, tabandan kop
muş kimseler içindir. Bu nedenle, oyuna gelmek iste
mem. 

Zaten bu Kanun, Tedbirler Kanunu gibi, Partiler 
Kanununu da ben bir tepki kanunu olarak mütalaa 
ederim. On sene sonra o da hükmünü kaybedecektir. 

Memur olduğum zaman memleket sorunlarıyla il
gili yazdığım bir makalem de, Türkiye'de mezhebe da
yalı iki siyasi parti vardır. İsim açıklamadım. O za
man Milli Nizam Partisi vardı, birisi tahakkuk etti. 
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Diğeri de, Milli Nizam'ın ve o zamanki Diyanet Teş
kilatının haksız tutumları sunni vatandaşlarımızın, (ki 
ben de sunniyim) taassup ve irtica karşısında alevi va
tandaşların ezilmesine sebebiyet vermiş ve mezhebe 
dayalı bir Birlik Partisi kurulmuştu. Bu benim şahsa 
kanaatim. O zaman öyleydi. Tamamıyla iki mezhep 
karşı karşıya gelmişti. Bu iki partinin, Partiler Kanu
nuna aykırı olduğunu arz ettiğim zaman, ceza yedim 
ben Savcılar Kurulundan, Yargıtay Başsavcısından. 
Bugüne kadar neredeydi bu Yargıtay Başsavcısı?.. 
insanları öldüren bir kasaphanenin bir kulis odası ha
line gelen parti vardır. Ben cana kastedenler durur
ken insanın maneviyatım yanlış veyahutta doğru bir 
şekiîde gıdıklayan ve zarar niteliğini kaybetmiş olan
ları ikinci plana atarım. Atatürk, Milli Mücadelede 
çıkarcıları, müstevlileri ve yabancılarla işbirlikçileri 
yere vurmak, krallığı bertaraf etmek için, sakallı, 
imam, hocalarla işbirliği yapmıştır; ama kafasında 
modern bir Cumhuriyet yaratılmasını önceden sapta
mıştı. 

Bu itibarla, ben akıllıca bir politika yapmak mec
buriyetindeyim. Demokrasiyi rayına oturtmak niyetin
deyim. Demokrasi düşmanlarına açık vermemek gere
kir. Demokrasi düşmanları Atatürk'e dayanır. 22 Şu
bat, 21 Mayıs, ondan sonra Muhtıra.. Temelleri nere
ye dayanır?, itibarlı insanlar gözükür. Bunlar kuvvet
edir. Her zaman için tehlikeyi.. 

Orduya çamur atanlar; Türün Paşa gibi, Sayın 
Türkeş gibi. Bunlar Orduyu kendinden zannederler. 
İşte bunlardır demokrasi düşmanları. Bunlar durur
ken, Milli Selamet Partisi bir an için suça itilmiş ol
sa; demokrasiyi tehlikeye düşürecek bir gücü yoktur. 
Ataiürk kabullenmiştir, sinei millete girmiştir. Artık 
çamurla güneş sıvanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, süreniz bitti, lütfen 
bağlar mısınız?.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek is
tiyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel düşün suçundan bahsetti devrimci bir 

arkadaşım. Düşün suçu diye bir suç yoktur. Düşünce 
suçlanamaz. Bunun kavgasını yapıyoruz. Özgürlük 
kavgasını yapıyoruz. 163, 141, 142 nCî. Şahsi kanaa-
timdir bu; Türkiye'de öyle bir özgürlük gelecektir ki, 
sokağa çıkmadan, illegal olmadan düşünceler rahat
lıkla izhar edilecektir. Düşün diye bir suçu kabul etmi
yorum. Düşünceyi kısıtlayanların suçları vardır, çıkar
cıların vardır, ortacı geçinen gandırop Atatürk'çülerin 
düşünce suçunu işleme hususundaki uydurma kavram

ları bugün memleket için tehlikedir, demokratik yolu 
kapatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kuyudan adam çıkarmadan bahsettiler. Ben buna 

iştirak etmiyorum. Rahmetlik İsmet Paşa Sayın Celâl 
Bayar'ın affı için uğraştığı zaman karşı çıkanlar kim
lerdi?.. Tabii senatörkı'i haklı bulurum, o zamanki 
bazı arkadaşların tepkisini. Bir 27 Mayısı yapmıştır, 
27 Mayıs'a imza koymuştur. Onların özel bir durumu 
vardır, statüsü vardır. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen bağlayın efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanını* 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Özel durumu 

vardır; ama bunun dışında gerek Cumhuriyet Halk 
Partisinde ve gerekse Cumhuriyet Halk Partisinin dı
şında Parlamento dışı diye muhalefet yaratıldı. Parla
mento dışı muhalefetin sonu nereye gitti?.. Gençlerin 
legal olmaktan çıkıp illegal bir duruma soktu. Orada 
hakh olan sadece Genel Başkan Bülent Ecevit'ti. Ne
ler söylenmedi onun için; ama bugün herkes onun 
etrafında toplandı. 

Kuyudan adam çıkarmayı iddia edilen gösterişçi 
devrimciler, ki devrimci demek onlar için devrime bir 
hakarettir, sokaktakikre demek bir hakarettir. Bu ne
denle, Sayın Erbakan affedilmiş, affedilmemiş bem'm 
için önemli değildir; ama Erbakan'ın bertaraf edilme
si; daha kurnaz, CIA mensubu bir kimse oraya geçer
se, Adalet Partisiyk işbirliği yaparsa demokratik sola 
bir muhtıra vasatını yaratacaktır. Bırakın Milli Selâ
met Partisi yaşasın, MHP'yi bertaraf edinceye, itlaf 
edinceye kadar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Sayın üyeler, bir yeterlik önergesi vardır, sunu

yoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederiz. 

Manisa Konya 
Mustafa Fahri Dayı Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tüzüğümüz gereğince, 
yeterlik önergesinin oylanmasından evvel, Komisyo
na sorulan sorular vardır ve o soruların cevaplandı
rılması iktiza etmektedir. Sayın Hüsamettin Çelebi 
bu soruları tevcih etmiştir. 

Komisyon adına ya Sayın Başkanı yahutta söz
cüsü lütfederler mi efendim?.. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü . ) 
— Ben cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Konuşacak 

kaç kişi kaldı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Dört saym üyemiz daha var efen

dim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S Ü . ) 
— Bu sorulan cevaplandırdıktan sonra söz hakkım 
var değil mi Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN —r Evvela bu önergeyi muameleye ko
yalım, bitirelim; söz hakkınız saklı efendim. Siz so
ruları cevaplarsınız, ondan sonra biz usulü muame
leyi tamamlarız, bilahara sizin söz hakkınız var ta
bii efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü . ) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Hüsamettin Çelebi arkadaşımız bir noktada 
hukuki bi!gi istemişler, onu arz ediyorum. 

Birinci soruları : «Asliye Ceza Mahkemesince ve
rilen kararlar nasıl, hangi yollarla kesinleşirler?» 

Bildiğiniz gibi, bu kararlar ya temyiz edilmez, 
belli süresi sonunda kesinleşir veyahut temyiz olu
nursa, kesinleşmesi, onaylanmasına bağlıdır. 

İkinci soru : «Kesin yargı hükmünün bir defada 
Anayasa Mahkemesinde görüşülmesi yargı sistemimi
ze uyar mı? Anayasaya uygun olur mu?» 

Sanıyorum ki, şu noktayı sormak istiyorlar. Eğer 
beraat etmişse ilgili parti üyesi, yine kesin bir hüküm 
söz konusu olur, tabiatıyla bir problem çıkmaz; fa
kat belli bir suç dolayısıyla bir parti üyesi mahkûm 
olursa ve Başsavcının buna dayanarak partiden ih
raç istemini parti kabul etmez ve sonuçta problem 
partinin kapatılması isteğiyle Anayasa Mahkemesine 
intikal ederse, ne olur sorunu ortaya çıkıyor. Sayın 
Çelebi tahmin ediyorum bunu sormak istiyorlar. 

Bir defa hemen belirteyim ki, bu sorun bir de
ğişiklik yapılması da mevcuttur, bugün de mevcuttur. 
Şöyle mevcuttur; b!r parti üyesi hakkında bir ma
halli savcı dava açar ve parti üyesi Ceza Kanununun 
belli bir maddesine muhalefetten mahkûm olabilir 
ve kesinleşir. Eğer mahkûmiyete esas teşkil eden ko
nu, aynı zamanda Siyasi Parti Kanununun yasak
larına aykırıysa, Başsavcı ihracını ister, ihraç etmez
se Kurula gidilir, Kurul ihracını ister. Yine ihraç 
edilmezse, Anayasa Mahkemesine gidilir. Anayasa 
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Mahkemesi, bu takdirde benim kanaatıma göre, o 
konuda bir suçun işlenip işlenmediği hususunda, o 
yönden mahkeme kararıyla bağlıdır. 

Buna karşılık, mahkemenin kararma konu olan 
fiilin Siyasi Partiler Kanununa göre, ihracı gerekti
ren bir fiil olup olmadığını, Anayasa Mahkememiz 
tayin edecektir; ama burada mahkemelerin karşı 
karşıya gelmesi söz konusuysa, bu gelme bugünkü 
sistemde de varittir. 

Üçüncü soruyu da cevaplandırmış oluyorum bu 
suretle. «Yargıtay denetiminden geçmiş ve kesinleş
miş bir siyasal partiyle ilgili hüküm Anayasa Mah
kemesinde sonradan ters bir kararla bozulabilecek 
midir?.. Buna olanak var mıdır?.. Varsa ileride hu
kuksal yönden daha vahim durumlarla karşılaşma
mıza yol açmaz mı?» 

Şimdi, hukukun işleme sistemi içinde burada da 
aynı konunun ortaya çıkması gerekir. Karar ya Si
yasi Parti Yasasındaki yasaklara aykırı bir nitelik 
taşıyorsa, kanaatımca bu nokta sadece bu nokta; ya
ni o fiilin işlenmesi noktası Anayasa Mahkemesini 
bağlar; fakat yasaklara aykırı bir nitelik taşıyıp taşı
madığı hususu, Anayasa Mahkemesince takdir olu
nacaktır; çünkü çok mümkündür ki, belli bir fiilden 
kesin hüküm alınmıştır; ama o fiil ihracı yahut ka
patmayı gerektiren bir fiil değildir; ama Başsavcı öy
le öngörmüştür, öyle düşünmüştür, Anayasa Mah
kemesine sevk etmiştir. Anayasa Mahkemesi aksi 
kanaattaysa, problem kendi kanaati istikametinde 
çözümlenecektir. 

Tabii akla şu soru da gelir. Parti kapatma yetkisi 
Anayasa Mahkemesine ait olduğuna göre, acaba Ana
yasa Mahkemesi fiilin işlenip işlenmediği hususun
da da serbest midir, yoksa artık bu kararla bağlı mı
dır?.. Bu konuda belki tartışmaya açıktır; ama şu 
andaki tartışmanın her halükârda dışındadır. 

Teşekkür ederim efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir 
sorum var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye. 
Sayın üyeler, daha evvel sorulmuş soruları, usul 

meselesini halledelim. Soru sorma hakkınız var, 
o sorular sizin hakkınızdır. İçtüzüğün hükmünü yeri
ne getiriyoruz. Bu, Saym Çekbi'nin sorusuydu. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Saym Başkan, bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Saym Başkan, sanıyorum ki, verilen ce-
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vapta bir noktada ufak bir sapma oldu sorumdan. 
Senim arz etmek istediğim konu şudur : Bir kesin 
yargı kararından söz edilmektedir. Yargı kararları 
kesinleşti demek, onun icapları yerine getirilir de
mektir. Parlamentoda yıllardır bu tartışılıyor, öyle ol
ması isteniyor. Bir zat, bir fiil işlemiş, alelade bir zat 
değil, bir siyasal partinin genel başkanıdır. Asimda bu 
teklif, Erbakan adındaki zatı kurtarmak içindir. Mev
kii itibarıyla bu çapta bir adamm işlediği fiil, Asliye 
Ceza Mahkemesine gitmiş, kesin hükme bağlanmış, 
derecattan geçmiştir. 

Sonra herhangi bir itiraz dolayısıyla itiraz mer
cii Anayasa Mahkemesi derse ki, «Bu hüküm yan
lıştır. Efendim, şahıs hakkında veriliş itibarıyla doğ
rudur; ama parti hakkında doğru değildir» O zaman 
ne olacaktır?.. Diyemez, dememesi lazım. Çok va
him durumlar ortaya çıkar o zaman. Çünkü, söz ko
nusu olan partinin, herhangi bir üyesi değil, en bü
yük bir organıdır. Sözü partiyi bağlayan genel başka
nıdır. İleride çok daha vahim hukuki sonuçlarla kar
şılaşılabilir anlayışıyla bu soruyu yönelttim. Teşek
kür ederim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Müsaade 
ederseniz açıklayayım Sayın Başkan. 

Bir ufak kanuni noktanın gözden kaçuıhşı so
nucu bu tereddüt doğuyor. Bugünkü Siyasi Partiler 
Kanunumuza göre, (Doğru veya yanlış o ayn, gere
kirse değiştirilebilir) bir partinin genel başkam Si
yasi Partiler Kanunundaki yasaklara aykırı bir dav
ranışta bulunursa ve hatta bu bulunma mahkeme ka
rarıyla sabit olursa, bunun sonucu sadece başkanın 
partiden ihracı olmakta, yoksa başkanın fiili dolayı
sıyla partiyi kapatmak mümkün olmamaktadır. Par
tiyi kapatmak ancak, başkanın ihracının parti ta
rafından reddi halinde bir müeyyide olarak Anaya
sa Mahkemesince ele alınabilmektedir. Partinin ka
panmasına ilişkin hükümler de mevcuttur; fakat 
partinin kapatılabilmesi için parti organlarının, (Sa
yılmıştır kanunda tek tek) yasaklara aykırı davran
ması, örneğin, bir genel kurulunun bir kararı alması 
vesaire gerekmektedir. 

Tabii bunlarda tartışılabilir. Zaten problem, biraz 
sonra belirteceğim, burada ortaya çıkıyor. Kanunun 
tümünü ele alıp, belki mevcut şartlara uydurmak var 
iken, yine mevcut koşulların bir sonucu olarak sadece 
belli hk cümle eklenme yoluna gidilince, ister iste
mez işte akla gelen bu sorunlar da ortaya çıkıyor; 
ama şimdi bu sorunların tümünün tartışmasına girmi
yorum; çünkü Kanunun tümü ele alınmış değil. 

BAŞKAN — Evet efendim, yanlış sorularla ilgili. 
Teşekkür ederiz Sayın Reisoğlu. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, soruma izin vermediniz. 
BAŞKAN — Efendim bilahara. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Gidi

yorlar ama. , 
BAŞKAN — Gelecekler, tekrar huzurlarınızda 

açıklama yapacaklar, o zaman soru sormak hakkı
nız saklıdır efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Oyu
mu vermeden bunu halledelim. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız yeterlik önergesini 
oylayacağız. 

Sayın Kaplan, önergenin aleyhinde söz istemiş
tiniz, buyurun efendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Efendim, az 
zamanımız kaldı, izin verirseniz yerimden söyleye
yim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Dokunulmaz

lıkla, mahkemelerin engellenmesi konusu tam açığa 
çıkmadı, müzakerelerin devamında fayda vardır. 

BAŞKAN — Saym üyeler, yeterlik önergesi bil
gilerinize sunuldu. 

Sayın Kaplan aleyhinde görüştü, yeterlik önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Yeterlik önergesi oy çokluğuyla kabul 
edilmiştir. 

Tabii Komisyonun açıklamada bulunmak hakkı 
ve saym üyelerimizin Komisyona soru sormak hak
kı saklıdır. 

Komisyon adına buyurun Sayın Reisoğlu. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

648 say ıh Siyasi Partiler Kanununun 111 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu Kanuna ek geçici bir 
madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu adına Yüce Heyeti
nize bilgi vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu konu, Anayasa ve Adalet Komisyonumuzda da üç 
gün süreyle bütün ayrıntılarıyla ve cepheleriyle tar
tışılmıştır. Sîzlere de burada anaçizgileriyle mesele
leri bütün açıklığıyla takdim edeceğim, ta ki Yüce 
Heyetiniz tam bir rahatlık içinde kararım versin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızda genç demokrasimiz:! korumak için, 

demokratik rejimi tahribe ve Devletin laik yapısını ze-
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delemeye yönelik, teşvik, davranış ve örgütlenmelere 
karşı, tedbirler öngörülmüştür. Anayasamızın 57 nci 
maddesi açıkça, «Siyasi partilerin tüzükleri, prog
ramlan ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine 
dayanan demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine ve 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hük
müne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymayan 
partiler temelli kapatılır.» hükmünü getirmiştir. 

Ayrıca Anayasamız, Türkiye'mizin içinde bulun
duğu koşullar dolayısıyle Devlet laik yapısına özel 
bir önem vermiş, 57 nci madde hükmüyle yetinme
miş, 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrasında, vatandaşın 
dini inançlarının ve dince kutsal sayılan şeylerin, si
yasal ve şahsi çıkarlar için istismar edilemeyeceğini, 
edilirse şahısların cezalandırılacağını, partilerin kapa
tılacağını hükme bağlamıştır. 

Şu noktayı da Yüce Heyetin bilgi ve tartışmasına 
sunmak islerim: Acaba, demokratik bir rejimde, de
mokratik rejimi yıkmaya ve zedelemeye yönelik dahi 
oisa, belli düşüncelere, bu düşüncelerin ifadesine ve 
örgütlenmesine bir sınır getirilmeli midir?... Bu nok
ta, siyaset biliminde, siyasal bilim alanında ciddi 
ölçülerde ve karşılıklı delillerle tartışılmıştır. Bazı gö
rüşlere göre, demokratik rejimlerde düşünce özgür
lüğüne ve düşüncenin örgütlenmesine hiç bir smır ge
tirilmemelidir. Bu örgütler, demokratik rejimi yıkma
ya, bir dikta rejimi kurmaya veya teokratik rejim ge
tirmeye yönelik olabilir; ama demokratik rejimin bü
yük üstünlüğü odur ki, heı fikir yanlış da o!sa tartı-
ç:iır ve tartışma sonucu yanlışlığı oıiaya çıkar ve 
bu şekilde zararsız iıale geiki'ir. 

Katta siyaset bil'mi alatıuun son yıllarda büyük 
şöhreti olan Prof. Duverger, kitaplarından birinde 
bu meseleye değinmiş. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle 
dlyo** : «Acaba Fransa'da dikta rej'mlyîe iktidara 
gelmeyi veya seçimle İktidara gelse dahi sonunda bir 
dikta rejimi kuracağını açıkça ilan eden, kabul eden 
bir partiye müsaade edilmeli midir?..» Filvaki bili
yorsunuz, bugün Fransa Komünist Partici, Tüzüğün
den, proleter dlktaiorya görüşünü çıkarmıştır, ismini 
muhafaza etmiştir; fakat artık yeni bir düzeye girmiş
tir; meseleyi daha çok ekonomik açıya yöneltmiştir; 
ama o, ya bu çıkarmadan önce veyahutta teorik bir 
tartışma olarak meseleyi ele almış. 

Şu cevabı veriyor: «Bana sorarsanız müsaade et
mek gerekir; çünkü eğer bu partinin Parlamentodaki 
üyeleri bir azınlık olarak kalacaksa bandan topluma 
bir zarar gelmez, hatta bir renk katar, belki itici olar. 
Diyeceksiniz ki, ya iktidara gelirse?.. O zaman bu

nun tek bir cevabı vardır; Fransız milleti demokrasi
ye layık değildir.» 

Duverger, bu değerlendirmeyi Fransa için yapar
ken, tabii Fransız demokrasisinin sağlıklı bünyesine 
de güveniyor; söylememekle beraber, ifade etmek is
tiyor ki, bu tip anlayışlar artık Fransa'da iktidar ola
maz; fakat acaba gelişmekte olan demokrasilerde, 
genç demokrasilerde yerleşmekte olan demokrasiler
de, demokratik rejimi" n kendisini koruma zorunîuğu 
var mıdır yok mudur?... Doktrinde, genellikle, çoğun
lukla buna verilen cevap olumludur; yani denir ki, 
demokrasi yerleşmişse, demokrasinin bünyesi, onu 
tahribe yönelik fikirlere karşı mukavemet edecek bir 
sağlamkktaysa, bu sağlamlık mevcut olduğu ölçüde, 
bırakınız her düşünce ortaya çıksın, bırakınız her 
düşünce örgütlensin. Tartışmalarla yanlış yollar dü
zeltilir, yanlış fikirler tashih edilir, demokrasi daha 
fazla güç kazanır. 

Öyle değilse, genç bir demokrasi, yerleşme aşama
sında olan bir rejim söz konusu olursa, bu rejimi 
ayakta tutacak ölçülerde, bu sınırlar içinde kalmak 
kaydıyla bazı önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak 
zarureti vardır. 

Bu anlayış, bu genel anlayış, aslında İnsan Hakla
rı Evrensel Beyannamesine ve Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesine de hâkim olmuştur. 

Yalnız, bunları söylerken hemen belirteyim, bir 
önemli noktaya özellikle, ısrarla işaret edeyim: De-
rıokraryi, demokrasi düşmanlarına karşı koruyoruz 
görüntülü altında, düşünce özgürlüğünü ortaJan 
kaldıracak tedbirlerden de dikkatle sakınmak, tabia
tıyla parlamentoların temel görevi olacaktır, çünkü 
bir deîa daha ısrarla belirteyim ki, toplumların ge
lişmesi, demokratik düzen içinde, demokrasiyi yık
maya yönelik olmayan, kaba kuvvete dayamk olms-
yan her türlü düşüncenin serbestçe tartışdmacsnı ge
rektirir. Her düşünceyi serbestçe tartışamayan, dü
şünceden korkan bir topium, daha güzel, daha ümit 
veren bir istlbaî yaratamaz; bütün ümitleri kırar, 
Düşünce her insana yeni bir pemge ufuk açar ve 
demokrasinin büyük üstünlüğü budur; her yeni ufka 
seçim yoluyla yönelmek mümkündür, her şikâyeti 
ceçlm yoluyla gidermek mümkündür. 

Anayasamızda yer alan bu hükümlere, bu de
mokrasiyi koruyucu hükümlere paralel olarak, 
Siyasal Partiler Kanununda da «Parti yasaklama
lar»» adî altsnda bir kıssın kurallar getirilmiştir. Di
ğer bir deyişle, Siyasi Partiler Kanunumuz, demok
ratik rejimi yıkmaya veya Devletin laik yapısını ze-
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delemeye yönelik davranışları yasaklamıştır. Bu ya
sakların İki temel sonucu vardır: Bir sonuca göre, 
eğer bu yasaklara aykın davranış, partinin belli or
ganlarından geliyorsa, partiye izafe olunabilecek 
şekilde ortaya çıkmışsa, Anayasa Mahkemesi kara
rıyla parti kapatılacaktır. Yok, bu yasaklara aykırı 
davranış bir partiye izafe olunabilecek bir kapsam 
göstermemekle beraber, belli partiye mensup bir 
üye tarafından ortaya çıkıyorsa, üyenin İhracı gere
kecektir. 

Şimdi, tabii şu nokta akla gelir. Efendim, 1965 
yılında kabul edilmiş olan bu yasaklar, acaba 1978 
yılında geçerliliğini muhafaza ediyor mu?... Yoksa, 
demokrasimiz biraz daha güçlendiğine göre veyahut 
güçlendiği kabul edilebilirse, bu yasakları da yeniden 
gözden geçirmek gerekir mi?... Olabilir; bu, bugün
kü tartışmamızın dışında olan bir noktadır. 

Şimdi, yüce huzurunuza gelen kanun teklifinde, 
«Partilerin kapatılmasına ilişkin hükümlerde» bir 
değişiklik yoktur. Yine bu teklifte, Siyasi Partiler 
Kanununda yer alan yasaklara ilişkin bir teklif de 
yoktur. 111 nci maddenin 3 ncü bendine bir tek 
cümle ilave edilerek, «Üyelerin partiden ihracına 
il'şkln» hükümlerde, önemli sayılacak bir tek cümle
dir; ama büyük neticeleri olan, önemli sayılacak bir 
değişiklik teklif edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Yüce Heyetinize, kişisel bir değerlendirme 

yapmaksızın, kişisel bir eğilim ifade etmeksizin, bu
gün yürürlükte olan hükümler, Müîet Meclisince 
kab-ıl edilen değişiklikler ve Yüce Heyetiniz ad ma 
çahşan Komisyonda yapılan çahşmslar hakkında bil
gi vereceğim ve sonucu, yüce takdirlerinize Komis
yon adına bırakacağım. 

Nedir yürürlükte bulunan hüküm?.. Hepsini te
ker tefeci' iyi anlamakta büyük fayda vardır. Şudur 
yürürlükte bulunan hüküm; üyeler bakımından, par
tiler bakımından z^teıı tartışma dışı : Diyor ki, 
\\\ nci raaddenln 3 ncü bendi; «Bir üye, bir siyasal 
partinin üyesi, (Bu genel başkan da olabilir, bir 
parlamenter de olabilir, Parlamento dîşı bir üye de 
olabilir) Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü kısmın
da öngörülen parti yasaklarına aykırı hareket eder
se, aykırı hareket ettiği hususunda Başsavcı da bir 
kESîaat hâsıl olursa, Başsavcı, ilgili siyasi partinin 
genel başkanlığına başvurur ve üyenin partiden ih
racını iller,» Ancak, Başsavcının yetkisi kesin bir 
yetki değildir; sadece bilgiye sanmadır. Eğer genel 
başkanlık yahut partinin yetkili organları Başsavcının 

bu talebini, istediğini yerinde bulmazlarsa, bu takdirde 
Parti Yasakianm İnceleme Kuruluna itiraz ederek 
bir karar isteyebilirler. 

Şimdi önemli olan nokta şudur. Parti Yasakla
rım İnceleme Kurulu, Türkiye'de söz konusu olabi
lecek mahkemelerin en mükemmeli şeklinde ortaya 
çıkan bir kuruldur. Çünkü, Yargıtay Ceza Dairele
rinin başkanlarından meydana gelmektedir, yani 
bugün 9 Yargıtay Ceza Dairesi bir araya gelmekte ve 
Parti Yasaklarını İnceleme Kurulu olarak, bir üye
nin, partiden ihracı gerektiren bir yasa dışı faaliyette 
bulunup bulunmadığını takdir etmektedir. Eğer bu 
Kurul, yasa dîşı bir davranışı tespit ederse yine de 
üyeyi partisinden çıkarma yetkisine sahip değildir bu
günkü Kanuna göre. Yine partisine bildirmekte üye
nin ihracım istemektedir. Eğer parti, samimi olarak 
o üyenin yasa dışı bir davranışta bulunmadığı kanaa
ti nd a ise, Kurulun kararım da ret etme hakkına 
sahiptir. Ancak, bu takdirde, ciddi bir müeyyidesi 
vardır; Başsavcı Anayasa Mahkemesine başvurur 
der ki «Şu üye, parti yasaklarına aykırı hareket et
tiği halde ve kendisine bu Kurul tarafından bildiril
diği halde üyeyi ihraç etmemiştir partiyi kapatın.» 
Artık müeyyide safhasındadır. Anayasa Mahkemesi 
yeniden meseleyi inceleyecektir, yani üyenin gerçek
ten parti yasaklarına aykırı hareket edip etmediğini 
mahkeme olarak inceleyecektir. Kanaat getirirse ki, 
Başsavcının müracaatı onu izleyen Kuru! kararı doğ
rudur partiyi kapatacaktır. Şimdi bu Kanun hüküm
leri yürürlükte iken, Millet Meclisinden bir değişiklik 
teklifi gelmiştir. Değişiklik iki noktadadır. Birincisi 
denmektedir ki, 111 nci maddenin üçüncü bendi de
ğiştirilerek; sistemi aynen muhafaza ediyorum, an
cak Başsavcının mekanizmayı harekete getirebilmesi, 
parti genel başkanlığına başvurabilmesi için, o siyasi 
parti üyesinin o parti yasağına aykırı davrandığının 
kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile sabit olması ge
rekmektedir. Mahkeme kararının kesinleşmiş niteliği 
ile ortnya çıkabilmesi, tabitaıyla parlementerler bakı-
m:ndan dokunulmazlığın kaldırılmasına bağlıdır. 
Çünkü, söz konusu mahkeme kararı, bir ceza mah
kemesi kararı olacaktır. Ayrıca, Millet Meclisinden 
geien teklifte, bir ek geçici madde vardır. Bu mad
deye göre, bu değişiklik yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar yapılan işlemlerde bu değişikliğe tabi olacaktır; 
yeni Başsavcı bu kanun yürürlüğe girinceye kadar 
kk- mekanizmayı işletmişse veyahut işletmemiş olsa 
bile, ondan evvel bir fiil söz konusu olmuş ise, 
artık kesinleşmiş mahkeme karan olmaksızın ve 
parlamenterler için ve dolayısıyla öncelikle dokumıl-
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mazlık kalkmaksızın bir başvuru söz konusu olma
yacaktır. 

Burada çok önem arz eden bir noktayı dikkati
nize sunayım, çünkü bu tabii Komisyonda da dik
kate alınmıştır, biraz sonra belirteceğim; bu karar 
çok ender görülür bir şekilde bütün partilerimizin oy 
birliği ile alınmıştır ve o gün bu karar alınırken 
Meclisteydim gördüm; bir uçtan bir uca kadar oya 
konduğu vakit bütün eller kalktı, bütün partiler bu 
çözümde birleşti. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Dışa
rıda olanlar da dahil mi acaba buna?... 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REÎSOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; zannediyorum bu sualin ayrıca 
cevaplandırılmasına gerek yok. Dışarıda olan bir in
sanın içeride el kaldırmış olması tabiatıyla mümkün 
değil. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saygı ile dinli
yoruz, telkin mahiyetine getirmeyin. Biz anlıyoruz. 
buna ihtiyacımız yok. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, devam 
edin Sayın Reisoğîu. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ 
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, karşılıklı konuşmak istemiyorum, ama üyeler de 
lütfen Başkanın hakkına baîki uymak isteyeceklerdir, 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tabii bunlar; 
düşüneceğiz bizim ricamız da bu. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun karşılık
lı görüşmeyin. Sayın Hatibin görüşmesini kesecek ma
hiyette... Lütfen efendim, bütün sayın üyeler birbirle
rini saygı ile dinlediler, 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Muhtererr* 
arkadaşlarım; itimadınızı rica ederim. Sözlerim bittiği 
vakit kuşku duyan arkadaşlarım varsa, onların &P 
kuşkuları giderilecektir. Tam bir objektivite içinde 
meseleleri arz ediyorum ve daha başta da söyledim; 
kişisel hiç bir değerlendirme yapmıyorum, kişisel bir 
eğilim getirmiyorum. Yani, sözlerimin hiç bir kısmı?*-
da, lütfen bir kişisel eğilim ve telkin görmemenizi de 
özellikle rica ediyorum : Bu nokta önem taşıdığı için. 

Şimdi geliyorum, işin Komisyondaki çalışmalarına 
ilişkin kısmına : Komisyonda ilk ortaya çıkan prob
lem, tabiatıyla Millet Meclisinde ortaya çıkan prob
lem oîdu. Acaba, bugün yürürlükte o'an hükümler 

Anayasamızın kurallarına aykırı mıdır?.. Çünkü, Ka
nunun değiştirilmesini arzu edenler, teklif verenler, 
üç noktadan Anayasaya aykırılık görüyorlardı ve de
ğişiklik teklifi de bu aykırılık fikrine dayanıyordu. 
Bu nokta, Komisyonda ve Alt Komisyonda incelen
di; eğer yanlış ifade etmiyorsam Komisyonu bağla
yıcı şekilde, o zaman bu noktayı benim kişisel fikrim 
sayabilirsiniz, çünkü Komisyonda bir arkadaşımız 
belki başka türlü düşünmüş olabilir; mevcut hüküm
lerde Anayasanın herhangi bir kuralına aykırı bir 
dorum mevcut değildir. 

Hemen kısaca teker teker değineyim. İlk aykırılık 
deniyordu; «14 ncü madde gereğince hürriyetlerin 
sınırlanması ancak mahkeme kararı ile olur.» Bura
daki hürriyet sınırlaması tabiatıyla tutuklama şeklin
de ortaya çıkan hürriyet sınırlamalarıydı; yoksa, ör
neğin disiplin hükümlerinde mahkeme kararı söz ko
nusu değildi, hürriyet sınırlamasını o geniş ölçüler 
'çerisinde düşünmeye imkân yoktur. 

İkincisi deniyordu; «32 nci maddedeki tabii hâ
kim fikrine aykırıdır, çünkü Parti Yasaklarını İnce
leme Kurulu bir mahkeme değildir.» Burada da bir 
lykınhk söz konusu değildi, çünkü tabii hâkim, an-
rvik ceza davaları için söz konusudur. Yani, bir suç 
V^n^şt*^, o suç için bir dava açılmıştır, o takdirde 
anayasal teminat olarak ancak tabii hâkime gidilebi-
"r. Burada ise, bir suçun cezalandırılması değil, bir 
disiplin uygulaması olarak belli koşullarda bir parti-
'Ten ihraç mz kokusudur ve bu ihraç neticesinde par-
'nm?nier görev ve yetkilerde bir değişiklik olmaya
caktır. 

Dokunulmazlığa aykırı olduğu kanaatim da taşı
mıyoruz, Çünkü, dokunulmazlık 79 ncu madde ds 
"?.'îcc3 suç işlemeye yönelik olarak mevcuttur. Örne-
TH bugün bir parlamenter, hatta bu kürsüdeki v.az-
^rinden sorumlu olmadığı Anayasada beyan edilr^-
'•Tne rağmen, bir vatandaşa hakaret ederse Yargıtay Î-
^ıızîı h?Mı ve açik kararları gereğince hukuk ma'h-
"kem^s'nie manevi tazminat ödemeye madikûm e'dik:-
'V'r. Çünkü, buradaki gözlerden sorumlu olmamak 
7"7Cî:k ct'.-'za'i noktadandır. Yargıtayımız haklı demûşlir 
V', g'Ğrev hudutları içinde huku'M bir sorum'suz'Mt 
ilijün'Ii'^'biiJr... 

'BAŞKAN — Sayın Revs'oğiu, bir saniye, usuli 
'&> muameleyi halledelim, sonra devam buyuracaksı-
mz efendim. Sayın üyeler; çalışma süremizin bitme
sine iki dakika vardır ve bu konu iîe i?gili iki tane 
de önerge vardır. Okunup gerekli işlem yapılacaktır. 
Aynı mahiyette olduğu için ilk geleni okutuyoruz 
efendim. 
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Sayın Başkanlığa; 
758 Sıra Sayılı teklifin müzakeresi sonuna kadar 

Oturuma devam edilmesini öneririm. Saygıîar. 
Niğde İstanbul 

Abdullah Emre İleri Fevzi Hakkı Esatoğlu 
BAŞKAN — Sayın üyeler önergeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Görüşmeler bu kanun teklifinin bitimi
ne kadar devam edecektir. Buyurunuz efendim. 

ANAYASA VE ADAUET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dokunuîmazhk bakımından da bir aykırılık görül

medi, çünkü bir cezai takip söz konusu değiMi. Parti
den İhraç edilme, dokunulmazlık zırhını gerektiren bir 
görev engeli şeklinde ortaya çıkamayacaktı. Nitekim, 
parti, kendi kendine ihraç ederse, yine de o parlamen
ter dokunulmazlığın kapsamı içinde bulunmuyordu. 

Böylece Anayasaya aykırılık bakımından bir de
ğişiklik zarureti görülmedi; fakat şu önemli noktaya 
işaret edeyim; bir hükmün Anayasaya aykırı olmama
sı değ'şîirilememesi anlamına tabiatıyla gelmez. Ana-
yas^ra eykırı çözümlere gidilemez, Arayana içinde 
kermsk şartıyla dalma en başarılı çözümler aranır. 
'Dolayısıyla Alî Komlşyoiîda ha konuda başarılı sa-
yjla^'k çözümîerin ne olacağı meselesi üzerinde dur
du ve iki teklif, iki çözüm ortaya çıktı. 

Ş'nsii. kanaatimce ciddi bir ağırlık taşıyan birinci 
tekî'fî izzh edeceğim. Birimci teklif şuydu : 111 nei 
mcddenln îicfeîeü bendinde öngörülen bugünkü meka-
K"7î^£^a ciddi b'r değ'ş'klik ihtiyacı mevcut değildir; 
yriîi Bsjsavcının müracaat hakkım kesinleşmiş bir 
mr'^kEine kararına hağ'amak lüzumu yoktur. Ancak, 
tosYkfiî göstermişür ki, Başsavcının doğrudan doğru
ya tek başîra y^pncağı bir değerîendlrîîîeyîe bir parti 
genel başkanlığına başvurabü'me'si, Başsavcıyı bir po-
lere'ğin konusu haline getirebilmektedir. Bu da, yar
gı orgazmın ör emli bir u r o r u olan Başsavcılık ma-
kaımnı zedeleyebilecek bir nitelik taşıyabüe-cektir. 

Onun için daha doğru olan çözüm, heıkesi tat-
mla edecek olan çözüm; Başsavcının yasaya aykırı bir 
davrr.riiş gördüğü zaman, herhangi bir malık eme ka
rarına dayanmak mecburiyeti o'maksızm, (çünkü bu 
bir suç problemi değildir) doğrudan doğruya Parti 
Yasaklarını İnceleme Kuruluna başvurarak «Falan 
Ş£'V.3 pr.rti yasaklarına aykırı hareket etmiştir, buna 
ben tcrsil ellini, siz de inceleyin aynı sonuca varırsa
nız pziii genel başkanlığından Kıracını isteyin» şek
lindeki bk değişiklik teklifi olmuştur. 

1 Ayrıca, geçici ek maddeyle iîgiîi olarak şu görüş 
ortaya çıkmıştır; birinci teklifle ilgili olarak, bağlan-

I tıîı olarak. Denmiştir ki, özellikle gelişmekte olan 
memleketlerde beffi zamanlarda, belli bir çizgi çiz
mek zarureti doğabilir. Böylece Siyasi Partiler Ka
nununun tatbikatında bugüne kadar cereyan eden 
olay ve beyanlar bakımından bir çizgi çizmek sosyo 
- poütik zarureti varsa, bu mesele ayrıca tartışılır, 
bir çizgi çizilir; fakat bu çizgi geçmişi kapsar, istik
bal bakımından demin söylediğim değişiklikle meka
nizma devam eder. Bu görüş hiç şüphesiz ciddi bir 
ağırlığa sahip olan bir tekîlfti; fakat bu ağırlığın ya
nında demin işere t ettiğim bir başka ağırlığı da Ko
misyon ihmal edemedi. 

O ağırlık da; Millet Meclisinde bütün partilerin 
oybirliği ile başka bir çözüme yaklaşmaları, başka 
bir sosyolojik yaklaşım içinde olmalarıydı. Çünkü, 

I açıkça belirtmek gerekir ki, bugün bir cümleyle ya-
I pıîan değişiklik, aslında başka bir sosyolojik yakla-
I şıradır. Nedir o başka sosyolojik yaklaşım; bir par

tinin bir üyesinin ihracında önce Parlamento bir po
zisyon almalıdır. Bunu da açıkça belli etmek zorun-

I dayım. Bu bir sosyolojik yaklaşımdır, tartışılabilir, 
doğrudur, değirdir, tarhşıfebiîir, Şunu da söyleye-

| ylm, ha yaklaşım da Anayasa aykırı değildir. 

Tar'îrşilscrk nokta: acaba bu yaklaşım doğru bir 
cüzüm müdür, değil midir?.. O noktadadır. Çünkü, 
Anaya;:: içinde çok çeşitli çözümler göz konusu oîa-
h lir. Yüce Heyetiniz ve Yüce Millet Meclisi bu çö
zümlerden hangisinin doğru olduğunu tespit etme 
zorunlağu ile karşı karşıya bulunur. 

MII'c'i Meclisinin oybirliği ile bir çözüme ulaşma
sı, Koalisyonumuzda o çözümün eksiksiz olması, di
ğer bir deyişle o çözümün bazı parti yasaklarım dışa-
-?da bırakmaması gereğine eğilme zaruretini ortaya 
cıksrJı. Çünkü, Başsavcının harekete geçebilmesi için, 
b'r nısıkeme karan aranması demek; mutlaka oftada 
~:rç teşkil edecek bir fiilin bulunması demekti. Hal-
?rski, 4 ncü kısımdaki parti yasakları incelendiği za-
^:sn gikükla ki, burada yasaklara! bir kısmı suç 
rltiliğiiide değildir; ama disiplin hükmü olarak par-

j tiden ihracı gerektirecek önemdedir. Kanun koyucu 
b'r cezaya bağlama^uştır; ama bir disiplin müeyyi-
1: "n; bağlrmıştır. İşiz ba hüküm, bir kısım yasakları 
d şsrıda bırakan bir nitelik taşıdığından Komisyo-

I numuz bunu dikkate alarak değişiklik yaptı ve dedi 
I ki, eğer yasaklara aykırı darranı'Mığaıda, aykın dav-
J - ır^sı ı kuralın öRgörd-iiğa husus bir suç niteliğinde 
I değilse, bu takdirde Başsavcı herhangi bir mahkeme 
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kararı almaksızın mekanizmayı işletir. Demin söyle
diğim değişiklisi de kanaatimce haklı olarak yaptı. 
dedi ki; Başsavcı mekanizmayı işletirken direkt par
tiye müracaat etmez, Parti Yasaklarını İnceleme Ku
ruluna müracaat eder, Kurul durumu inceler, dört 
başı mamur bir hale getirdiği zaman kararını verir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz bütün 
çgfiişım&an ve ileri sürülebilecek bütün fikirleri kişi
sel hlçlbir telkinde bulunmaksızın, bir eğilim göster
meksizin, Yüce Heyetinizin bilgisine ve takdirine sun
muş ohıyorum. Tabiatıyla Heyetiniz en isalbetii ka
rarı alacaktır. 

Hepinize lütfettiğiniz dikkat için saygılar suna
nım. (Atkılar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Reîsöğhı. 
Bir saniye ayrılmayın, soru sormak isteyen sayın 

üyeler var. Sayın Yorulmaz, buyurun efendim. 
' C E N G İ Z H A N YORULMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, Sayın Komisyonun değiştiricini iyice tetkik 
ettim. Değiştin metinlerinde suç sayılan ve yasak fi-
i ler dîye ikiye aynlmış bir fıkra var. Bu arada der
ler ki, şimdiki izahlarından da anlıyorum, Siyasi Par
tiler Yasasının 4 ncü kısmındaki yasaklan işleyen
ler, partiden ihraç, veya kapatılma yönünde cezayı 
alabilmeleri için. Burada suç sayılanlar için mahke
meye sevk, yasak olanlar için de aynen ifade böy
le, yasak olanlar içinde normal yolun Anayasa Mah
kemesine kadar gidişidir. 

Şimdi, Siyasi Partîier Yasasının 4 ncü kısmında 
yasaklar olarak sayılan şeyler, Türk Ceza Kanunu
nun 526 ncı madde'sine göre suç değil mld'ir? Hal böy
le olunca bu fıkra nasıl işîcr lütfen izah etsinler. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Reîsoğlu. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, ben Ceza Hukuku uzmanı deği
lim, uzman olmadığım alanlarda fikir beyan etmekten 
kaç nıran. Diyeceksiniz ki, bu ayıran nasıl ortaya 
çiktı? Komisyonumuzda üye olarak mevcut ve uzun 
yıîîar Ceza Hukuku ile uğraşmış olan arkadaşlan-
mız metinler] tetkik ettiler ve 526 ncı madde de da
hil, o madde de söz konusu oldu ve hatta okundu, 
Yargıtay kararlan da dikkate alındı ve dendi ki, bir
çok hüküm mevcuttur ki, bunlar suç niteliğinde de
ğildir. Yani, bunlara aykırı davramldığı zaman bü
yük ihtimalle bir cezai takibat yapma imkânı olma
yacaktır. Çünkü, cezai takibat için mutlaka Ceza 
Kanununda unsurları beKi olan bir fiili yerine getir
miş oîmak gerekir. 
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Binaenaleyh, Ceza Kanununda utfsurian belli edil-
uiiş, cezası gösterilmiş bir fiil işlenmediği takdirde 
^u bir yasak içine girse, bir disiplin cezasını gerek
tirme, bir d&Ipün sonucu doğursa dahi, bir mahkeme 
kararına konu teşkil edemez. 

Şunu da söyleyeyim ki, bu 4 ncü kısımda mev
cut parti yasakları, partiler bakımından konduğu 
için, faka1* aynı yasaklar sonradan atıf yoluyia üyelere 
de uygulanacağından, partilere yönelik bir ifade ile 
kaleme alınmış olan bu yasakların tatbikatta hangi 
ölçüde suç sayılacağı meselesi zaten ancak Yargıtayın 
ve ilgili organların uygutamasıyla ortaya çıkacak bir 
durumdur. 

Benim bu konuda size söyleyebileceklerim bun
dan İbarettir, zannediyorum ki h'iç'bir noktayı gölge-
lememe'ye azami dikkat sarfederek, bütün açıklığı ile 
meseleyi Yüce Heyetinizin takdirine sundum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, soru cevapîandı-
rıîmıştır. 

Sayın Sarhcalı? 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, Parti Yasaklanm İnceleme Kurulu karanyîa ce
za mahkemesinin karan arasında çelişki olursa, bu 
nasıl bir sonuç yaratacaktır? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Efendim, 
Kamın onu ceza mahkemesi kararı lehine halletmiş. 
Yani diyor ki, «Eğer Kurul mahkeme niteliğinde ol
madığı için, mahkeme bir karar verirse, o karara göre 
işlem yapıhr» diye kanun bunu daha önce ve şimdi 
de ceza mahkemesi kararı lehinde sistem olarak çö-
züm'enîiş. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Relsoğlu. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan; teşekkür ederim muhterem ar-
kadaşıanm. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, bir
kaç nokta üzerinde durmak için söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Talbii efendim, buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Komisyonumuzun değerli Sözcüsü, Sayın RelSoğhı 
tarafından yapılan açıklamalan dinlediniz. Ben vak
tinizi fazla almamak için, birkaç noktaya değinmekJe 
yetineceğim. 
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Bîğerli arkadaşım Yorulmaz, sözcü arkadaşıma 
bir soru tevdii buyurdular. Sözcü arkadaşım, bunun 
cevabîni verdiler. Ben Siyasi Partiler Kanununun 
111 nci maddesinin değiştirilmesi söz konusu olan 
(b) fıkrasının ikinci hükmünü okumakla yetineceğim. 

«Bir siyasi parti üyesinin o partiden (bu bent ge
reğince) kesin olarak çıkarılması halinde, bu kimse
nin işlediği fiil, ayrıca cezai kovuşturmaya kona teş
kil etmiş olup da, takipsizlk veya muhakemenin 
meni veya kesin beraat kararma bağlanmışsa; o kim
semin parti üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve 
bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu 
olmasını veyahut parti listelerinde bağımsız aday ola
rak gösterilmesini engeîleyen yasaklar da kalkar» de
nemektedir. Bu siyasi parti yasakları dediğimiz hü
kümler Siyâsi Partiler Kanununun 83 ncü maddesi iîe 
107 nci maddesi arasında yer almaktadır. 

Siyasi Partiler Kanunun dördüncü kısmında yer 
alan ve 83 ncü maddeden 107 nci maddesine kadar 
Olan maddelerine dahil bulunan fiillerin hepsi suç de-
ğiiiir. Banların bir kısmı suçtur. Bizim Ceza Kanu
numuz, kanunların sarahaten men etmediği, karşılığın
da sarahaten ceza koymadığı fiilleri suç saymaz. BTI 
yEcskları tetkik ettiğimiz zaman, şu amacı güde
mez, bu amacı güdemez, bunu yapamaz, bunu yapa
maz; şek*Jıde birçok hüküm var; ama unsurları hak
kında kavıt yok, karşılığında ceza olup olmadığı hak
kında da kayıt yok. 

Sorra, Siyasi Partiler Kanunun dördüncü kısmın
da yer alan «Bu yalaklardan hangisi olursa olsun, 
hanları işleyenlere şu ceza verilir» diye hepsini • içl-je 
alan ceza müeyyidesi gösteren bir hüküm de yok ve 
648 payıîı Siyasi Partiler Kanununun vazıı bizzat, iş
te 111 nci maddede okuduğum hükümle parti yasak
ları dediğimiz fiillerden bazılarının aynı zamanda suç 
niıeiiğiüde olduğunu düşünmüş, suç niteliğinde olan
lar için «Şsye'l savcılıklarca takipsizlik, sorgu yargıç-
lannca muhakemeden men, mahkemelerce beraat ka
ran verilirse; Parti Yasaklarını İnceleme Kurulu ta
rafından alınmış olan partiden kesin ihraç kendiliğin
den ortadan ksikar» diyor. 

Bu işiemc maruz kalan siyasi parti kurucusu ola
mıyor, mevcut partilere üye giremiyor ve siyasi parti
lerin listesinde beş yıl müddetle bağımsız aday olamı
yor. «O mahrumiyetlerden de kurtulur» diyor. 

Binaenaleyh, kanunun vazıı bizzat o yasaklar
dan bir kısmının aynı zamanda cezayı müstelzim ol
duğunu ifade ediyor. Bazılarının cezayı müstelzim 
olduğunu ifade etmesi, bazılarının da cezayı müs-
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telzim olmadığını, yani suç saydığını bizzat bu ka
nun vâzımın kabul etmesi demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
526 nci maddeye gelince, «Selahiyetli makamlar 

tarafından adli muameleler dolayısıyla, yahut amme 
emniyeti veya amme intizamı veya umumi hıfzıssıhha 
mülahazası ile kanun ve nizamlara aykırı olmayarak 
verilen bir emre itaat etmeyen veya bu yolda alın
mış bir tedbire riayet eylemeyen kimse, füü ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde bir aydan üç aya ka
dar hafif hapis veya 250 liradan 500 liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılır» denilmektedir. 

Görüyorsunuz ki, yasaların bazı makamlara 
verdiği yetkinin, o makamlar tarafından kullanılması 
suretiyle verilen emirlere muhalefetin müeyyidesi bu
radadır. Anayasanın ve yasaların yasakladıkları 
fiillerin karşılığında açık ceza konulmamış ise; işte 
onun cezası bu maddede yazılı cezadır; manasını 
anlamaya imkân yoktur. 

Nitekim, Anayasamızın da yasakladığı Siyasi 
Partiler Kanununda da yasaklanmış olan iki fiil 
bu maddenin ikinci fıkrasında tasrih edilmiştir. Şap
ka İhtisası hakkında 671 sayılı Kanunla, Türk 
harflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı Ka
nunun koyduğu memnüiyet ve mecburiyetlere muha-
'if hareket edenler. «İki aydan başlamak üzere» 
diye söylüyor cezayı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Arkadaşlarım tarafından Anayasa ve Adalet Ko

misyonunun Başkanı olduğum nazara alınmak su
retiyle, bana şöyle bir sual tevcih edilse, «Siyasi 
Partiler Kanununun 83 ncü maddesi ile 107 nci 
maddesi dahil hükümlerinde yer alan parti yasakla
rından hangileri suçtur, hangileri suç değildir?..» 

Bunların bazılarına cevap vermekliğim mümkün
dür. Çünkü, bu yasakların bazdan Türk Ceza Ka
nununda, özel cezalı kanunlarda unsurları ile göste
rilerek ve karşılığında uygulanabilecek ceza da gös
terilerek tasrih edilmiştir. «Bunlar suçtur» diyebili
rim; ama Türk Ceza Kanununda ve özel cezalı ka
nunlarda unsurları ile gösterilmemiş, karşılığında uy
gulanacak cezalar gösterilmemiş olanlar için ben 
kişisel bir mütalaa ileri sürmeye mezun değilim. 

Komisyon olarak da böyle bir mütalaa ileri süre
meyiz, Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurulu ola
rak da böyle bir karar alamayız. Anayasamız da 
tasrih ediyor, Türk Ceza Kanununun birinci, ikinci 
maddelerini, «Sarahaten men edilen fiil olacak», 
unsurlun ile belli. O fiilin karşılığında uygulanabi-



C. Senatosu B : 30 12 i 1 . 1978 O : 2 

lecek ceza, sarahaten gösterilecek, Anayasamız 
hükmü. Ceza Kanununun birinci ve ikinci maddesi 
de Anayasamızın bu hükmünü tekrarlıyor.—-

Binaenaleyh, Siyasi Partiler Kanununun dör
düncü kısmında yer alan parti yasaklarından hangi
lerinin suç olmadığı konusu üzerinde benim bu kür
süden kişisel olarak yapacağım beyan, ya da Ko
misyonumuzun raporunda ileri süreceği bir görüş; 
hatta yok böyle bir teklif ve olamaz da olsa oyla-
namaz da Cumhuriyet Senatosunca bir karar alma 
söz konusu olsa, yapdamaz. Mümkün değil. 

Değerü arkadaşlarım, 
Millet Meclisi, Siyasi Partiler Kanununda yapı

lan teklif üzerinde ne değişiklik yaptı, bu değişik
lik Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda nasıl görüşüldü, neler üzerinde duruldu 
ve nasıl bir sonuca varıldı?.. Değerli sözcü arkada
şım Sayın Reisoğlu bu konuları açıkladı. Ben tek
rar temas etmek ihtiyacını duymuyorum. Çünkü, 
vaktinizi alacağını da düşünüyorum. 

Parti yasaklarının bir kısmı suçtur, bir kısmı suç 
değildir. Eğer Millet Meclisinden gelen metni aynen 
kabul edecek olursak, mahkemelerden verilen ve 
kesinleşen karar aranacak. Suç olmayanlar için 
mahkemelerden karar alma mümkün mü?.. Suç 
olmayan konular için mahkemelerden karar alma 
mümkün oîmayınca, Siyasi Partiler Kanununun 
yasaklar hakkındaki hükümlerine hiç dokunulmuyor, 
o yasaklar olduğu gibi yürürlükte; fakat Millet Mec
lisinden gelen metni aynen kabul ettiğimiz takdirde, 
o yasaklardan suça konu teşkil etmeyenleri takip 
dışında bırakacağız. Onun için eğer bir hüküm 
sevk edilecekse, bu hükmün ikili olmasında zorun-
luk var. Suç olanlar için ayrı hüküm, suça ko
nu teşkil etmeyenler için, suç niteliğinde olmayan
lar için ayrı bir hüküm. Bu bir zorunluluk. 

Değerli arkadaşlarım, 
Siyasi partileri kapatma yetkisini Anayasamız, 

Anayasa Mahkemesine vermiştir. Bu yetki Ana
yasa Mahkemesinindir demekle de siyasi partiler, 
Anayasa Mahkemesince kapatılır demekle de yetin
memiş. Hiç bir tereddüde hiç bir tartışmaya ma
hal bırakmayacak bir açıkldda bunu tekrar etme 
ihtiyacım duymuştur. 

57 nci maddenin bu konuya ilişkin son fıkrasını 
okuyorum: 

«Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davala
ra Anayasa Mahkemesinde bakılır ve kapatma ka
ran ancak bu mahkemece verilir.» Davaya bakılır, 

tasrih etmiş, hiç bir tartışmaya mahal bırakmaya
cak şekilde. 

Görüşlerini söyleyen arkadaşlarımı dikkatle, iti
na ile ve istifade ile dinledim; fakat konunun açık-
hğa kavuşması için şu hususları arz etmekliğime 
müsaade etmenizi rica ediyorum. 

Siyasi partilerin kapatılması nedenleri, Siyasi 
Partiler Kanununun 111 nci maddesiyle 112 nci 
maddesinde yer almaktadır. 112 nci madde olduğu 
gibi duruyor. 112 nci maddede yazılı sebeplerden 
birisi mevcut olduğu takdirde, Cumhuriyet Baş
savcısı Anayasa Mahkemesine o siyasi partinin ka
patılması için dava açma yetkisine sahip ve bunun 
için Parti Yasaklarını İnceleme Kuruluna gitmeye 
gerek de yok. Binaenaleyh, siyasi partilerin kapa
tılması konusunun sonuca bağlanması için sadece 
111 nci maddenin üçüncü bendi söz konusu değil. 

Şimdi siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 
112 nci madde duruyor. O maddede gösterildiği 
üzere, parti yasaklarından o maddede numaraları 
yazılı olanlar; istenildiği, mihrak haline geldiği, şu 
olduğu, şu olduğu takdirde Cumhuriyet Başsavcısı 
Anayasa Mahkemesine kapatma davası açar. 112 
nci madde ve bu madde gereğince bir siyasi parti
nin kapatılması hakkında dava, ancak re'sen Cum
huriyet Başsavcılığınca açılabilir. Bu madde yürür
lükte. Bu maddeye dokunulmadı. Siyasi partilerin 
kapatılması için 111 nci maddeye göre de dava 
açılabilir. Bu davaya gelince, bu dava nasıl açılır?.. 

110 ncu maddeye göre Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından dava açılması re'sen olur. Gene Cum
huriyet Başsavcılığında açılabilir. Ya re'sen olur 
veya Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Ada
let Bakanlığının yazılı istemi üzerine, gene Cumhu
riyet Başsavcılığı tarafından yahut son milletvekili 
genel seçimlerine katılmış olup da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısında grupu olan ve 
ilk genel kongre toplantısını yapmış olan bir siyasi 
partinin merkez karar organının üye tamsayısının 
saltçoğunlağunun oyu ile alınan karara dayanan 
parti genel başkanının yahut parti genel başkanına 
izafeten veya vekaleten mahkemelerde temsil yetkisi
ne sahip parti merciinin yazılı isteminde yeterli de
liller bulunduğu kanısına Cumhuriyet Başsavcılığının 
varması üzerine açılır. 

112 nci madde duruyor, 111 nci madde duru
yor. 112 nci madde mucibince dava açma yetkisi 
münhasıran Cumhuriyet Başsavcılığınındır. Tahrik 
yoluyla dava açılmasına da imkân yoktur. 

— 285 — 
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111 nci maddesinde yazılı hususlara gelince: 
Re'sen de açabilir. İki yönden gelen müracaat üze
rine dava açabilir. 

Şimdi 111 nci maddenin müsaade ederseniz 1 nci 
ve 2 nci fıkralarını hatırlatma kabilinden de olsa 
müsamahanızı rica ediyorum, uzun değildir, oku
yorum: (Oo... sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin müsaade 
buyurun. 

ANAYASA VE ADALET. KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİE (Devamla) — «Anayasa Mah
kemesince bir siyasi parti hakkında kapalına kararı: 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahut par
tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parü organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer 
parti mevzuatının bu kanunun dördüncü kısmında 
yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması veya, 
2 parti genel kongresince yahut merkez karar organı ve
ya merkez yönetim organı veyahut Türkiye Büyük Mil
let Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu kana
nım dördüncü kısmında yer alan maddelerin hüküm
lerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bil
dirgeler yayınlanması takdirinde verillir» diyor. 

Üç adet teklif var, bu konu üzerinde arkadaşım 
konuşlu, Komisyonun görüşünü yüksek takdirinize 
sundu, ben onu tekrarlamayacağım. Bizim Millet 
Meclisinin kabulüne göre getirdiğimiz değişiklik iki. 
Birisini arkadaşım açıkladı; suç olan yasaklar, suç ol
mayan yasaklar. Mekanizma, yürürlükte olan metne 
göre Cumhuriyet Başsavcısının parü genel başkanlığı
na blidirmesiyle başlıyor. Burada, Parti Yasaklarını 
İnceleme Kuruluna başvurması suretiyle başlıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hangi fiiller suç, hangi fiiller suç değil konusu 

üzerinde size bir lıatırlamıa daha yaparak iki cümle 
ih sözlerimi burada bitireceğim, 

Efendim, bizim Anayasanuzin ikinci kısmı, temel 
haklar ve ödevlerden bahseder. 

«Birinci bölüm: 
Genel hükümler:» 
Şimdi bunun birinci fıkrasında, «Temel hak ve 

hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü
nün, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, 
kamu yararının, genel ahlâkın ve geiîeî sağlığın korun
ması amacı iie veya Anayasanın diğer maddelerinde 
gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ru
huna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir» 

Aşağıda «Kanun temel hak ve hürriyetlerin özüne 
dokunamaz» diyor. 

Sonra bir fıkrası daha var, «Bu Anayasada yer 
alan hale ve hürriyetlerden hiç birisi, insan hak ve hür
riyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve 
mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile 
kullanılamaz.» 

Şimdi son fıkrasına dikkatinizi rica ediyorum: 
«Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası 
kanunda gösterilir» 1488 sayılı Kanunla Anayasanın 
11 nci maddesinde yapılan değişiklik, «Bu hükümlere 
aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösteri
lir» diyor. Bu kanun henüz çıkmamıştır. Denıekki, bu
gün bu yasaklara, eğer bugün yürürlükte olan yasalar
da suç sayıîmamışsa, ceza verme olanağı yoktur. Bina
enaleyh Anayasanın, yasanın her emrettiğini yapma
ma, her yasakladığını yapma suç sayılır; eğer hiç bir 
sarahat yoksa, işte Türk Ceza Kanununun filânına 
maddesine uyar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, «Suç sayılan fiiller, suç sayılmayan fiiller» 

diye, yasakları ikiye ayırma zorunluğunu duyunca, 
suç sayılan fiili işleyen kimse, o suçu işledi mi, işle
medi mi?.. İşlediği iddia edilen suçu işledi mi, işleme
di mi?. İşlediği iddia edilen fiil saç mu, değil mi?. Suç 
vasfına haiz mi, değil mi?. Suç vasfına haiz ise, 
hangi cezayı, ne nevi cezayı gerektiriyor?.. Bu ancak 
mahkemede muhakeme edilmek suretiyle tespit edile
bilir. 

Siyasi partilerin üyeleri, Türkisre Büyük Millet 
Meclisi üyesi olmayabilirler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olabilirler. Suç işlediği iddia edilen, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan kimse, 
o saçandan dolayı, Cumhuriyet Savcılığınca mahke
meye sevk edilmiyor mu? Suçun işlendiği yer mahke
mesi tabii hakim değil mi?.. Fiilin sabit olup olmadı
ğını takdir edecek, suç vasfına haiz olup olmadığını 
takdir edecek, o hakim değil mi?.. O hakimin verdiği 
karar süresi içinde temyiz edilmese ve temyiz edilip 
tasdik olunursa keşMeşraiyor mu?.. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesiyle, eîbette dokunulmazlığı
nın kaldırılması söz konusudur. Eğer, bugüne kadar, 
(Ben de naçiz bir üyesiyim) dokunulmazlığının kaldı
rılması kararlarım veya üyelik sıfatının sona ermesi
ne, ertelenmesi kararlarını isabetle aîamamışsak, bu 
isabetsizlikte benim de payım var. «Biz bu mekaniz
mayı bugüne kadar isabetle kullanamadık, bundan 
sama da isabetle kullanamayız, o bir zırh olarak ka-
nnniana uygulanması bakımından karşımıza çıkar» 



C. Senatosu B : 30 12 .. 1 a 1978 O : 2 

diye düşünmek doğru değil. Türk Ceza Kanununun 
parti yasaklan dışında kalan ölüm cezasını dahi istil
zam eyleyen suçu işleyen kimse için dokunulmazlık 
konusu ele alınıyor. Bu da ele alınabilir. 

Efendim sözü fazla uzatarak sizi daha fazla meş
gul etmek istemiyorum, hepinize saygılarımı: arz etle
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Betiî. Saym 
Betil bir saniye efendim. Saym Kocaman sora sormak 
îsiiyor efendim.; 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 
111 nci maddenin (3-A) bendinin ilk fıkrasında ikili 
bir ayırım yapmış komisyon. Suç sayılan fiiiîer, sayıl
mayan fiiller. Saym Komisyon Başkanımız hangi fiil
lerin suç sayılıp, hangisinin sayıhnayacağinı, komis
yonunun, hatta Senato Genel Kurulunun düşünüp, 
takdir edip açıklayamayacağını haklı olarak beyan 
ettiîer. Ben üave edeyim, Cumhuriyet Başsavcısı da 
buna yetkiîi değil, Hangi fiillerin suç sayılıp, hangi
sinin sayılmayacağım kesin olarak takdire yetkili de
ğildir. Ancak, takdiren dava açaibilir. Şimdi, bu birinci 
fıkrada yaptığınız, komisyonda yaptığınız ikili ayırım 
karşısında kesin mahkeme kararına dayanılarak an
cak mekanizmanın çallştirile bileceğine ilişkin hüküm, 
havada askıda boş bir hüküm olarak kalıyor. Şöyleki, 
mademki, bir fiilin, yahutîa 83'den İG7'ye kadar olan 
maddelerde öngörülen fiillerin, suç sayılıp sayılmaya
cağını ancak mahkemeler tayin edecektir kesin hü
kümle. Savanın yetkisi yok. Birinci ibarede mahke
mede suç sayıldığına dair kesin hüküm varsa, meka
nizma işleyecek, doğru. Suç sayılmayan fiiller açısın
dan değerlendirme yapıyorum Saym Başkan. 

Ademi takip meni muhakeme veyahut beraat al
mış bir fiil, suç sayılmayan fiil ancak banlar olabilir, 
kesin yargı kararma bağlı suç sayılmayan fiil. Bunlar 
hakkında da birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca 
mekanizma işlerlik kazandığına göre, birinci cümlede 
suç sayılan fiiller için mekanizmanın çalıştırılmasına 
ilişkin koyduğunuz hükmün bir anlamı var mı?... Hava
da boşlukta değil mi?... Birinci fıkrayla getirdiğiniz gü-
boşîukta değil mi?.. Birinci fıkrayla getirdiğiniz gü
vence askıda kaîmıyor mu? Lütfen bu sorulara cevap 
veriMn. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim... 
FEVZİ .HAKKI ESATOĞLU (İsîanfoal) — Efen

dim, teklifin tümü üzerinde müzakere yapılıyor. Bu 
birinci maddenin ayrıntılarıdır. Tümü üzerindeki mü
zakereler biter, maddelere geçilmesine karar verilirse, 
bunlar tartışılır. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sayın Betiî 
gayet kısa efendim lütfen. 

SAFA YALÇUK (Çorum) — Hayır, cevap vere
mez efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Mad
delere geçildiği zaman konuşur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu kadar sabırla uzun 
süre bu kanun teklifinin müzakeresini yaptınız, is
tirham ediyorum, bir dakika içerisinıde verilecek bir 
cevap için fazla vakit harcamayalım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bir parîi üyesi
nin parti yasakları arasında yer alan ve suç niteliğini 
taşıyan bir fiiline Cumhuriyet Başsavcısı muttali oldu
ğu takdirde, vazifeli ve yetkiîi Cumhuriyet Savcısını 
bir tezkereyle haberdar eder. 

Eğer suçun işlendiği yere Cumhuriyet Savcısı ken
disi muttali ise, resen tahkikat açar, açtığı tahkika
tın sonuna göre, ya takipsizlik karan verir, yahut 
kamu davası açar. Davayı da vazifeli ve yetkili mah
keme hükme bağlar. Cumhuriyet Savcısı kendi tak
dirine göre, bir parti üyesinin yasaklar arasında yer 
alan ve fakat Cumhuriyet Başsavcısının takdirine gö
re, suç sayılmayan, Cumhuriyet Başsavcısının suç say
madığı fiilden dolayı, takip yapmasına hiç bir engel 
yoktur, Bu takip yürür. Yasa diyor ki, ona o hükme 
dokunulmadı takipsizlik kararı meni muhakeme ka
rarı veya beraat kararı getirirse, Parti Yasaklarını İn
celeme Kurulundan karar çıkmış olsa dahi bütün 
haklar avdet eder. Binaenaleyh, savcının takdiri, sor
gu yargıcının takdiri, mahkemenin takdiri esas ola
caktır. 

Saygdar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Betiî. 
Saym üyeler, müzakereler bitmiştir. 
Sayın Kaplan her ne kadar «Sözlü açıklayacağım 

nedenlerle tasarının tümünün reddini istiyorum» diye 
bir talepte bulunmuş iseniz de size söz vermem tüzük 
hükümlerine uymamaktadır, böyle bir imkânım yok
tur, onun için sizden özür dilerim» 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Estağfurullah. 
BAŞKAN — Saym üyeler; eleştirileri dinlediniz, 

saym Komisyonun Sayın Başkan ve Saym Sözcüsü 
açıklamalarda bulundular, sayın üyeler sordular ce
vaplar verildi. Şimdi teklifin tümü üzerindeki müza
kereler bitmiştir. Teklifin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Teklifin maddelerine geçilmesi
ni kabul edenler işaret buyursunlar efendim... 
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Efendim, çok Özür dilerim, lütfen ayağa kalkarak 
oylama yapalım efendim, istirham ederim, çünkü bir
lik sağlanamadı. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin mad
delerine geçilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edil
miştir. 

Efendim, teklifin maddeleri okunup, görüşme açı
lıp gerekli işlemler yapılacaktır. 

13 . 7 , 1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi. 

Madde 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesi aşağîdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi 
parti hakkında kapatma kararı : 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahut par
tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer 
parti mevzuatının bu kanunun dördüncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı olması veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye 
Büyük Millet Mecisindeki grupların genel kurulların
ca bu kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
delerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut ge
nelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verilir. 

me kararma gerek olmaksızın Parti Yasaklamalarını 
İnceleme Kuruluna yapar. 

Kurul, bu başvuru üzerine, delilleri topladıktan 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi partinin 
temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen 
parti üyesini veya üyelerini ve varsa vekillerini din
ler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya 
kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya naipler 
eli ile yapabilir, tanık dinleyebilir ve 82 nci madde
de yazılı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. Kurul, 
bu başvurmayı en çok 60 gün içinde karara bağlar 
ve kararını Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili siyasi 
partinin genel başkanlığına yazı ile bildirir. Kurul, 
Cumhuriyet Başsavcısının isteğini yerinde görmüş ise, 
söz konusu organ, merci, kurul veya yardımcı kol or
ganının işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sü
rülen parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin ola
rak çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organ-
lannca, kurulun yazılı bildirisinin alınmasından baş
layarak 30 gün içinde karar verilmediği takdirde, söz 
konusu fiillerin bu bendde belirtilen nitelikte fiiller ol
duğunun 110 ncu madde uyarınca açılacak dava so
nucunda Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi ha
linde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bend uyarınca alınan partiden kesin olarak 
çıkarma kararları hakkında 56 nci madde hükümle
ri uygulanmaz. İlgili mahkemeye dava açılması veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi halinde bu 
bendde yazılı iki yıllık süre kesilir. 

B) Yukarıdaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi 
partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılmayıp da 
bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üye
leri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının kendisine yazı ile bildirilmesinden 
başlayarak 5 yıl süre ile başka hiçbir siyasi partiye 
ahnamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti 
listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi tak
dirde bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu 
olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde ba
ğımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında 
da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend gere
ğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki 
neticelerinin ortadan kalkması ile o. kimsenin parti 
üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu kimse
nin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını 
veyahut parti listelerinde bağımsız aday olarak gös
terilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

3. A) Yukarıdaki 2 nci bendde sayılanlar dışın
da kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol 
organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun 
dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine 
aykırı fiillerin işlenmesi takdirinde, fiilin işlendiği ta
rihten başlayarak 2 yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Baş
savcılığı suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş 
mahkeme kararı Ue sabit olan organ, merci, kurul 
veya yardımcı kol organına işten el çektirilmesi ve 
suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme 
kararı ile sabit olan parti üyesinin veya üyelerinin 
işbu bentde sayılan organ, merci, kurul veya yardım
cı kol organına dahil olsun veya olmasın partiden ke
sin olarak çıkarılması için Parti Yasaklamaları İncele
me Kuruluna başvurur. Fiil, bu kanunun dördüncü 
kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı ol
makla beraber, suç niteliğinde değil ise, Cumhuriyet 
Başsavcılığı bu bendde öngörülen başvurmayı mahke-
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C) Parti Yasaklamaları inceleme Kurulunca, yu
karıda (A) fıkraa uyarınca Cumhuriyet Başsavcdığı 
tarafından yapılan başvurunun yerinde görülmemesi 
halinde, kurulca alınan karar kesindir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Birinci madde üzerinde söz isteyen sayın üyeleri 

sunuyorum, efendim: Sayın Hüsamettin Çelebi, Sa
yın Niyazi Unsal, Sayın Recai Kocaman, Sayın 
Kadri Kaplan. 

Buyurun Sayın Hüsamettin Çelebi. 
Sayın üyeler; 
Biraz önce almış olduğunuz karar gereğince ko

nuşma süresi Sayın üyenin 10'ar dakikadır, arz ede
rim efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Biraz önce aldığımız karar, bir hukuki konuyu 
tartışmak durumundan çıktığımızı ve bir siyasal mü
zakere ortamına girdiğimizi gösteriyor. Bu nedenle, 
1 nci maddeyi irdelerken meseleleri ve bildiklerimizi 
açık söylemeliyiz. 

Cumhuriyet Başsavcısının; durup durup, Sayın 
Erbakan'nın iktidarda bulunduğu yıllar boyunca 
söylediği ve tekrar ettiği bir sözü iktidardan ayrıldığı 
gün takibat konusu yapmış olması, Türk adliye ör
gütü yönünden büyük şansızlıktır. Kendisi yönün
den, meslek hayatı yönünden, her halde çok büyük 
şansızlıktır. Bu bir gerçektir. 

Ama, bir gerçek daha vardır. Bugünkü Milli 
Selâmet Partisi, dünkü Milli Nizam Partisinin deva
mıdır. Bugünkü Milli Selâmet Partisinin Genel Baş
kanı, dünkü Milli Nizam Partisinin Genel Başkanı
dır. Bugünkü yüce Anayasa Mahkemesi, Milli Ni
zam Partisini kapatmış olan yüce adli organımızdır. 
Böyle olunca dönüp geriye ne yapmakta olduğumuzu 
görmemiz lazımdır. D.önüp geriye bakmamız lazım 
ki, bu memlekette bu Anayasa Mahkemesine maale
sef yıllarca başkanlık etmiş olan Sayın Taylan da 
biraz önce burada kabul edilen Komisyon metninin 
lehinde oy kullanmıştır. Bunu teessüfle kaydediyo
rum. Dönüp geriye bakarsak durum şudur: 

Sayın Başkan, 
Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinden ve 

Atatürk ilkelerinin başlıcası lâikliktir. Laiklik ümmet 
gayyasına düşmüş bu toplumu çağdaş anlamda millet 
seviyesine çıkartmış olan ilkedir. O ilke, kardeş kav
gasını, din kavgasını bitirmiş; falan şeyhin veya fi
lan kerametli zatın peşine düşerek hayatını kendisine 

I haram etmiş insanların dünyasını aydınlığa, aklın 
yoluna çıkartmış olan ilkedir. 

Neden kapandı Milli Nizam Partisi?.. Bu sorunun 
cevabım arıyorum ve bugün yapmakta olduğumuz 
nedir? Bugün yapmakta olduğumuz bir zatı, bir 
şahsı, bir siyasi partinin genel başkanını bir yanlış 
adli kararla başlamış olan süreç içerisinde kurta
rırken yapmakta olduğumuz şey, Cumhuriyetin te
mel nitelikleri üzerinden taviz vermek, asgari anlam
da, Saym Çelikbaş'ın biraz önce arz ettikleri gibi, 

I bundan sonra söyleyeceklerine ve yapacaklarına hüc
cet hazırlamaktan ibarettir. 

Alınan karardan sonra metni hukuki yönden in
celemenin anlamı kalmadığını arz etmiştim. Sadece 
bir cümle daha söylememe izninizi dilerim. 

Şu saatlerde bitirmekte olduğumuz 1978 yılının 
Ocak ayının bu haftası, geçtiğimiz Pazartesi günü 
İstanbul'da «Öze dönüş» adıyla perdelenmiş bir 
geceyle başladı. Şimdi kurtarmakta olduğunuz Sa
yın Erbakan, orada konuştu. Ne dedi? Bu birincisi. 
Sayın Erbakan'ın naşiri efkârı durumunda olan ga-
teze günlerden beri ne yazıyor? Bu iki ve Sayın 
İçişleri Bakam geçen akşam burada sizlere; «İstan
bul sokaklarına Vahdettin'in resimleri asılıyor, ona 
mani olmaya çalışıyorum.» dedi. Neden unuttuk? 
Vahdettin değildi o aslında, Abdülhamit'ti ve bu 
hafta şu anda bitirmekte olduğumuz hafta, maalesef 
Türkiye Cumhuriyetinde Abdülhamit'in anıldığı haf
tadır. Kızılay Haftası, falan hafta, filan hafta, Ata
türk'ü anma haftası gibi Abdülhamit'i anma hafta-
sıdır. Söylemek isttemiyorum; ama her halde bu 

I kararın bu yasa önerisinin bu noktaya kadar gelme
sinde, Abdülhamit haftalarını kutlamak durumunda 
olduğumuz arkadaşların etkisi vardır ve bu acıdır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi . 
Sayın Unsal, buyurunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Değerli arkadaş
larım; 

Komisyon adına az önce dinlediğimiz bilgileri ve
ren her iki arkadaşımızı da dikkatle ve saygı ile din
ledim. Genel hukuk kuralları içinde verdikleri bil
giye bir diyeceğim yoktur. Yalnız, üzerinde çalıştığı
mız konunun bir geneli bir de özeli var; yani kemi
yeti, keyfiyeti var. Biz konunun geneli üzerinde duru
yoruz, prensibi üzerinde duruyoruz. Verdikleri bilgi
leri hep genel hukuk kuralları, genel hukuk prensip
leri içinde verdiler. Bu kesimine aynen katılıyoruz, 

I ama konunun bir de özeli var. Bizim özellikle üzerin-
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de durduğumuz ve bu Senatoya yakıştıramadığımız 
yan* burasıdır. 

Dediler ki; «Anayasaya aykırı yanı yoktur.» Bu 
olayın Anayasaya aykırı yanı vardır. «Yoktur» de
nemez. Bir defa bu işlemde düzenlenen metinde iki 
cezalandırma durumu söz konusudur : 

Bir; herhangi bir parti üyesini cezalandırma. 
İki; parti üyesi olan siyasi bir kimseyi, parlamen

ter bir kimseyi cezalandırma söz konusudur. İşte na
zik yer buradadır. 

Siz bir parti üyesi olursanız, eğer parlamenter de
ğilseniz bu konunun işlemesi başkadır, eğer parti 
üyesi olarak bir de parlamenierseniz dokunulmazlığı
nız varsa, bu yasanın işleme durumu başkadır. Sanı
yorum ki, bu Yasanın şu günlerde özellikle gündeme 
getirilmesinin nedeni de buradadır. Eğer, parti yasak
larına aykırı davranarak suç işleyen birisi varsa, bu 
da parlamenterce, bununla ilgili işlemi zaman yönün
den geciktirmek ve bununla ilgili işlemin yürürlüğe 
konulabilmesi için Parlamentodan geçirerek doku
nulmazlığını kaldırmak elbette oîayı ya tamamıyla 
engelleyecektir veya ortadan kaldıracaktır. 

Şimdi, nasıl oluyor? Dokunulmazlığı olmayan bir 
kimseye konumuzda uygulanacak işlem başka düşü
nülüyor, dokunulmazlığı olan bir kimseye uygulana
cak işlem başka düşünülüyor. Eğer burada iki işlem 
söz konusu ise bunun Anayasaya uygun yanı neresi 
olacaktır? Bunu ben anlayamıyorum. 

Son derece nazik bir konuda suç işleyen bir kim
seyi yargıçların elinden alabilmek için bir metin dü
zenlenmiş. Biz; «son derece nazik bir konu» dedik 
ve o konuya ait gençlerimize yaptırdıkları yeminden 
de bir bölüm okuduk. Bu bölümde diyor ki; «Kemal 
Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanunların tatbikini 
önleyeceğime, kısa zamanda ümmet esasına dayanan 
şeriat devletinin kurulması için Devlet dairesinde söz 
sahibi olacak mevkilere gelmek için çalışacağıma ye
min ederim.» 

Bir ülkeyi bu duruma getirecek kimse için savcı 
işlem başlatıyor, bu savcının başlattığı işlemi bilirkişi 
durumunda olan ve en yüce mahkemelerin de daire 
başkanlarından oluşan bir kurulun suç unsuru var mı
dır, yok mudur; süzgecinden geçirmesini yeterli bul
mayarak bu konuda mahkeme kararı olmadıkça, içe
riğini getiren bir metin düzenlemesi ile karşı karşıya-
yız. Çok iyi biliyorlar ki; Erbakan'ın dokımuîroazlı-
ğmı burada kaldırmak bir mesele olacaktır. Bu kalksa 
bile hakkında dava açılması ve o davanın sonuçlan
ması büyük ve uzunca bir zaman alacaktır. Ondan 

sonra da verilecek cezanın bir yerde de bir değeri 
kalmayacaktır. Şu çaba, şu gayret, şu birleşme, şu 
öncelik ve Sayın Safa Reisoğlu'nun «öbür tarafta 
baktım Millet Meclisinde partiler oy birliği ile bu ko
nu etrafında birleştiler.» diyerek bizi de bir bakıma 
uyarmasının anlamım ben kavrayamıyorum. Kavraya
madığım için de ister istemez bu konuları söylemek 
için zamanınızı alıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben değerli Komisyon üyelerini dinlemeden önce 

bu yasanın kimin tarafından savunulduğunu pek an
lamamıştım; ama şimdi anlıyorum. Yani, sadece bir 
partinin öncülüğünde değil, Komisyon üyelerinin de 
savunuculuğunda bir madde düzenlemesi karşımıza 
gelmiştir. Yalnız bu savunmayı yapanlar unutmasın
lar ki, halka çok üzerinde dura dura birtakım sözler 
verilmişür, «Biz suçlulardan hesap soracağız; suçlu
lardan hesap sormak için göreve geliyoruz» dedik. 
Eğer Türkiye'de hükümetler suçlulardan hesap sor
mazsa, eğer siyasiler dokunulmazlık zırhının altına 
girerek hesap vermekten kaçınırlarsa, bu ülkede hiç 
bir şey halledilmez; ama çok şeyler daha olur. Yuna
nistan, siyasi suçlularından hesabını sormuştur, Ame
rika Birleşik Devletlerinde bir Başkan, salt telefon
ları dinlediği için hesabım vermiştir, görevden ayrıl
mak zorunda kalmıştır, ama siz, şeriat özlemi çeken 
birinin paçası kapıya kısıldığı an, o kapıyı açıp kur
tarmak için burada gayret gösterme, «Biran önce hay
di samı çıkaralım» deme eğilimi içindesiniz. Biz bunu 
anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Değerli hukukçula
rınız hoş gösünler. 

Saygılar sunarım. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
vın Başkan, Yüksek Komisyondan bu konu ile ilgili 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim, soracaksınız; ko
nuşmacılar bitsin, sorarsınız efendim. 

Söz sırası Sayın Recai Kocaman'da. Sayın Koca
man?.. Yoklar. 

Buyurunuz Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Maddelere geçilmeden evvel bir önerge vermiştim 
tümünün reddedilmesi hakkında; ayrıca sözlü olarak 
açıklayacağım nedenlere dayanmak kaydı da vardı. 
Fakat Sayın Başkan, söz vermedi. Takdir tabii ken
dilerinindir, bir şey de demiyorum, kendileri Başkan
lık kürsüsünün icabını yaptılar. 
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O baksmdan bazı şeyleri açıklamak istiyorum. 
Çünkü, alınacak karar hemen hop diye el kaldırıla
cak menfi veya müspet bir karar değildir. Bunun al
tında nice meşakkat ve mihnetler yatmaktadır, de
mokrasi mücadeleleri yolunda. Bunun altında, 27 Ma
yıslar yatmaktadır, 22 Şubatlar, 21 Mayıslar ve nice 
nice muhtıralar ve hareketler. 

Binaenaleyh karar, politik bir karardır. Hukuksal 
plandan kaymıştır, siyasal planda tartışılır hale gel
miştir. Bunu çabuklaştıran, etki yapan bazı olaylar 
olmuştur. Onlar olmasa dahi, Meclislerde bu iş, hu
kuksal plandan değil, siyasal plan açısından ele alı
nıp kararlaştırılacaktır. Eşyanın tabiatına uygun olan 
budur. Çünkü, konuşulan Anayasa hukukudur, Ana
yasanın yaşayıp yaşamaması meselesidir. Anayasa 
ile toplumsal yaşamın bir birine uyup, uymayacağı; 
uymadığı takdirde Anayasanın ne olacağı, başka bir 
elle mi idare edilmeye çalışılacağı, yoksa Anayasanın 
ortadan kalkıp, kalkmayacağı meselesidir. Bunun için 
izin verirseniz duygularımızı, kendi düşüncelerimi 
gayet açık, partileri, kişileri de hiç kötülemeden; ona 
da lüzum hissetmeden ortaya koymak istiyorum, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi hakikaten Sayın Başsavcının meseleyi bi

lerek, bilmeyerek, bir şey diyemeyiz buradan tabii, 
belki de icaplar öyle getirdi o insanı, bir iktidar de
ğişikliğinde ortaya atması, hemen bu olayın etrafın-
da bir siyasal gruplanmaya ve politik hesaplaşmaya 
neden oldu; bu aç-k. Tam kavrayamıyorum; ama bu
nun altında böyle bir politik hesaplaşma var. Çün
kü, başka türlü böyle bir metni tahmin ediyorum 
hiç bir arkadaş kabul etmez. 

Ha eder, Türkiye'de demokrasi daha genişletilme
lidir. Özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin yelpazesi 
genişletilmelidir. Batı demokrasilerindeki haklar ay
nen bizde de olmalıdır. Ne bir fazla, ne bir eksik, 
diyenler var böyle. Kabul; biz de böyle istiyoruz. 
Bunun yolu bu değil. Öyle sanıyorum ki, şimdi biz 
bu türlü konuşanlar, biraz da ona aykırı hareket edi
yor muşuz gibi, hani özgürlükçü demokrasiye karşı, 
kayıilayıcı, kısıtlayıcı, darlaşlmcı konuşuyor muşuz 
gibi. Aslında hiç böyle değiliz. 

Konuşmayanlar ise, tereddüdüm var, burayı teş
kil eden kanatlardan toplu ses çıkmadı, kişilerin ses
leri çıktı. Hiç ses çıkmayan kanatlar da var. Demek 
ki, banlar bizden daha çok demokrasiyi, daha çok 
özgürlükçü çoğulcu demokrasi taraftandırlar. O hal
de onlardan bekliyoruz, 141, 142, 163 ve benzen mad
deler kalksın diye; getirecekler her halde o arkadaş-
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lar. Her halde onlar getirecek ki, bugün susuyorlar. 
Eğer öyle yapılsaydı bu iş, çok daha doğru hare

ket edilirdi; Anayasa felsefesi bakımından. Anaya
sal hukuk felsefesi bakımından daha doğru hareket 
edilirdi. O zaman şunun tartışmasını yaparddc. Türk 
toplumu bugün varmış olduğu düzeyde daha geniş 
özgürlükleri kabul edebilir mi, edemez mi? Hiç de
ğilse tarihin önünde, 1978'lerin Senatosu çok daha 
ağır bir görev yapmanın idraki ve hazzı içinde ken
disini hissederdi. Yolu o idi, bu işin. 

Şimdi şahıslara değil ve bir kişiyi de illa ceza
landırmak değil, bir partiyi de cezalandırmak değil, 
kolay kolay da diyemeyiz bir parti tamamen bu suç
ları işliyor diye. İşleyeni olur, işlemeyeni olmaz. Ama, 
önleyici müeyyide olarak Anayasamız güzel bir şey 
getirmiş. Sayın Hocamız, Sayın Reisoğlu, gayet açds, 
net, tarafsız bir tarzda, bir ilim adamına yakışır tarz
da meseleyi ortaya koydu. Tekrar vicdanımla başba-
şa kaldım, ölçtüm, biçtim. Tatbikatta bir şey yok. 
Var, ufak bir çarpıklık gözüküyor sanki, Efendim, 
savcı böyle bir baskı mı yapıyor? Aslında yapmadı
ğı açık da, Tabii hâkim prensibine uyduralım. Onu 
da söylediler, burada sözkonusu değil. Buna rağmen 
o da olsun; kabul. Mahkeme kararına bağlanmadan 
suç diye bir mesele tahkim edilmesin, tarsin edilme
sin, saptanmasın. Bu da kabul. Süre geriye işlemesin. 
Bunu da düşünüyoruz. 

O hskle, dokunulmazlık zırhı ma'akeîiîelerle Ana
yasanın ortasnüa engelleyici olarak kullanılmasın. 

Arkadaşlar; 
Dokunulmazlık zırhı, Türk Mahkemelerini iş 

yapmaz hale sokarsa, bu Anayasa, Türk yasaları ile 
boğuşmaya başlar. Siz şimdi bu kanunu kabul eder
seniz, Türk Anayasasının bazı yasaklamalarını, Türk 
mahkemelerinin, Türk hâkiminin, Türk yasalarına 
bakamaz hale çevrilmesine neden oluyorsunuz. Bu
nun sonucu, toplumda, toplumun yaşantısı ile, sos
yal vakıa İle, sosyal gerçeklik ise, Anayasanın hukuk
sal kuralları çatışır ve evvela başlar, Anayasanın 19 
ncu maddesinin 5 nci fıkrasından ve 57 nci madde
nin tüm fıkrasından bir mantarlaşma, bir işîeme-
mezlik, bir karşı koyuş, hayata karşı koyuş başlar. 
Buna tedbir alacak olan mahkemeleri de çaresiz hal
de bırakraışsınızdir; çünkü dokunulmazlık zırhı var-
dsr. Hâkimde bir tedbir alamamak başlar; Türk Ad
liyesinde bir tedbir alamamak başlar. Bu başlayış, 
Anayasayı bir çıkmaza doğru götürür. Metin olarak 
götürür, felsefe olarak götürür, Anayasa içtenliği, bi
linci olarak götürür, Anayasa başka istikamette, ha-
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yat başka istikamette giderken çatışma başlar. O 
zaman korkanm ki, üzerinde titizlikle durduğumuz 
laik Cumhuriyet ve milli Devlet, yine titizlikle üzerin
de durduğumuz demokratik, özgürlükçü temelden 
kaymaya başlar. Kaymaya başlayınca bunun iki sa
hibi çıkar. Ya halk veya onun adına biz çıkarız veya 
bizler adına çıkacağını söyleyen başka kuvvetler çı
kar. 

Anayasa hukuku üzerinde bu türlü oynamalar 
tehlikeleri de çağırabilir. Bu benimki bir görüştür, 
aksi görüşler de olabilir; ama bunun münakaşası 
böyle bir metin üzerinde olmamalıydı, böyle bir su
nuş tarzı üzerinde olmamalıydı, böyle bir olaydan 
sonra olmamalıydı ve günlerce dendiği gibi, Anaya
samızı 141, 142, 163'le biraz daha açalım mı? Ya
ni, Anayasayı değiştirmeyelim; ama bu maddelerin 
tatbikatını biraz daha başka türlü anlaşılır hale so
karak Anayasadaki özgürlüklerin daha rahat kulla-
mlmsı imkânını biz vatandaşlarımıza verelim mi tar
tışmasını yapardık. Bu çok tath olurdu ve bunun za
manı gelmiştir Türkiye'de veya o da değil, daha çok 
kendimize güvenirdik, Anayasanın bazı maddelerinde 
de gevşemeler yapardık. Bu da değil, bir şey daha 
yapardık; zırhın arkasına saklanmamızı engelleyecek 
olan dokunulmazlıkla ilgili 79 ncu maddede bir de
ğişiklik yapardık; şu, şu, şu nitelikte fiillerin işlen
mesi halinde, müeyyideleri ve cezaları olan şunların 
işlenmesi halinde dokunulmazlık ya otomatik olarak 
kalkerdi veya belirli bir süre tanırdık Meclise, mese
la üç ay süre. Meclis ve bizzat fiil isnat edilen kimse, 
«Hayır, Anayasada dokunulmazlığın kalkmasına lü
zum yok, dosya üzerinden hâkim karar versin; çünkü 
ortada böyle bir şey yoktur, deliller açıktır» diyebi
lirdi. İşte siyasi karar veya o kimse giderdi mahke
meye kendiliğinden, «Ben hesap vereceğim» diyebilir
di. Bu da bir yolda, Bunu da yapmıyoruz; ama gali
ba en kötüyü yapıyoruz değerli arkadaşlar. 

Bu bakımdan huzurunuzu işgal ettim. Tabii ben 
bunun tümüne muhalifim, bunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan, kıymetli senatörler; 
Üzerinde kâfi miktarda durulan konular hakkın

da burada bir konuşma yapmak üzere gelmedim. 
Yalnız, bir konuşmacı arkadaş, konuşmasında «Mil
li Selamet Partisinin, Milli Nizam Partisinin devamı 
olduğa» şeklinde bir ifadede bulundu. Bu iddia doğ
ru değildir. 
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J BAŞKAN — Sayın Hatip, müsaade buyurun. 
I Size birinci madde ile ilgili olarak söz verdim. 

Burada teamülümüz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara Milletvekili) 

I — Birinci madde ile ilgili. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Bu Mecli-
I sin üyesi olmayan sayın üyeler müdahale etmesinler 
I efendim. 
I Burada grupları olmayan sayın partilere ve onla-
I nn mensuplarına söz vermek teamülü yoktur. Onun 
I için istirham ediyorum, siz yalnız ve yalnız birinci 
I madde ile ilgili konuşabilirsiniz. Bu konuda görüşme-
I nize devam edin efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Efen-
I dim, madde üzerinde konuşulurken, uluorta, mensu-
I bu bulunduğum bu partiye, Milli Nizam partisinin 

devamı olduğu şeklinde bir ifadede bulundu. Bu ifa-
I de doğru değildir. Milli Selamet Partisi, Anayasa ve 
I mer'i mevzuat çerçevesinde kurulmuş bir partidir. 
I Bu ve diğer isnatlarla partimizin hiç bir alakası yok-
I tur. 
I Ayrıca, bir yasama dönemi boyunca hükümetler 
I kurmuş, millet ve memleketimizin maddi ve manevi 
I kalkınmasında hizmet yapmış bir partidir ve bu va-
I zifesine yasama meclislerinde şerefle devam etmek

tedir. Yüce Senatoya saygıyla arz ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 

Sayın Kocaman... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 

I Sayın üyeler, birinci madde üzerindeki müzake
relerimiz bitmiştir. Yalnız, Sayın Karamullaoğlu bi-

j rinci madde ile ilgili soru soracağını söylemişlerdi... 
Yoklar. 

I Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
| edenler... Kabul etmeyenler... Oy çokluğuyla kabul 
I edilmişler. 

I İkinci maddeyi okutuyorum. 
Msdde 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Si-

j yas! Partiler Kanununa aşağıdaki ek geçici madde 
eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe 
I girmesinden önce yapılmış olan işlemler hakkında 
I da bu Kanun hüliümîeri uygulanır. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. İkinci maddeyi oylarınıza sunuyo-

I ram. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
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Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon 
Milletvekili) — Sayın Başkan, bir hususu öğrenmek 
için Divandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAŞKAN — 1978 mali yılı Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesinin müzakeresine başlsyoraz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 

(1) 729 S. Sayılı basmayan 7 . 2 . 1978 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon 
Milletvekili) — Burada usulünüze ve Tüzüğünüze 
baktım. Eğer öyle ise, badema devamının böyle ol
maması için hatırlatıyorum; Hükümete söz hakkı is
tiyor musun, istemiyor musun diye sormadınız. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde böyle olmadığı gibi, 
burada da olmaması gerekir. O halde varlığımızdan 
hiç bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Şener, hem Sayın Hükümetin 
varlığına, hem sizin şahsınıza sonsuz saygımız var
dır; ancak Tüzük meydandadır. Tüzüğümüzde söz is
temek hakkınız derkârdır. Siz burada bulunufken, 
size bizim «Söz istiyor musunuz?» diye sormamızı 
fuzuli addettik biz. İstediğiniz zaman, her zaman 
emrinize amadedir. Siz arzu etmediğiniz için söyle
medik efendim. 

Sayın üyeler; almış olduğunuz karar gereğince 
Birleşimin İkinci Oturumu için tayin ettiğiniz süre 
bitmiştir. Saat 20.45'te toplanmak ve bütçe müzake
relerine devam etmek üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.15 

Cumhurbaşkanlığınca Seçiim'ş Üyeler Grupu adı
na Mclin Toker; buyurunuz efendim, 
• CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA METİN TOKER (Cunıîmrbaşiiamnca S. Ü.) — 
Saysn Başkan, Sayın Bakan değerli arkadaşlarını, 

Dır'şleri Bakanlığı 1978 Biitçesin'n görüşülmesi 
münasebetiyle, Türkiye'nin dış politikası hakkında 
Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Gnıpumuzun gö
rüşlerini sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış'şleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi,- Türk 

dış politikasının uzun yıllardan beri ilk defa sağlıklı 
bir canlılık kazandığı günlere rastlamış bulunuyor. 
Bunu memnunlukla karşılıyoruz, Yeni Türkiye Cum-

» » • H < » < » •+" 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaîdı 

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

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin Üçüncü Oturumu 
nu açıyorum. 

/. — 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729 (1) 
(Devam) 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 
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huriyetî, kuruluşuyla bir olay oluşturmuş, Kurtuluş 
Savaşıyla sömürgeciliğin geçersizliğini göstermiş, böy
le bir yönetim altında tutulan mazlum uluslar için bir 
bayrak, bir ışık yerine geçmiştir. 

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Andîaşmassyia 
hukuki varlığını, milli sınırlarım ve bağımsızlığını 
dünyaya kabul ettirmesini takip eden ilk yıllar kendi 
içine dönmüş, kendi sorunlarını devrimci bir anlayış
la çözümleme devrini açmıştır. «Devletin konsolidas-
yonu» diyebileceğimiz bu yıllarda dahi dışarıya açı-
hnniîş, Kurtuluş Savaşı yıllarında başlamış Türkiye -
Sovyetler Birliği ilişkileri hep, karşılıklı saygı, hak
lara riayet ve iç işlere karışmamak prensipleri dahi
linde geliştirilmiş, kuvvetli bir dostluk haline getiril
miş, eski düşman Yunanlılarla ilişkiler iyileştirilmiş, 
Milletler Cemiyetine girilmiştir. 

Devlet içeride sağlam temellere oturtuldukça Tür
kiye Cumhuriyetinin dünyada, özellikle kendi çevre
mizde etkinliği artmış, dış politikamız daha faal hale 
getirilmiştir. Avrupa'da faşist tehlikenin büyüdüğü ve 
savaş belirtilerinin başladığı 30'lu yularda kurulan 
Balkan paktı ve Saadabat paktı herkesten çok Türki
ye'nin ve Atatürk'ün damgasını taşırlar. Akıllı ve ba
siretli bu dış politikamızın uyandırdığı saygınlıktan 
yararlanılarak Boğazlar işi ve Hatay işi banşcı yol
lardan halledilmiştir. 

2 ncl Dünya Savaşı Türkiye'yi İsmet İnönü'nün 
yönetiminde bulmuştur. Bu savaş boyunca Türkiye, 
izîeuği tarafsızlık po!'likası sayesinde en önemli dev
letlerden bir; olarak kalmış, hem müttefikler hem fa
şist blok bütün kararlarında Türkiye'nin tutumunun 
ne olacağı unsuruna dikkat etmek mecburiyetini his-
setîîî'şkrdir. Büyük bir ileriyi görüşle daha savaşın 
patlamasından önce İngiltere ve Fransa'yla imzalan
mış bulanan ittifak ve Türkiye'nin alevler içinde kal
ması tehlikesi kalkınca, müttefikler safında resmen 
yer alınması Türkiye'yi Birleşm'ş Milletlerin kurucu 
üyesi yapmıştır. 

Türkiye'nin hareketli dış polliikası CHP iktidarı
nın yerini alan DP iktidarının bilhassa ilk yıllarında 
canlılığını korumuştur, Kore Savaşına katılmak, şek
li doğru veya yanlış, cesaretli bir davranış oîmuştur. 
NATO'ya girmemiz ulusal güvenlik end'şeîerimki 
azaltmıştır. 

Sayın Menderes'in Orta Doğu'da aktif rol oyna
ma imkânımızı abartmış olmasına rağmen Türkiye 
hen, kendinden bahsedilir, kendisine önem verilir, her 
halde İnsiyatif alabilir bir devlet gözüyle görülmüş-
tüi'. Avrupa Konseyinden sonra Avrupa Ekonomik 

Topluluğuna da katılmamız dış politikamızda bir ye
ni adımı oluşturmuştur. 

Karşımıza âdeta kendiliğinden çıkan Kıbrıs krizi
nin 1959 Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla çözümlen
mesi de, Makarios'un 1963'ten itibaren başlattığı yeni 
krize, 1974 müdahalesiyle apayrı ve üstünlük denge
sini bizden yana çeviren değişik yön verilmesi de ha
reketli dış politika zincirinin son halkaları sayılabi
lir. 

Ondan sonradır ki, sebebinin tahlili üzerinde 
durmayı gereksiz saydığımız bir hareketsizlik dış 
politikamıza gelmiş, sanki her şey buzdolabına 
konmuştur. Kıbrıs'ta insiyatif elden kaçırılmış, 
Amerikan ambargosu konusundaki yaklaşımımız 
kesinlikle tespit edilememiş, AET ile ilişkilerimiz 
bu hareketsizlikten dolayı çıkmaza girmiştir. Orta 
Doğudaki tutumumuz belirlenmemiş, değişik ba
kanlar kendi favorileri değişik ülkelere, değişik 
amaçlı geziler yapmaya başlamışlar, bu suretle ha
reketsizliğe bir de keşmekeş eklenmiştir. Türkiye' 
nin saygınlığı azalmış, Türkiye'nin ne düşündüğü, 
ne yapacağı umursanmaz olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, tekrar, dış politikada Türkiye'nin bir ha

reket başlattığı, buzdolabının kapağının açıldığı, 
sorunların üzerine gidildiği görülmektedir. Dünya 
basını bunun aynasıdır. Dünya basınında Türki
ye'nin görüntüsü hemen değişmiştir. Türkiye yeni
den, kendisinden bahsedilir, onun ötesinde, ne 
yapacağı merak edilir ve kendisinden bir şeyler bek
lenen üîke haline gelmiştir. Bu bekleyiş halen umut
lu bir haldedir. Umudun başarıya dönüşmesi te
mennimizdir ve inancımız, buna yardımın herkes 
için bir görev olduğudur. 

Türkiye'nin bugün Güneyde, Doğuda, Kuzeyde 
ve Kuzeybatıda, oralardaki komşularıyla bir soru
nu yoktur. Güneydeki komşularımızın bizimle so
runları varsa, kendi aralarında ve İsrail ile öylesine 
meşguldürler ki, bizimle uğraşacak halleri yoktur. 
Niyetleri de yoktur, umarız. 

İran dostumuz ve müttefikimizdir. Biz İranla 
ilişkilerimizin daha somut olmasını arzularız, on
lar buna Rüşvet-i kelam tarzında, dudak servisi ola
rak olumlu karşılık verirler. İş başladığı yerde bi
ter. İran'ın bugün, bölgemizde daha büyük bir 
role heves etmesi, Amerika'nın bir nevi güvendiği 
müttefiki olmak istemesi, hatta jandarmalığa ha
zırlanması, bizi şimdilik rahatsız etmemektedir. 
Kuzey komşumuz, Sovyetler Birliği, üzerimize çö-

— 294 — 



C. Senatosu B : 30 1 2 , 2 , 1978 O : 3 

kerttiği 1945 - 1946 kâbusundan sonra, bilhassa Sta-
tin'i takiben yanlışını anlamış, bizi olduğumuz gibi; 
yani «Kendisine karşı düşmanlık beslemeyen, kış
kırtıcılık yapmayan ve kışkırtıcılığa alet olmayacak 
bir NATO müttefiki» olarak görmeyi, Sayın Ece-
vit'in deyimiyle içine sindirmiştir. Bizim zaten, 
bundan başka bir isteğimiz yoktur. Kuzey Bau-
mızdaki sosyalist ülkelere gelince, biz hem Roman
ya ve Yugoslavya tipi olanlarla, hem Bulgaristan 
tipindekilerle gittikçe artan dostluk ilişkilerini başa
rıyla sürdürüyoruz. 

Arkadaşlar, 
Bu kadar komşusuyla hiç bir sorunu bulunma

yan ülke, bütün ölçülerle barışçı ülkedir; ama bir 
komşumuzun, Yunanistan'ın, bizimle sorunu var
dır. 

Senatonun sayın üyeleri, bu sorun ne Kıbrıs'tır, 
ne Ege'dir, ne kıta sahanlığıdır. Yunanistan'ın bu
gün biri kısa vadeli, öbürü uzun vadeli iki amacı 
vardır. 

Kısa vadeli olanı, milletlerarası alanda Türki
ye'nin başından gaileleri eksik etmemektedir. 

Uzun vadeli olanı Avrupa'nın Yunan kıyıların
dan başladığını yahut başka bir deyimle bittiğim 
Batılı milletler camiasına kabul ettirtmektir. Yu- . 
nanistan'ın bizimle sorunu, Türkiye'yi Avrupa'nın 
dışına attırtmakhr. Düşününüz ki, bugünkü Yu
nanlıların en akıllısı, sayın Karamanlis, bunu se
çim kampanyası sırasında bir de değil, iki defa 
açıkça beyan etmiştir. Saynı Karamanlis'i belki 
«Seçimlerde neler söylenmez ki..» diye mazur gör
mek kabildir; ama bu, böyle bir temanın Yuna
nistan'da, seçim kazanmak için elverişli tema oldu
ğunu, yani Yunanlının bunu kalbinde taşıdığını is
patlamaz mı? 

Yunanistan'ın ikinci amacını gerçekleştirmesi ba
his konusu değildir. Fakat Yunanistan, milletler
arası alanda Türkiye'nin başından gaileleri eksik et
meme amacını bugüne kadar gerçekleştirmiştir. Bu
nun sebebi onun özel başarısı değil, ortada Kıbns 
diye bir sorunun bulunmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Şu anda Türkiye'nin dış ilişkilerinin temelinde 

Kıbrıs sorunu yatmaktadır. Görülüyor ki, yeni Hü
kümet bu doğru teşhisi koymuştur. Nitekim, 
Ecevit iktidarı kurulduktan sonra Ankara'nın ilk mi
safirleri Kıbns işinde arabulucu, Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri Kurt Waldheim olmuştur. Onu 
Kıbns Türk Federe Devletinin Başkam Denktaş 

ile Başbakanı Konuk takip etmiştir. Daha sonra, 
bir dünya devleti olarak Kıbnsla ilgisi açık Ameri
ka'nın Dışişleri Bakam Yance gelmiştir. Bu arada 
Sayın Başbakan mümkün olduğu kadar çabuk, gün
deminin ve yerinin tayininin bile karşı tarafa bıra
kıldığı bir Ecevit - Karamanlis buluşmasının çağı-
smı dünya kamuoyu önünde yapmıştır. Bunlar, 
Grupumuzun kanısınca konuya doğru yaklaşımlar
dır. 

Kıbns, Amerikayla aramızı açmıştır. Amerikan 
Kongresi bu sebepten, Türkiye hakkında silah 
ambargosu koymuştur. Batı Avrupalı ülkeler bize 
soğuk davranmaya başlamışlardır. Avrupa Konse
yinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda aleyhimizde 
cereyanlar boy göstermiştir. 

Değerli arkadaşlarımı 
Bu olumsuz gelişmeleri Kıbns'tan ayırmaya, me

sela «Kıbns işi ayn, ambargo ayn» demeye imkân 
yoktur. «Kıbns işi ayn, ambargo ayn» nasıl olabi
lir ki, Kongrenin karannda Kıbns, ismiyle zikre
dilmektedir ve Kongre kendisine, Amerika Cumhur
başkanı tarafından her iki ayda bir, Kıbnsta'ki du
rum hakkında rapor verilmesi mecburiyetini koy
muştur. Bu raporda Kıbns'ta gelişine olduğu, ta
rafların uzlaşma yolunu tuttuktan, ambargoya ar
tık lüzum kalmadığı, çünkü tekrar bir silahlı mü
dahalenin bahis konusu bulunmadığı söylenirse^ 
ambargonun kalkması ihtimali daima vardır. Ameri
ka Cumhurbaşkanları, ne Ford, ne Carter henüz 
Kongreye böyle bir rapor vermemişlerdir. Ameri
kan yönetimi «Ambargoyu haksız, yararsız, hatta 
zararlı, anlamsız bulduğunu» açıklamıştır, ama bunu 
Kongreye anlatmakla söylemekle ambargonun kaHı-
nlamadığı tecrübeyle görülmüştür. Demek ki, ya
pılacak olan, Kongreye, hata ettiğim, pişman ol
ması gerektiğini, kabul ettirmeye çalışmak de
ğildir. Bu, havanda su dövmektir. Kongreye, 
Amerika Cumhurbaşkanının, Kıbns'ta Türklerin 
uzlaşmaya hazır olduklannı, durumun değiştiğim 
bildirmesi îazîmdır. Martta gerçekleşecek ilk Ece
vit - Karamanlis buluşması, Carter için, eğer sa
mimiyse ve gerçekten arzuluyorsa mükemmel bir 
fırsat olacaktır. 

Amerika ve bütün o ülkeler, Kıbns adındaki 
adayla pek mi ilgilidirler? Hayır.. Konuyu pek mi 
doğru bilmektedirler? Hayır. Hatta hiç bilmeyen
leri çoktur. Bu, sadece Yunan propagandasının, 
Amerika'daki Yunan lobisinin eseri midir? O da 
hayır. Bunîann katkısı vardır, ama esas bu değil
dir. 
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Esas, bizim Kıbrıs'taki gerçek amacımızla Kıb
rıs sorunu üzerindeki görüntümüzün birbirlerinden 
farklı bulunmasıdır. Gerçek amacımız ne kadar hak
lıysa, görüntümüz o kadar haksızdır. Biz, ger
çek amacımızı herkese anlatabiliriz. Eğer yanlış 
görüntümüzü değiştirirsek. Sanırım, Ecevit Hükü
meti ilk önce bunun peşindedir. Bunun peşindey-
se, inancımız odur ki, doğru yoldadır. Çünkü 
soruna çözüm, Yunanın katkısına muhtaçtır. Gö
rüntümüzü ise biz kendimiz değiştiririz. 

Biz Kıbrıs'a, orada, Atina tarafından gerçekleş
tirilmiş bir hükümet darbesi üzerine, yasal hakları
mızı kullanarak gittik. Gitmeden, Kıbrıs devleti
nin öteki iki garantörüne, Yuninastan'a ve İngil
tere'ye «Siz de gelin, beraber müdahale edelim» 
dedik. Yunanistan zaten darbecinin kendisiydi, in
giltere işi bize bıraktı. 

Müdahale etmeseydik ne olurdu? Zaten 11 yıl
dır çekmedikleri cefa kalmamış Türk toplumunu 
müseccel bir katilin, Sampson'un eline bırakırdık. 
Buna hakkımız yoktu. Nitekim, bunu hiç kimse 
bizden istememiştir. Müdahalemiz, prensipte, bu
gün de hiç kimse tarafından tartışıhnamaktadır. 

Müdahale ettikten sonra biz ne istedik? Biz is
tedik ki, bu toplum, Türk toplumu, içine sığa
cağı kadar geniş, iktisaden yaşayabilir, askeri ba
kımdan savunulabilir bir toprak parçasına sahip ol
sun. Orda bir federe devlet statüsü içinde kendi 
kendini yönetsin. Federal devlet de, devleti doğ
rudan doğruya ilgilendiren konularda yetki sahibi 
olsun. 

Bu talebimiz de prensipte, gene bugün hiç kim
se tarafından tartışıhnamaktadn*. 

Nedir kabul edilmeyen?.. «Siz % 18'siniz, Ada
nın en iyi °/ö 40'mm üzerine oturmuşsunuz, kımıl
damak istemiyorsunuz!» 

Bir defa Türkler bugün % 18'den fazla, elimiz
deki toprak % 40'dan azdır, ama MC hükümet
leri zamanındaki görüntümüzün bu olduğunu inkâr 
imkânımız yoktur. Bir Başbakan Yardımcısı, res
men ve alenen «Adanın % 60'ım Yunan gâvuruna 
bıraktık, daha ne istiyorlar?» derse, barışçılığımı
za, uzlaşıcılığîimza, biz kimi inandırabiliriz? Yu
nanlı «Kalkın ey uygar insanlık, bunları yerlerin
den siz kımıldatın» derse, milletlerarası alanda ba
şımızdan gaile eksik olur mu? 

Elbetteki haksız yere, ama haksızlığın kaba
hati bizde olarak. Nitekim, Sayın Ecevifin yak
laşımı, görüntümüzü bir anda değiştirebilmiştir. 

Elimizdeki toprak mı fazla? Biz elimizde bir kıyı 
şeridi, bir kıyı parçası varken Yunanlılara barış tek
lif ettik, uyuşma, uzlaşma teklif ettik. 

Arkadaşlar; 
Bu tekliflerimiz Yunanlılar için son derece el

verişliydi. Reddettiler. Bizi denize dökmek niyet
lerini ilan ettiler. Harekâtın ikinci kısmını yaptık. 
Toprak fazla mı kaçtı? Oturalım, bizim anahedef-
îerimizi sağlayacak sınırlar nedir, beraberce konu
şalım. Anayasayı da konuşalım. Hatta biz, iki ül
kenin Başbakanı, sen neyi konuşmak istiyorsan onu 
konuşmak üzere buluşalım. Uygarca davranış bu 
değil midir? 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, görünen odur 
ki, uygar dünya bunu anlamıştır. Bizi başka göz
le görmeye başlamıştır. Dış ilişkilerimizin üzerindeki 
ipotek kımıldatılmışîır. Batı Avrupa memnundur. 
Ambargonun kalkması olasılığı belirmiştir. Şimdi 
baskılar, Haydi, oturup konuşun, anlaşın» bas
kıları Yunanlıya karşı dönmüştür. Karamanüs, bir 
görüşmenin Ecevifin işine yarayacağını bildiği hal
de, teklifi açıktan reddedememiştir. İlk teklifi yo
kuşa sürdükten sonra, ikincisini buluşma şekliyle, 
yahut Yunanlıların dedikleri gibi, «Kahve daveti» 
olarak, ama kabul etmek mecburiyetinde kalmış
tır. Aksi halde onun görüntüsü, bizim Sayın Ece
vit öncesi dönemdeki görüntümüz olacaktır. 

Şimdi, bizden basiret, maharet incelik ve akıl 
isteyen bir devreye girmiş bulunuyoruz. Yunanlı
ların bahsettiğim iki temel amacının değişmediğim 
bilerek, ipotekten kendimizi tam kurtarmanın na
sıl gerçekleşebileceğine doğru teşhis koymamız la
zımdır. Sayın Ecevifin bir ara bahsettiği «Somut 
toprak ve Anayasa önerilerinin» ne olacağını henüz 
bilmiyoruz. «Somut toprak önerisi» nin tehlikesine 
dikkati, Bütçe Karma Komisyonundan sonra bir 
defa daha, burada da çekmek isterim. Bir defa 
peşin bir şey vermek daima pazarlık gücünü azal
tır. Sayın Bakan orada, pazarlığı sevmediklerim 
buyurdular. Üniversite kürsüsünde durum nedir bil
miyorum, ama siyasette, iç siyasette ve dış siya
sette her görüşme bir pazarlık demektir. Anailke-
îer muhafaza edilir, üst tarafı konuşulur. 

Sayın Bakan mutlaka benden iyi bilir ki, görüş
menin Frenkcesi «Negocıation» Latincedeki «Nego-
tiari» kelimesinin kökenindedir ve Latince «Nego-
tiari» ticaret yapmak demektir. Pazarlık edecek 
bir şeyi olmayan neyi «Negosiye» edebiKr. 

Somut toprak önerisinin tehlikesi sadece bu de
ğildir. Görüşme masasına oturmadan yapılacak 
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böyle bir öneride çok bir şeyin peşinen verilemeye
ceğini sanıyorum. O zaman, bizim için şu anda 
o kadar kıymetli olan belki her şeyden kıymetli olan 
dünya kamuoyunda bir hayal sukutu doğmayacak 
mıdır? Yunan propagandası, Yunanlıların «İşte 
bakınız, verecekleri neymiş» haykırışları tekrar te
sirli hale gelmeyecek midir? 

Arkadaşlarım; 
Bunu önlemenin yolu somut toprak önerisinde da

ha çok şey vermek değildir. Somut toprak öneri
sinin pek de o kadar somut olmamasına dikkat et
mektir. Uyanmış umutlar ayakta tutulmalıdır. Bi
zim için önemli olan budur. Red, isterse Yunan
dan gelsin. Biz kamuoyunu bizim için olumlu yol
da etkilemeyi sürdürebilmeliyiz. 

Burada, gördüğümüz bir eksiği belirtmek isterim. 
Bütün yapılan iş, bugüne kadar alınan bütün mer
hale şahsen Sayın Başbakanın teşebbüslerinin sonu
cudur. «Ecevit» adının Batı kamuoyunda ve siya
setçilerinde Kıbrıs'a çözüm getirebilecek adam diye 
bilinmesi umutlu bekleyişi oluşturmuştur. Bunun 
arkadan beslenmesi gerekirdi. Böyle bir fırsat 
Yunanlıların eline geçseydi yeri, göğü inletirîerdi. 
Dünya basınında yazdırmadıkları yazı kalmazdı. 
Bizim böyle bir propoganda mekanizmamız fülen 
yok, sadece masraf olarak, genellikle adam ka
ynına olarak var. 

Dışişlerimizin eksiği ise, bizzat Sayın Bakan 
tarafından Bütçe Karma Komisyonunda söylendi. 
Demek ki biliniyor ve çaresi aranacaktır. Bizim bir 
temennimiz bunun çabuklaştırılması. Zira, görülü
yor, çok ihtiyacımız var. 

İkincisi; kendini hâlâ Mettemich devrinde yaşı
yor sanan, «Haute po!itique» den başka her şeyi 
küçümseyen, zihniyetteki dar diplomat kokteyli 
çevresinden başka çevresi olmayan, ne etkili bir ga
zeteci, ne bir iş adamı, ne bir sanayici, tüccar, sa
natkâr tanıyan büyükelçileri tasfiye edilmesidir. 
Jet devrinde o meşhur «Haute politique» devlet baş
kanından devlet başkanına, başbakandan başbaka
na yapılıyor. Bugün büyükelçi, ülkesinin malını 
satan adamdır: Uçağını veya fındığım, pamuğunu 
veya vapurunu, sanatını, edebiyatını, fikrini, pro
pagandasını, reklamını satan adam... 

Bir tek Başbakanın, (adı ne olursa olsun) bir 
havayı, olunduğunu devamlı arttırarak sürdürmesi 
mümkün değildir. Sayın Karamanlis dünya kamu
oyu önünde duvara sıkıştırılmıştır. Belki o bile 
bunu istiyordu, bekliyordu. Kendi muhalifleri 

karşısında «Nasıl gitmeyebiMrdmı? Nasıl buluşma
yabilirim?» diyebilmek için.. Yoksa, havanın yu
muşatılmasına yardımcı olduğunda, Türkiye'nin 
milletlerarası alandaki gailelerini azalttığında ken
disini Atina'da çarmıha germek isteyenlerin varlığım 
Yunan Başbakanı bilmemekte midir? Onu buluş
maya razı etmiş olmak Saym Başbakanın şahsi za
feridir. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; 
Dış ilişkilerimizin yani dış politikamızın teme

linde Kıbrıs işi yattığı için, ona yaklaşım düzeltil
medikçe, (Çözümlenmedikçe demiyorum, o uzun 
sürecektir.) insiyatifin ele alınamayacağı açık oldu
ğundan bu konu hayati konu halindedir. Yuna
nistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğuna bir an ön
ce tam üye olmak için çırpınışları bizimle arasına 
bir de Ortak Pazarı koymak, orada siyasi hakka 
sahip olmak istemesinin sonucudur. Bizim zaman 
zaman bir Ortak Pazar politikamız olmuştur, za
man zaman, MC dönemlerindeki gibi hiç politika
mız olmamıştır. Ama, aslında, biz bir ortaklığa 
girerken ekonomimizi, bilhassa sanayiimizi o or
taklığın gereklerine uydurmak şartım unutmuşuzdur. 
Bırakmışızdır ekonomimiz, sanayiimiz kendi baş
larına gitsinler. Sonra, darboğazlara gelinince ku
suru Ortak Pazarda, ek protokolde, bizi sömürme 
gayretlerinde bulmaya kalkışmışsızdır. Avrupa Eko
nomik Topluluğu sadece ekonomik değildir. Siya
saldır. Biz Avrupa'dan kendimizi uzaklaştıranla
yız. Bu, Yunanlının ekmeğine yağ sürmek olur. 
Bizim gönlümüz, Hükümet Programında Türki
ye'nin Akdenizli, Balkanlı ve Ortak Doğulu karak
terinin yanında Avrupalı karakterinin de daha iyi 
vurgulanmasını isterdi. Sayın Başkan, belki Sayın 
Bakan bu eksiği burada doldurmak fırsatından yarar
lanmak isteyebilir. Her halde bizim Ortak Pazara 
yaklaşımımızın nihayet gerçekçi, anlayışlı, bir or
taklığın nasıl işlediğim unutmayan bir yaklaşım ha
line getirilmesi, ne isteğimizin bilinmesi ve anlatıl
ması zamanı gelmiştir. 

Saym Başkan, Saym Bakan, değerli arkadaş
larım; 

Önde, bir çukur varken ondan sonraki yol he
saplanır, ama pek tartışılmaz. Çünkü, her şey 
çukurun aşılmasına bağlıdır. Biz de sonraki yol 
üzerinde düşünmek için çukurun aşılmasını bekliyo
ruz. Kıbrıs ipoteği budur, çukurdur. Şu anda doğ
ru, bilinçli bir tutum alınmıştır. Uyarılarımız tutu
mun başarıyla sonuçlanması içindir. 
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Hepinize Grupum ve şahsım adma saygüar suna- j 
nm. 

(AP, Cumhurbaşkanmca S. Ü. ve MB Grupları ! 
sıralarından alkışlar.) j 

BAŞKAN — Milli Birlik Grapu adma Sayın Se- I 
taharrin Özgür buyurunuz efendim. ' 

MB GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR j 
(Tabii Üye) — Sayın Başkan, Sayın senatörler ve Sa- I 
ym Bakan; j 

1978 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Mil- j 
li Birlik Grupünun görüşlerini takdim etmeden evvel i 
hepinizi Grupum adına saygı ile selamlarım. j 

Yeni Hükümetin iş başına gelir gelmez; öncelikle 
dış politika ve ulusal güvenlik işlerini eîe alarak olum-
lu ciddi temaslara başlamasını takdirle izlediğimizi ve j 
girişimlerinin başarılı sonuçlar vereceğini ümit etti- j 
ğîmizi belirtmek isteriz. 

M C döneminde buzdolabına bile koııamayıp, tel 
dolabında çürütülen dış ilişkiler, politika ve ekonomi
mizde onarılması çok güç durumların yaratılmasına 
neden olmuştur. Yerleri senelerce boş tutulan dış tem-
sicilerl atamayan, dış ilişkilerde değişik politik gö
rüşleri savunan, Devlet itibarım zedeleyen ve sözler 
kamuoyu önünde anasorunîarda bile birbirlerine ters 
düşen demeçler veren tutum ve davranışların sahiple- j 
rmin dış politikada yaratmış oldukları olumsuzluğun 
ve çelişkilerin Türkiye'ye kaybettirdiklerini kazanma
nın ne denli güç olduğunu takdir ettiğimizi bilmenizi 
isteriz. Yakın geçmişten alıp, bugüne tartışacağımız 
sağlam bir zemin olmadığı için konuşmalarımızın ile
riye dönük ve temennilerden ibaret olacağını belirt
mek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Hükümet Programından ve Sayın Bakanın Bütçe 

Komisyonunda yaptığı konuşmalardan anlaşıldığına 
göre ulusal savunma ile dış politikanın birbirlerini ta
mamladıkları ilkesinden hareket edileceği görüşü be
nimsenmiştir. Böyle bir yaklaşımı Grupumuz ger
çekçi ve sağlıklı olarak nitelendirmektedir. 

Helsinki nihai kararlarının işlerliğine bağlanan 
yumuşama politikasına uygun davranışlara da gidile
ceği anlaşılmaktadır. Ancak, iki büyük devlet arasın
da silah dengesi neticesi kendileri tarafından arzula
nan bu durumun daha sağlıklı işleyebilmesi için, den
geye daha başka ülkelerin de ağırlıklarının katılabil
melerinin gereği üzerinde durulması çok önemli bir 
husustur. Gerçekçi olarak yumuşamadan yararlanarak I 
ulusal güvenliğimiz için gerekli tutumların içine gi- I 
rerken, bölge ve jeopolitik şartların bizi zorladığı ön- | 
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lemlerin de alınacağı üzerinde Hükümet görüşünü ba
siretli bir davranış olarak nitelendiriyoruz. 

Sayın senatörler, 
Dünyayı bu günlerde etkisi altında bulunduran 

genel politik atmosferin tamamında Hükümetle bir 
görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Görüşlerimize yuka
rıda açıkladığımız özet bir bakıştan sonra dış politi
kamızın önemli konuları üzerinde zamanın olanakla
rı ölçüsünde devam edeceğiz. 

Her şeyden evvel Grupumuz dış politikayı he
defleri bakımından milli bir dava olarak görüyor ve 
bu hedeflerin de Milletçe benimsenmiş olmasını di
liyoruz. Konuya girmeden önce bugünkü ilişkilerde 
gerçek yerimizin nerede olduğunu tayin ve tespitin 
önemine inanıyoruz. Türkiye bugün içinde bulundu
ğu duruma başlıca İkinci Dünya Savaşından sonraki 
iç ve dış olaylara karşı hükümetlerin almış olduk
ları doğru veya yanlış davranışların neticesinde gel
miştir. Ancak, bu davranışlara en çok etki yapan so
runların savunma ve ekonomik konuları olduğunu 
zannediyoruz. Kurtuluş Savaşının ve sonrasımn ağır 
koşullarında dahi titizlikle sürdürülen bağımsız ve bağ
lantısız dış politikayı İkinci Dünya Savaşının ardın
dan gelen yıllarda hükümetler devam ettirmek gücü
nü ve dayanıklılığını göstermemişlerdir. 

Demokratik rejimin benimsenmesi, ülke ihtiyaç
larının acil ve çok büyük boyutlarda bulunması, 
Atatürk'çü dış politikanın bu kadar hedefinden sap
tırılacağım tahmine imkân vermemiş olabilir. Yuka
rıda özetle değinilen tutumdan dolayı Türkiye NATO 
ve diğer ikili anlaşmalar ile Amerika'nın yanında, 
Ortak Pazar, Avrupa Konseyi vesair anlaşmalar dola
yısıyla da kendisini dünyaya Avrupa'nın içinde oldu
ğu görüntüsünü vermiştir. Bir başka deyimle, Türkiye 
Batının NATO, Ortak Pazar, Avrupa Konseyi ve 
daha birçok askeri, siyasi, ekonomik kuruluşunun bir 
üyesi haline gelm?ş ve kesinlikle Batı yakasına yerleş
miştir. Ancak, Sayın Eccvit Hükümeti ile bu görüşe 
Balkan, Orta Doğu ve Akdeniz ülkesi de olduğumuz 
yorumu da katılarak yeni bir esneklik kazandırılma
sını geçerli ve önemü buluyoruz. 

Komuşumuz ve Cumhuriyetin en eski dostlarından 
biri olan İran Devleti ve Milleti ile ilişkilerimiz çok 
yönlüdür. CENTO ve RCD gibi organik bağların 
içinde de ortak çalışma ve hedeflerimiz vardır. İran'ı 
Batıya bağlayan kara ve demiryolları Türkiye'den geç
mektedir. İran savunma ve kalkınma ihtiyaçlarının 
pek çoğunu Batıdan temin etmektedir. 1974'den beri 
hızlı kalkınmasının kaynağını ürettiği vasatlı petrol-
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den sağlamaktadır. Biz bu yalan ve eski dostumuzla 
ilişkilerimizin verimli olduğu kanısında değiliz. Açık
ça aramızdaki bazı meselelerin askıda kaldığını ve her 
iki tarafında daha ileriye gitmekten çekindiklerini gö
rüyoruz. Âdeta karşılıklı bir nezaket gösterisinin al
tında pürüzleri uyandırmaktan çekinliyomiuş havası
nı kökluyoruz. Ortak meseleleri cesaretle ortaya ko
yup halledemeyen ortakların ileride sürprizlerle kar
şımaları her zaman mümkündür. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'den transit geçen TIR taşımscıkğ? bize 

göre bir sorumsuzluk içinde devam etmektedir. Yoi-
lanımz kabul edilebilenin üstündeki tonajdan dolayı 
tahrip olmakta, trafik tıkanmakta, akağımız ücret
lerin düşüklüğü tahrip edilen yollarımızın bakımına 
bile yetmeyecek bir ölçüde kalmaktadır. Önemli hu
suslardan birisi de, transit TIR'larSa yapılan kaçak
çılık söylentilerinin yaygınlığıdır. Bu kadar düzen
sizlik ve kontrolsüzlüğün bize verdiğî maddi zarar
ların yanında, itibarımızın da zedelendiğini görmek 
çok üzücüdür. Birçok batılı ülkeleri de alakadar 
eden bu konunun ülkemiz ve diğer ülkeler için acele 
olarak yararlı ve verimli hale getirilmeclnin zoran-
luğu açıktır. 

Petrolden zenginleşmeye başlayan yakm komşu
muz İran'ın son yıllarda savunma için ayırdığı har
camalarda gelirine oranla önemli artışlar bölgede 
dikkatleri üzerine çekmektedir. Basra Körfezi son 
yıllarda Amerikan silah satışlarının en çok yapıldığı 
bölge olarak ilan edilmiştir. 

Sayın Başkan, say ta senatörler; 
Orta Doğu ve Afrika'da bulanan Arap ülkeleriyle 

ilişkilerimize geçmeden, konuya genel ve geniş bir 
açıdan kısa da olsa bakmak istiyoruz. Cumhuriyet 
döneminde bu ülkeler ile Osmanlı İmparatorluğun
dan miras ka'mış ilişkilerimizi gölgeleyebilecek hemen 
hemen hiç bfc sorun olmadiğı bilinmektedir. Emper
yalist devletlerin çıkarları için çeşitli entrikalar sonucu 
Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparator
luğundan koparılan bu Arap ülkeleri, sonradan kendi 
istiklal ve özgürlüklerini kazanmak için evvelce sözde 
kendilerine destek olmuş bu emperyalist güçler ile 
uzun süren bir mücadelenin içinden geçmek zorunda 
kalmışlardır. Ekonomik ve askeri çıkarları için 
Orta Doğuya yerleşmeyi planlayan emperyalist dev
letler, kısa bir sürede Arap topraklarından çekilmek 
zorunluğunda kalmalarına rağmen, bu bölgede özel
likle petrol ve stratejik önemi haiz askeri bölgelerle 
ilgilerini devam ettirebilmek için geçmişte başlayan 

ve bugün devam eden huzursuzluğun tohumlarını at
mışlardır. 

Bu tohumların en önemlisi, bölgenin kendi çıkar
larına uygun cağrafi bölümü ile yaratılmak ve yaşa
tılmak istenen gayri tabii devletlerdir. Ancak, İkinci 
Dünya Savaşından sonra dünya politik dengesinin de
ğişmesi, daha sonra Arap - İsrail Savaşında petrolün 
dünyada bir silah olarak kullanılmaya başlanması bu 
bölgede yeni ve değişik ilişkilerin kurulmasına neden 
olmuştur. 

Bu arada şunu da belirtmek ve Arap ülkelerinin 
çok yakm tarihlerindeki özet bir geçmişini hatırlat
maktan maksat; şimdiye kadar bu ülkelerle ilişkile
rimizde genellikle ters yaklaşımlarda bulunduğumuzu 
daha açık ortaya koyabilmek içindir. İkinci Dünya 
Savaşma kadar çeşitli nedenlerle bu ülkeler ile son 
derecede ölçülü ilişkilerde bulunduk, onların sesine 
fazla kulak vermedik. Biz Türk dış politikasının 
gereği, daha ziyade misakı millinin tayin ettiği şuur
ların içine dönük, yurtta barış, cihanda barış ilkesi 
gereğince bütün gücümüzü iç sorunlara vermiştik. 
İkinci Dünya Savaşından sonra ise, Arap ülkeleriyle 
ilişkilerimizde Arap milletlerinin mücadele verdiği 
güçlerin yanında, Arapların karşısında bir görüntü 
verdik. 

Gerek Türkiye'de, gerekse dünyada 1969 - 1970'-
lerde hızla gelişen siyasal, ekonomik, sosyal, düşünce 
ve olaylar Türk ve Arap ülkelerinin birbirlerine ba
kış açısını yeterli olmasa bile değişmesine sebep oldu. 
Ancak, bütün gayretlere rağmen Arap ü!ke!er«yle iliş-
küer istenilen seviyeye getirilememiştir. 

Bugün Orta Doğu'daki bunalım İsrail - Arap ça
tışmalarında odaklaşmıştır. İsrail Devletinin, Batı
nın desteği ile kurulması, Filistinlilerin yurtlarından 
kovuîmasıyla başlayan Arap - İsrail çatışması bu 
bölgeyi 1948'den beri sıcak noktalardan biri haline 
getirmiştir. Önemli sıcak ve soğuk harplerin, savaş
ların devam ettiği bölgeye barış ve huzurun gelmesi 
İçin zamanın henüz çok erken olduğu kanısındayız. 
Halen etkin gibi görünen iki mihverin yarattığı den
genin sahipleri bu bölgede anlaşmış görünmüyorlar. 

Mıns'ın son savaştan sonra kazandığı prestiji de
ğerlendirmek, hem de bu savaşlar nedeniyle oldukça 
bozulan ekonomisini düzeltmek için destek aldığı 
tararı değiştirerek liderliğini yaptığı birçok Arap ül
kelerinin onayını almadan başlattığı banş girişim
leri bazı Arap ülkelerinin sert tepkilerine sebep ola
rak Arap dünyasını ikiye bölmüştür. Bugüne kadar 
sonundan başlayan bir girişimle açılan ikili görüşme-
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ler, her iki tarafın birbirlerine verecekleri ödünlerin 
yetersizliği dolayısıyla kesilerek iş Amerikan ve 
uluslararası kulislerine doğru yönelmiştir. 

Bizim bölgede barış ve huzurun sağlanması için 
görüşümüz bellidir. Bu tam bağımsız, egemen ve ya
sal haklarım kullanabilen bir Filistin Devletinin ku
rulması ve tsraili'n işgal ettiği arap topraklarından 
çekilmesi ve bölgede güvenliği sağlayacak tedbirle
rin alınmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Kısıtlı süre içerisinde bütün sorunların üzerinde 
yeterince durmanın imkânsızlığım takdir edersiniz. 
Bu imkansızlık nedeniyle, Rusya ve Balkan ülkeleri 
ile iyi olan ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini 
dileyerek, Yunanistan ile olan ilişkilerimize değin
mek isterim. 

Bu ülke ile başlıca sorunumuz, Ege Denizinde 
olup kıta sahanlığı, hava kontrol alanı anlaşmazlığı 
ve Lozan Antlaşmasına aykırı Ege'de dengeyi bo
zan adaların silahlandırılması sorunları vardır. Yu
nanistan, Kıbrıs üzerinde geçersiz ve haksız iddiala
rını Türklere kabul ettirebilmek için, yine uluslarara
sı ve ikili anlaşmaları hükümsüz sayarak tek taraf
lı hareketle kendi başına elde edemeyeceği haksız 
kazançları, uluslararası pazarlarda arama yoluna çık
mıştır ve bu hususta gösterdiği maharetli entrikaları 
ve bizim yanlış tutumumuz sayesinde kendisine bir 
ölçüde destek bulmuştur. 

Birleşmiş Milletlerde, doğrulan saptırmaya ça
lışmış, ancak istediğini elde edememiştir ve bu ara
da istilaya uğrayabileceği imajım yaratarak ekono
misinin gücü üstünde silahlanmaya başlamış, bir öl
çüde batıdan yardım aldığı gibi, NATO'yu da kendi 
emelleri doğrultusunda kullanma hevesi ile NATO'-
nun askeri kanadından çekilmek suretiyle, bu ku
ruluşu siyasi ve psikolojik baskı altında tutma niye
tini göstermiştir. 

îç politikada, Enossis'den vazgeçmeyecek bir gö
rüntü vermeye özen gösteren Yunanistan, dış poli
tikada kendisinin mağdur ve Türkiye'yi zalim ve 
müstevli olarak göstererek kendi davasına destek 
arama yolunu seçmiştir. îyimser bir deyimle, kom
şumuz Türk - Yunan anlaşmazlığına kendine iyi 
bir platform bulabilmek için Türkiye'nin boş bırak
tığı alanlarda at koşturarak bir ölçüde Yunan Cun
tasının dünyadaki kötü izlenimini silmiş; en azından 
kendisi için masa başında pazarlık gücünde etkili 
olabilecek bazı unsurları bulabilmiştir. 
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Bu arada şu hususa da değinmeden geçemeyece-
I ğiz. Türkiye'nin yalnız bırakıldığım kabul edemiyo

ruz. Bu fikri taşıyan sorumluları yanlış ve tutum de
ğerlendirmelerinin yersiz ve haksız; sorumsuz bir 
davranış içinde gördüğümüzü açıklamak isteriz. 

I îşbaşmdaki Hükümetin bu meselelere yeni bir 
I bakış açısı ve yaklaşım getirmesi, Amerika ve Yu-
J nanistan'la ilişkilerimize yeni akılcı, gerçekçi ölçü

lerin girmesi, anlaşmazlıklara yeni çözümler getire-
I ceğl ümidini vermektedir. Yunanistan'ın ve Ameri-
I ka'nm tutumları bazı davranışlara dayanarak «Katı, 

uzlaşmaz, yan tutar» diye varsayım olarak kabul 
I edersek, hiç bir neticeye ulaşamayız. Önemli olan 
i düğümlenmiş sorunların iki ucundan çekerek, çözül-
{ mez hale getirmek değil, aksine gevşetmek suretiyle 
\ çözmektir. 
i 
t Yeni girişimlerdeki üslup ve tavırlardan bir en

dişemiz olmadığı için, peşin hükümlerle «ödün veren 
taraf biz olacağız, pazarlık gücünü önceden kısıtla
dık» gibi sözlerle ön yargılı olmamaya dikkat ede-

I ceğiz. 

J Burada sunuda belirtmek isteriz ki, dünya ka-
I muoyu bu haklı davamızda kendi ölçüleri içerisin

de bizim yasal ve hukuksal haklarımızı kabul et
miştir. Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının aşın istek
lerinin Enossis veya geriye dönüş gibi kabul edilme 

{ olanağı yoktur. Her iki toplumun da huzur, güven 
ve refahını sağlayan ikili federasyona sahip bağım
sız ve bağlantısızlığı güvence altına alınmış bir dev
letin kurulmasından başka çıkar yolu olmadığı ar
tık kesinleşmiş gibidir, 

Gerek smırlann çizilmesinden, gerek anayasal ve 
yasal hakların tespitinde her iki tarafında anlayış 
içinde bulunmalan gerektiğine inamyoruz. 

Amerika ve NATO ile olan ilişkilerimizde ulusal 
savunma gereklerinin işlerliği ölçüsünde yeni bir 
görüşün hakim olacağının açıklanması gerçekçi ve 
dostluğu sağlam temeller üzerine oturtmak bakımın
dan verimli ve yararlı buluyoruz. 

Ambargo ve karşılıklı savunma anlaşması karşı
sında Hükümetin bu sorunu Kıbrıs ve Yunan anlaş
mazlığından soyutlayarak ele almasını, Devlet hay
siyetine yakışan bir davranış olarak görmekteyiz. 

Geçmişte yapılan ikili anlaşmaların, Türk - Ame
rikan dostluğunu zedeler uygulamalarının yarattığı 
havanın ve karşılıklı hükümetlerin davranışlanmn 
olumsuz etkilerinin yok edilmesi için yapılan gayret-

I lerin desteklenmesinden yanayız. 
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Ambargo, Türk - Amerikan ilişkilerinde fevkalade 
zararlı olduğu gibi, NATO savunmasını da zaafa uğ
ratmıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Djşişîeri Bakanlığının örgütlenmeye ve personel 

meselelerine dokunmadan sözlerimizi bitirmek müm
kün değildir. Hiç kimse Dışîşlerimizde rasyonel bir 
personel idaresi olduğunu söyleyemez, Ba konuda 
genel ve objektif görüşlerimizin ifadesi şöyledir : 

Türk dış politikasının yılların ihmalinden kurta
rılması, bugün artık kaçınılmaz bir gereksinme haline 
gelmiştir. Tarihine, coğrafi konumuna ve jeopoliti
ğine dayalı ve Türk Milletinin gücünden kaynaklana
cak ulusal yararlarımız doğrultusunda sağlam, de
vamlı, tutarlı dosta düşmana güvesi verici bir dsş 
politika amacımız olmalıdır. Bu yenilişin en ha
yati ve önemli unsurlarından birisi de ülkemizin dış 
yararlarına sahip çıkacak büyük hareketlilik kazan
mış bulunan uluslararası ilişkilerde haklarımızı sa
vunacak ve modern zihniyette çalışacak bir dışişleri 
örgütü kurulmasıdır, 

Sayın Ecevit başkanlığında kurulan Hükümetin 
ve onun Dişişleri Bakanının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe ve Karma Komisyonunda, Türk dış 
politikasının geleceği ve Dışişleri Bakanlığının rcor-
ganizasyonu ve soranları konusundaki açıklamalarım 
büyük memnuniyetle izledik, 

Dışişleri Bakanlığının kuramsal yapışma ait ya
saların 1927 ve 1938 yıllarına kadar geri gittiğini bili
yoruz. Bu yasaların ve bunlara getirilen tadil yasa
larının günün ihtiyaçlarına cevap vermekten çok 
uzak bulunduğu meydandadır. Aynca, Dışişleri Ba
kanlığının hiyerarşik düzeninde olsun, personel yöne
timine ilişkin sorunlarında olsun Devlet Memurları 
Kanununun son derece olumsuz etkiler oluşturduğu 
keza bilinmektedir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 

MB GRUPU ADINA SALÂH ATTIN ÖZGÜR 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Dışişleri Bakanlığımızın genel yönetimine ve per
sonel politikasına ilişkin sorunları, böylece 30 yılı 
aşan bir zamanda devamlı olarak müteakip yıilara 
ertelenmiş ve geçmiş Dışişleri Bakanlarının Meclisler-
deki örgüt yasasının en kısa sürede çıkarılacağına 
dair vaatlerinin hepsi lafta kalmıştır. Her uzvu ile 
modern anlayışla, ileri görüşle buna uygun yöntem
lerle çalışacak yetenekli tamamen ekip görüşü ile 
faaliyet gösterecek gelenekleri olan, mensupları ara
sında saygı ve sevgi bulunan bir Dışişleri camiasının 

oluşturulması sadece bir özlem olmaktan öteye, bu
günün şartlarında artık bir zarurettir. Bu defaki 
vaatlerinin gerçekleşmesi ve bu alandaki sorunlara 
ciddiyetle eğiniîmesi en halisane temennilerimizden-
dir. 

Gerek Ülkemizin yüksek dış yararlanılın savunul
masında, gerek Dışişleri kuramsal yapısının yeniden 
düzenlenmesinde Hükümetin ve onun Dışişleri Ba
kanının olumlu ve yapıcı girişimlerinin Grup olarak 
arkasında bulunacağımızı ve bu konuların yakın ta
kipçisi olacağımızı burada açıklamayı görev bilmek
teyiz. 

Sözlerime burada son verirken Grupumuz adına 
hepinize saygılarımızı sunar, Dışişleri Bakanlığı 
Bütçenin Ulusumuza ve Bakanlığa hayırlı olma
sını dileriz, (CHP ve MBG sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Hayrettin Erkmen, Adalet Partisi Grupu 

adına. 

AP GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi vesilesiy
le katılmak istediğimiz tartışmada karşımıza çıkan ilk 
güçlük, bir dış politikanın varlığını, şayet varsa sahi
bini tespit zorluğundan ileri gelmektedir. Zira, Hükü
metin göreve başladığı günden bu yana geçen bir ay 
içinde her gün dış politika ile ilgili birkaç beyan bir
den dinliyoruz. 

Başbakan, kamuoyunun dikkatini dış politikaya 
mıhlamak, özellikle telif hakkı inhisarına sahip oldu
ğunu sandığı Kıbrıs sorununa çekmek amacıyla beya
nat üzerine beyanat tezeliyor. Yardımcıları başkanları
nı yalnız bırakmamak çabasını sürdürüyorlar. Sayın 
Dışişleri Bakanı da bu yarışta derece alma gayreti için
de çırpmıyor. 

«Kimdir bu politikanın sahibi?.. Beyanlardan han
gisi öncelikle bağlayıcılık taşıyor?» soruları ister iste
mez zihinlerde beliriyor. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan; 
Hükümet Programındaki gerçekçi olmaktan uzak, 

hissi, muğlak ve her manaya gelebilecek ifadeler daha 
ziyade Sayın Ecevit'in şahsi düşünceleri görünümün
dedir. Bu ifadeler yakından incelendiği takdirde gü
ven verici olmaktan uzaktır, Dünya gerçeklerine ters 
düşmektedir. Program metninin dış siyasete ayrılan 41 
ve 45 nci sayfalarının her paragrafında bunu görmek 
üzüntü ve kaygı ile tespit etmek mümkündür. Sadece 
bir örnek vermek bakımından birinci paragrafı ele 
almak istiyorum. Deniliyor ki, «Cumhuriyet Hükü-
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meti Türkiye'nin önemini, etkinliğini ve ulusal yara
rını uluslararası gerginliğe değil, uluslararası ilişkiler
de yumuşamaya ve dünya barışının güçlenmesine bağ
layan bir dış politika izleyecektir. 

Dünyada banşı korku dengesine değil, insanlık 
sevgisine ve her ulusun bağımsızlığının ve egemenliği
nin, toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesine da
yanması için çalışılacaktır» deniliyor. 

Dış politikasını uluslararası gerginliğe dayandıran 
bir hükümet mevcut mudur acaba?.. Olsa bile bunu 
kendi programındaki açıkça beyan etmesi düşünülebi
lir mi?.. Bu duruma göre paragraftaki «Uluslararası 
gerginliğe değil» ibaresinin bir anlamı kalıyor mu?.. 
Anlaşılıyor ki, bu paragraf sırf başkalarından farklı 
görünme gayreti içinde yazılmıştır. 

Yine aynı paragrafın îkincj yansında milletlerarası 
ilişkilerde insanlık sevgisinden söz edilmiştir. Güzel 
bir duygudur insanlık sevgisi; ama bu duygu 22 Ara
lık 1960 gecesi Kıbrıs'ta 256 ırkdaşımızın Makarios' 
un adamları tarafından evlerinde, yataklarında öldü
rülmelerini önleyebilmiş midir?.. Bu duygu 8 Ağustos 
1964 katliamını önleyebilmiş midir?.. Bu duygu mil
yonlarca insanın Vietnam'da ölmesini, bugün o ülke
den kaçan binlerce göçmenin denizlerde boğulmasını 
FiKstin'ltterin 1948'lerden beri çadırlar altında yaşama 
zorunda bırakılmalarım, Afrika'daki savaşları, çevre
mizdeki ve dünyadaki amansız silahlanmayı durdura
bilmiş midir?.. 

Sayın Başbakanın yukarıdaki ifadesi, bize bu se
beplerden güven vermiyor, gerçekçi görünmüyor. Yine, 
aynı programın 42 nci sayfasında son paragraf olarak 
da «Bölge ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı güvene ve 
ortak yarara dayandırarak, ulusal güvenliği en başta 
böyle bir barışçı dış politikayla güçlendirmeye çalışı
lacaktır» deniliyor. 

Şimdi bir bu cümleye bir de dünyada ve bölgemiz
deki tabloya göz atalım: Silâhlanma için yılda 350 
milyar dolar harcanan bir dünyada yaşıyoruz. Silâh
lanma masraflarının en yüksek olduğu bölge çevremiz-
dir. Kuzey komşumuz milli gelirinin % 14'nü silah
lanmaya ayırmaktadır. Geçen yıl, bunun rakamla ifa
desi 130 milyar dolar olmuştur. Komşumuz Yunanis
tan NATO memleketleri içinde milli gelirinin silah
lanmaya ayrılan payı bakımından % 7,1 ile birinci sı
rayı işgal etmektedir. İsrail milli gelirinin % 30'nu, 
İran petrol gelirlerinden 15 milyar dolan, Irak ve Su
riye ekonomik imkânlarını çok aşan meblağları sa
vunma için harcamaktadır. 

] Acaba Saym Başbakanın zengin duygusal alemleri
nin karşılıklı güven duygusuyla bu realiteyi ortadan 
kaldırmak mümkün müdür?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milli güvenlik sadece kuvvetli bir savunma ile sağ

lanabilir. Ashnda Hükümet Programının bu cümlesi, 
görevden ayrılan hükümetçe hazırlanan ve yeni Hükü
met tarafından haklı olarak benimsenen Milli Savun
ma Bütçesi rakamıyla da ters düşmektedir. Hayalin 
dış politikada yeri yoktur. Dış politikada milletlerara
sı ilişkilerde gerçekçi olmak gerekir. 

Sayın senatörler; 
Hükümet Programı açık ve güven verici olmaktan 

uzak bulunduğa gibi, sayın Başbakanın daha ilk gün
den itibaren dış politika ve özellikle milli mevzularda 
yaptıkları beyan ve çıkışlar da bazı endişeleri davet 
edici niteliktedir. 

Biz, kendilerinin muhalefette yaptıkları gibi, milli 
meselelerde Hükümete güçlük çıkarmayı düşünmüyo
ruz. Hatta yardımcı olmak isteriz. Bizim milli bera
berlik görüşümüz bunu gerektirir. Kendileri senelerce 
hükümetin yanında gözükmeme politikasıyla Devle
tin, milli davalarımızın arkasından çekildiler. Bu ko
nuda kendileri gibi davranmayı düşünümüyoruz, tek
rar ediyorum aksine, her zaman Devletin ve milli me
selelerin destekçisi ve savunucusu olmak kararında
yız. 

Tenkit için henüz erken olmakla beraber aceleci 
davranışların tamiri imkânsız durumlara yol açmaması 
için dikkatlerini çekmeyi faydalı görüyoruz. 

Kıbns meselesinde özellikle Anayasa ve toprak ko
nularında Sayın Başbakanın insiyatifi elde bulundur
mak hususundaki ısrarlı beyanlarını sakıncalı buluyo
ruz. Adadaki Türk toplumu 13 yıl boyunca haklannı 
aramışlar, kovalamışlardır. Şimdi kapı çalma şurası 
Rumlarda olsa gerektir. Teşebbüs veya varsa talep on
lardan gelmelidir. Muhtemel müzakerelerde Hükümeti 
güç duruma sokmamak için, bunun üzerinde daha faz
la durmak istemiyoruz. Sadece dikkatlerini çekmekle 
yetineceğiz. Şayet, Sayın Hükümet Başkam vaatleri
ne uyarak muhalefete bilgi verirse, bizim de şüphesiz 
kendilerine arz edeceğimiz hususlar bulunabilecektir. 

Sayın Ecevit'in Kıbrıs meselesiyle üçüncü yılını 
doldurmuş bulunan Amerikan Ambargosu arasında 
ilişki görmemesini de yadırgadığımızı ifade etmek zo
rundayız. 

Kanaatimizce, iki sorun arasında direkt ilişki var
dır. Bu ilişki o derece vardır ki, Amerikan Cumhur
başkanı Kıbns konusunda iki ayda bir Kongreye ra-
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por sunmak durumundadır. Ambargonun kalkmasın
dan önce Kıbrıs meselesinde tavlzkâr davranmak, 
Türk - Amerikan ilişkilerinin geleceği ve Türk - Yu
nan ihtilaflarının halH bakımından son derece sakın
calıdır. Rumların ve Atina Hükümetinin devamlı bir 
silah gibi kullandıkları Amerikan Kongresi baskısı al
tında müzakere yapılamaz. Adalet Partisi olarak bu 
tutuma katılmıyoruz, bu tutuma karşıyız. Ambargo 
kalkmadıkça, Amerikan Kongresi bu işten elini çek
medikçe, Kıbrıs meselesinin hallini milli onurumuza 
aykırı buluruz ve bunu açıkça ifade etmek isteriz. 

Grupumuzun bu hassas konudaki görüşlerini bi
raz sonra açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, Hükümetin diğer önemli dış ilişki
lerimiz alanlarında da açık ve tutarlı bir politikası yok
tur. Programın hiç bir yerinde NATO'dan Kuzey At
lantik İttifakından söz edilmemekte, konu ortak sa
vunma sistemi ismi altında geçiştirilmektedir. 

Bu ifade tarzım yerinde bulmuyoruz ve bu davra
nışı haklı görmüyoruz. Sayın Başbakanın önümüzde
ki Mayıs ayında Washington'da katılacakları zirve 
toplantısı, NATO toplantısıdır. Orada görüşülecek ko
nular, Kuzey Atlantik ittifakıyla ilgili konular ola
caktır. Hükümet programının savunma ile ilgili kıs
mında tekrar edilen «Ulusal güvenlik kavrammı oluş
turmak» deyiminin de artık açıklığa kavuşturulması 
zamanı gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri
nin birkaç yıldan beri ısrarla ileri sürdükleri bu seçim 
sloganıyla ne denmek istendiği artık anlaşılmalıdır. 
Bu iddia, içinde bir ithamı da taşımaktadır. Şimdiye 
kadar uygulanan güvenlik kavramının milli olmadığı 
mı söylenmek isteniyor. Öyleyse bu ağır bir ithamdır, 
ispatı gerekir. Bize göre Türkiye'nin bir tek milli sa
vunma kavramı ve stratejisi vardır, bu kavram, bu 
strateji Türk Genel Kurmayı tarafından hazırlanmış, 
Cumhuriyet hükümetlerince de benimsenmiştir. 

Sayın Hükümet Başkanından rica ediyoruz, buyur
sunlar bu kürsüden iddialarını ve içinde gizli sandığı
mız ithamlarım açıklığa kavuştursunlar. Bunu bilmek, 
öğrenmek, Parlamentonun, Türk Milletinin hakkıdır, 
eğer bu ifadenin altında gerekli görülürse Kuzey At
lantik İttifakından ayrılmak düşüncesi varsa, onu da 
öğrenmek, bilmek, hem milletin, hem onun temsil
cilerinin haklarıdır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili ifadeleri 
de müphemdir, muğlaktır Sayın Hükümet Başka
nının ve programın. Yapılmak istenen değiştirilmek, 
istenen nedir? Programın hiçbir yerinde Ankara An
laşmasından söz edilmiyor şu sorularm bu durum 
karşısında açıklanmasını bekliyoruz: 

AET ile ortak üyeliğimizin esasını teşkil eden 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasını hükümet 
kabul ve muhafaza ediyor mu?.. Tam üyelik hedefi, 
geçerliliğini koruyor mu?. 

Açıklığa kavuşturulması gereken önemli bir nok
ta daha var, o da Türkiye'nin dünya içinde bugünkü 
ve gelecekteki yerini nasıl ve nerede görüldüğünün 
açıklanması. Çünkü, aynı zamanda, her yerde olun
maya kalkışılırsa, hiç bir yerde olamamak durumuy
la karşı karşıya gelinmesi mukadderdir. Dünyanın 
bugünkü bölünmesi, gruplaşması buna manidir. Ye
rimizi hem kendimizin, hem de başkalarının bilme
si gerekir. Bize göre Türkiye'nin ferdi hürriyetlere 
dayalı çok partili demokratik rejimi dolayısıyla yeri 
bellidir. Aynı rejimi benimsemiş devletler ailesiyle 
aramızdaki mesafe ve işbirliği herhalde totaliter re
jimlere sahip devletlerle olandan farklı olmalıdır. Bu 
farkı Hükümet Programında görmedik. 

Sayın senatörler; 

Dış politikada romantizmin, santimantalizmin 
yeri yoktur. Gerçekçi olmak şarttır. Hareket nokta
sının tek objektif ölçüsü milli menfaattir. Türkiye gi
bi zengin geleneklere sahip bir devlet, günübirlik po
litika izleyemez. Uzun vadeli hedeflerimiz, menfaat
lerimiz vardır, dünya gelişmelerini gerçekçi bir dav
ranış içinde takip edip, zamanında değerlendirerek 
tedbirlerimizi almak zorundayız. Türkiye'nin önünde 
mevcut en önemli dış meselesi şüphesiz Kıbrıs mil
li davamızdır. Bu mesele, diğer ciddi ihtilâf nokta
larıyla birlikte, esasında bir Türk - Yunan meselesi
dir. Yunanistan, Türkiye'ye karşı Birinci Dünya Sa
vaşından bu yana açık veya gizli bir genişleme po
litikası takip etmiştir. Bu politikanın bir yerde kaim 
bir çizgiyle durdurulması zamanı gelmiştir artık. 
Türkiye'de gelip geçen bütün hükümetlerin iyi niyet
lerine, barışçı çağrılarına rağmen, Atina hükümetle
ri ihtilâfları halletmek yerine, canlı tutmayı tercih 
etmiştir. 

Kıbrıs meselesinde, hukuki ye fiili duruma rağ
men, taraf ohnaktan kaçınmış, Türk tarafını dün 
Makarios, bugün Kipriyonu ile karşı karşıya bırak
mayı tercih etmiştir Atina hükümetleri. Oysa, Atina 
mesuliyetini yüklenmedikçe Kıbrıs'ta nihai ve devam
lı bir çözüm düşünülemez. Kıbrıs konusu taraflar 
arasında adilane bir hal tarzına bağlanmadıkça, Ege' 
deki diğer ihtilâf sahalarım ortadan kaldırmak güç 
olacaktır. Yunanistan bugüne kadar Ankara ile gö
rüşme, çözüm yollarını komşusuyla arama yerine, 
Amerikan Kongresi veya batının bazı kuruluş ve baş-
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kentleri üzerinden sonuca varma, dış destek, tazyik 
ve müdahale yollarını açık tutma veya hiç olmazsa, 
öyle gösterme çabası içinde olmuştur. Bugün Sayın 
Karamanüs'in belli başlı Batı Avrupa başkentlerini 
dolaştıktan sonra, Türkiye ile Başbakanlar seviyesin
de bir görüşme yapmayı kabullenmesini olumlu bir 
davranış olarak değerlendiriyoruz. Bu aşamada ar
tık, Atina hükümetlerinin yıllardır sürdürdükleri ge
çersiz ve tehlikeli tutumdan; yani memleketimizi sal
dırgan gösterme aşağılama, kötüleme ve özellikle 
Türkiye'ye karşı silahlanma faaliyetlerinden vaz geç
mesini istiyor ve bekliyoruz. 

Öte yandan Amerikan ve Fransız Hükümetleri
nin karşılığı Türk Ordusunda bulunmayan stratejik 
silahları Yunanistan'a vermeye devam etmeleri mü
samaha ile karşılanamaz. Aynı silahlardan Türkiye' 
ye de verilmediği takdirde dengesin bozulmasından 
ve onu takip edecek muhtemel tehlikeli gelişmeler
den adı geçen devletler sorumlu olurlar. 

Başbakanlar seviyesinde girişilecek görüşmelerin 
bütün ihtilaflı meseleleri ortadan kaldırabileceğini 
düşünmek şüphesiz aşırı bir iyimserlik olur. 

Bu buluşmanın gene de karşılıklı anlayış ve iyi 
niyet içinde geçmesini ve iyi komşuluk ilişkilerinin 
sürdürülmesini mümkün kılacak olumlu sonuçlara 
varmasını candan diliyoruz. Ancak, bir endişemizi 
açıklamadan da geçemiyoruz. Bize öyle geliyor ki, 
Yunanistan Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye 
olmadıkça, Türkiye ile ciddi bir müzakereye başla
mayacaktır. Amacı Dokuzlar Avrupasını arkasına 
alarak, bizimle görüşmek, AET bayrağını Ege'ye ge
tirmek, Ege adaları üzerine dikmektir. 

Başbakan Sayın Karanıanîis'in son Avrupa ge
zintisinin amacı da buydu. Oysa, Türkiye ile ihtilaf
larım halletmeden Yunanistan'ı AET'ye tam üye ola
rak almak Türk - Yunan anlaşmazlığına Dokuzları 
bulaştırmak demek olacaktır. Yunanistan, arkasında 
Dokuzları görerek bir maceraya sürüklenebilir. Bu
nu bu kürsüden ifade etmek, bir taraftan Atina'ya, 
diğer taraftan Dokuzlar başkentlerine açık bir şekil
de duyurmak istiyoruz. Amerikan Kongresinin ve 
Dokuzlar Avrupasınm Yunanistan'a yapabilecekleri 
en büyük iyilik, Türk - Yunan anlaşmazlığının dışın
da kalmak, Atina'yı Ankara ile anlaşmaya teşvik et
mek olmalıdır. 

Amerikan kongresi tarafından bütün ikazlara rağ
men, Kıbrıs meselesine bağlanmış bulunan Türk -
Amerikan ilişkilerinin de artık açıklığa kavuşturul
ması gerekmektedir. Birleşik Amerika'yla aramızda 

mevcut 3 Temmuz 1969 tarihli Savunma İşbirliği An
laşması, Kongrenin ambargo kararıyla ortadan kaldı
rılmıştır. Amerikan Hükümetinin talebi üzerine 26 
Mart 1976 tarihinde Washington'da imzalanmış olan 
yeni Savunma İşbirliği Anlaşması ise, bugüne kadar 
kongrece onaylanmamıştır. 

Bu durumun daha fazla devamını yalnız savun
ma alanındaki işbirliğimiz bakımından değil, ikili 
ilişkilerimiz açısından da sakıncalı buluyoruz. AET' 
nin Portekiz, İspanya ve Yunanistan'ın tam üyelik 
talepleriyle, bu kere Akdenize doğru genişlemekte 
bulunması Türkiye bakımından yeni ve önemli bir 
durum yaratmaktadır. Bu genişleme karşısında, Türk-
kiye'nin ortaklık ilişkileri geçerliliğini korkarız ki, 
kaybedecektir. Adı geçen üç memleketin AET'ye tam 
üye olarak katılmaları gelecekte Türkiye'nin ekono
mik, sosyal, hatta siyasi menfaatlerini büyük ölçüde 
etkileyecektir. Türkiye Yunanistan'ın katılacağı bir 
Avrupa Topluluğunun dışında kalmamalıdır, kala
maz. Bu gelişmeye bigâne kalmak, böyle birşeye 
Müsamaha etmek memleketin geleceğini her bakım
dan tehlikeye sokmak demektir. Bu itibarla, hiç vakit 
geçirmeden bu konuya eğilmek ve AET ile ilişkileri
mizi bu yeni durum açısından ele almak gereklidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geride bıraktığımız 1977 yılı, önceki yıllara naza

ran nispi bir sükûnet içinde geçmiştir. Banş, görüşme 
ve milletlerarası meselelere çare burnıa teşebbüsleri ih
tilafların baskısını hafifletmiştir. Yılın en önemli siya
si olayını, Mısır Devlet Başkanı Sedat'ın 19 Kasım 
1977 tarihinde Kudüs'e gitmesi teşkil etmiştir. Bu zi
yaret ve temaslar, 2 000 yıîhk Ihtiiâfın önemli dönüm 
noktalarından birini teşkil ediyor. Bununla birlikte 
adil ve devamh barış henüz ufukta gözükmemektedir. 

Meselenin çeşitli yönleri ve tarafları vardır. Bi
zim temennimiz, bütün tarafları tatmin edecek de
vamlı bir çözüm tarzının bulunması ve bütün ihtilâf
ların ortadan kaldırılmasıdır. Bu suretle, ihtilâfın yol 
açtığı ve senelerdir devam eden silahlanma yarışının 
Orta Doğu'da meydana getirdiği tehlikeli bölge de or
tadan kalkmış olacak veya hiç olmazsa bu bölge daha 
az dünya barışını ve ülkemizi daha az tehdit eden 
bir bölge haline girecektir. Türkiye'nin, Orta Doğu'-
daki silahlanma durumunu dikkatle gözetmesi lazım
dır. 

İspanya, 40 yıl süren bir diktatörlükten sonra de
mokrasi yoluna emin adımlarla girmiş ve ilerlemeye 
koyulmuştur. Bu ülke yeni bir Anayasa ile demokrasi
de yeni aşamalar peşindedir. İspanya, aynı zamanda 
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AETye girmek istemekte, NATO üyeliği için de im
kân kollamaktadır. 

Portekiz'in ekonomik sıkıntıları siyasi istikrarını 
güçleştirmektedir. Portekiz, Batı Avrupa ile birleşmek 
suretiyle güçlüklerini yenmek, geleceğini bu yoldan 
teminat altına almak istemektedir. AETye üye olma 
talebi de bu arzudan ileri gelmektedir. 

Atina'ya şirin görünmek için Ankara'ya karşı so
ğuk davranmayı bir politika hafine getirmiş bulunan 
Fransa'da önümüzdeki 12 Mart'ta genel seçimler ya 
pılacaktır. Bu seçimler yalnız Fransa bakımından de
ğil, Avrupa siyasi dengesi bakımından da büyük önem 
taşımaktadır. Seçimlerin bu dengeye ve Fransız Mil
letine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 

Haziran 1976 erken seçimleriyle İtalya beklenen si
yasi istikrarına kavuşamamıştır. Sayın Andreotti'nin 
azınlık Hükümeti istifa etmiş, yeni bir siyasi kriz ital
ya'da başgöstermiştir. Kendileriyle ittifak, dostluk ve 
yakın işbirliği içinde bulunduğumuz italya'nın kısa za
manda güçlüklerini yenmesini temenni ediyoruz. İtal
ya'nın Akdeniz dengesindeki yerinin ise önemi ma
lumdur. 

Komşumuz Irak ile işbirliği olumlu bir şekilde ge
lişmektedir. Birinci yılını doldurmak üzere bulunan 
Irak - Türkiye petrol boru hattı iki memleket arasın
da yeni ve kuvvetli bir bağdır. Irak Hükümetinin bu 
alanda memleketimize karşı gösterdiği anlayış ve ko
laylığı memnuniyetle anmak isteriz. İşbirliği sahasını 
genişletmek için zengin ve geniş imkânlar vardır. Irak 
yetkilileriyle bu amaçla başlatılan temas ve müzakere
lerin devamını temenni ediyoruz. 

İran ile olan ilişki ve işbirliğimiz siyasi alanda kal
maya devam etmektedir. Bu komşu ve bir bakıma 
müttefik memleketin, Yunanistan'da kurulan hava sa
vaş endüstrisine mali katkıda bulunması ve Makarios' 
un ölümü karşısında aşın bir hassasiyet göstermesi ül
kemizde üzüntüyle müşahade ve kaydedilmiştir. 

Federal Almanya ile işbirliğimiz devam etmekte
dir. Bonn Hükümetinin ve Alman Milletinin Türkiye 
meselelerine karşı gösterdiği anlayışı yakından takip 
ediyoruz. Bununla beraber, büyük çoğunluğu Federal 
Almanya ve diğer AET ülkelerinde bulunan işçileri
mize anlaşmalardan doğma, özellikle Katma Proto
kolün 36 ve 39 ncu maddelerinden doğma haklarının 
henüz tümüyle tanınmamış, verilmemiş bulunmasını 
hatırlamak ve hatırlatmak isteriz. 

Afrika'da endişe verici gelişmeler, sürtüşme ve 
çarpışmalar sürüp gitmekte, dış müdahaleler durumu 
daha da güçleştirmektedir. 
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Yaralarını henüz sarmaya başlayan Güney Doğu 
Asya'da, Vietnam ile Kamboçya arasında yeni bir ger
ginlik başgöstermiştir. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim, ona göre 
ayarlayın. 

AP GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

İnsanların yansının yeterince doymadığı dünyamız
da silahlanma için 350 milyar dolar harcanmaktadır. 
Savunma teknolojisi gittikçe pahalanmakta ve birbi
rinden daha tehlikeli silahlar imal edilmektedir. Bir
leşik Amerika'nın Crious füzesine mukabil Sovyetler 
Birliğinin SS 20 füzesi, Amerika'nın B 52 S ve F - 15 
uçaklarına mukabil Sovyetler Birliğinin Backfaire uça
ğı, nihayet Nötron bombası, lazer teknolojisi, Helfai-
re, Mevrik füzeleri dünya güvenliğini bir bakıma ko
ruyan, aynı zamanda da tehdit eden silahlardır. Bu 
teknolojiyi tek başına geliştiremeyen devletler savun-
malannı da tek başlarına sağlamakta şüphesiz güçlük 
çekmektedirler. 

Bu konu ve gelişmeler Türk kamuoyunda yeterin
ce tartışılmamakta, toplum aydmlatılmamaktadır. Ba
tı dünyasında Nötron bombası münakaşası yapılmak
ta, Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerika arasında 
görüşülmekte olan SALT anlaşmaları yakından takip 
edilmekte, Viyana'daki karşılıklı ve dengeli kuvvet in
dirimi görüşleri üzerinde durulmakta, Helsinki'nin 
devamı olan Beîgrad Konfrensı tartışılmaktayken, biz 
bu gelişme ve münakaşalann dışında kalıyoruz, iç me
seleler ve iç mücadelelerle enerji ve dikkatimizi tüketi
yoruz. Oysa, onlar varlığımızı, geleceğimizi, güvenliği
mizi yakından ilgilendirmektedir. Ne yayın organlan-
mn, ne de yetkili makamlann bu alanda görevlerini 
yaptıklan, toplumu yeterince aydınlattıkları söylenebi-
lir.Türkiye artık silkinmek, birlik ve beraberliğini 
yeniden tesis etmek, kendisine yöneltilen tehlike ve 
tehditleri dikkatle izlemek ve önlemek mecburiye
tindedir. 

Adalet Partisi olarak bu alanda bize düşeni her-
zaman yaptığımız gibi, mesuliyet şuuru içinde yap
maya hazınz. Biz, dünya görüşü olan bir partiyiz. 
Türkiye'nin yerini bilen ve koruyan bir partiyiz. Fan-
tazi düşünce ve davranışlara iltifat etmeyiz. Milli Sa
vunmamızın, milli menfaat ve tercihlerimizin sap
tırılmasına, zayıflatıhnasına müsamaha edemeyiz. 
Gelişmeleri, Hükümetin dış ve güvenlik politikasını 
yakından takip etmek suretiyle ikaz ve muhalefet 
vazifemizi yapıcı bir şekilde yerine getirmek kara
rındayız. Milli menfaatlerin, yurt bütünlüğünün, ba-
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rışın, hürriyetin, iyi ve dostane dış ilişkiler içinde 
bağımsız ve müreffeh bir Türkiye imajının uyanık 
ve dinamik savunucusu olan Adalet Partisinin Cum
huriyet Senatosu Grupu adına Muhterem Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Ziya Gökaip Mülayim, buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA ZÎYA GÖKALP MÜ
LAYİM (Samsun) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Dışlşîeri Bakanlığı 1978 mali yık Bütçe kanun 
tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Cumihu-
ı:yel Senatosu Grupraıun görüşlerini belirtmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bişişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi 
zi belirtirken Torik dış politikasının bilhassa aname-
selderinin ne yönde geliştirildiği, dış ilişkilerinin du
rumu ve yeni Hükümetten neler beklendiği konulara 
dokunacağız. 

Sayın senatörler; 
1970'Ierde ortaya çıkan enerji bunalımı, petrol 

üreticisi Orta Doğu ülkeleriyle Batı Avrupa ülkele
rinin iktisaden birbirlerine muhtaç oldukları reali
tesini ortaya çıkarmıştır. 

Batı için birdenbire çok büyük önem kazanan bu 
ülkeler yanında bölgenin Batı ile özel ilişkiler kur-
nrnş bir ülkesi olan Türkiye'nin Batı yönünden nis
pî öneminin tedricen azaldığı düşünülebilir. Ancak, 
bu yeni koşullarda Türkiye'nin jeopolitik durumu 
Avrupa'nın savunması yönünden değerini korudu
ğu gibi, şimdi Batı Avrupa ile çok daha yoğun eko
nomik ilişkiler kurmakta olan Orta Doğunun gü
vendiği yörrün:'en de daha büyük önem kazanmak
ladır. 

Bu durumda Türkiye'nin bu }reni gelişmelerin 
büsbütün dışında kalmamasını sağlamak üzere Batı 
ile bağlarını zaafa uğratmadan gerçekçi ve yeni Or
ta - Doğu koşullarını iyice değerlcndirebüen şahsi
yeti: bir pol'tîka saptaması zorunluydu; ancak bah
se konu iki bölgenin birbirine bağlandığı bir jeopo
litik mevkide bulunan Türkiye gerek Orta - Doğudaki 
koîEşulanyîa olan ilişkilerinde, gerekse Filistin me
selesinde bayatlamış bir po'itika güderek bir Orta 
- Doğu görüşü olmadığım her fırsatta ortaya koy
muştur. Şahsiyetli bir politika Türkiye'nin bölgede 
gevşen yeni şartlar muvacehesinde fırsatçı akım
ların peşine takıîınasryta değil, uzun vadeli bölge stra

tejisindeki gelişmeleri iyi değerlendirebilecek ve 
Türkiye'nin etrafında meydana gelen ve gelişen olay
lar karşısında ağırlığım koymasını ve sesini duyur
masını içeren bir politikanın oluşturulması ile sağ
lanabilirdi. 

Orta - Doğudaki gelişmeleri değerlendirmekten 
âciz olan üç başlı düşük Cephe Hükümeti, Arap 
üSse-jerinin, Sedat'ın İsrail'i ziyareti nedeniyle grup-
Üaştığı günlerde, o zamanki Dışişleri Bakam Sayın 
Çeğlayangü'i Mısır'a yollarken Başbakan yardmıcı-
İanndaa biri Irak, diğeri ise Libya'da başka telden 
saz çalmıştır. Aynı Hükümet mensupları Türkiye'ye 
dönüşlerinde yaptıkları ziyaretlerden dolayı birbir-
lîîiiii alenen suçlamaktan çekinmemişlerdir. Hatta, 
Hükümetin bir kanadını oluşturan MiHi Selâmet 
Partili bir bakan, Sayın Çağlayangil'in Mısır'ı Hü
kümet adına değil, şahsı adına ziyaret etmiş olduğu
nu ileri sürecek kadar gayri ciddi bir tutum içerisine 
glrm'şîir. 

Düşük Cephe Hükümetinin Orta - Doğu politika
sında genel dış polükasma paralel sorumsuzluğunun 
en büyük örseği bu ülkelerin çoğuna... 

BAŞKAN — Sayın Mülayim, bir grup adına ko
nuşuyorsunuz. 

CHP GRUPU ADİNA ZİYA GÖKALP MÜLA
YİM (Devamla) — Grup adma konuşuyorum. 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz, o; 
«Düşük» kelimesi biraz Cumhuriyet Senatosuna ya
kışmıyor, gruplara da yakışmaz. Bu itibarla bir daha 
tekrarlamamanızı rica edeceğim. 

CHP GRUPU ADINA ZÎYA GÖKALP MÜLA
YİM (Davamla) — Peki efendim. 

Düşürülen Cephe Hükümetinin Orta - Doğu po-
rîtikasrnda genel dış politikasına paralel sorumsuz-
Huğunan ea büyük örneği bu ülkelerin çoğuna Tür
kiye'yi temsil edecek büyükelçileri dahi atayama-
mış olmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Düşürülen Cephe Hükümeti kurulduğu zaman 

Yüce Mecliste okuduğu Programında; «Tarihi ve 
manevi bağlarla bağîı bulunduğumuz Müslüman ül
kelerle ilişkilerimizi yeni yaklaşımlarla sağlam te
meller üzerinde geliştirmek ve bu ülkelerle aramız
daki işbirliğine her sahada ve bu arada sanayi ve 
teknoloji alanında yoğun bir muhteva kazandırmak 
için gayret sarfedeceglz ve gerekli bütün girişim
lerde bulunacağız» dediği halde, Mısır, Irak, Kuveyt, 
Suudi Arabistan, Sudan ve bölgeye mücavir Etop-
ya'ya Büyükelçi bile atayamamıştır. 
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Yukarıda izahına çalıştığımız bölgenin değişen 
şartlan muvacehesinde Türkiye bölgeye yönelik po
litikasını yeni bir yaklaşımla yürütmek zorunda
dır. Bö|ge devletleri ile olan ilişkilerimizi geçmişte 
olduğu gibi yalnızca manevi ve tarihi bağ!ar üzerine 
inşa ederek hissi ve oportünist bir yaklaşımla sağ
lam ve tutarlı bir politika tesis edilemez. Türkiye, 
dünya hızîa gelişen ekonomik olayların bölgedeki 
ekonomik olduğu kadar siyasi inikaslarım gözden 
uzak tutamaz. Türkiye için, bölgede mutlak ve de
vamlı bir bansın tesisine ciddi olarak katkıda bulun
mak ve aynı zamanda bölge ile ilişkilerini karşılıklı 
menfaai&rü dengeli olarak sağlayabilecek sağlam 
ekonomik işbirliği temelleri üzerine istinat ettirmek 
zoruniuğu, eğer Orta - Dtoğu üîkeleri ile iMşkiEerimize 
yeni bir veçhe vermek istiyorsak; ki bu istek Ecevit 
Hükümetinin Programında da yer almıştır, kaçınıl
mazdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bugün dış ilişkilerimizde ciddi ve tutarlı bir yak

laşımla eğilmek zorunda olduğumuz diğer önemli 
bir konu da Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasındaki ilişkilerin acıklı durumudur. 

Ha)en AETye geçiş dönemi içinde bulunan Tür
kiye ile Topluluk arasındaki ekonomik ilişkiler bü
yük bir durgunluk devresini takiben tam bir çıkmaz 
içine girmiştir. Bu durgunluğu sadece siyasi etken
lere bağlamamak gerekir. Taraflar arasında karşı
lıklı yakınlaşma olmaması ve Türkiye'nin geçiş dö
nemi ile ilgili olarak elde ettiğini zannettiği avan
tajların somut olarak ortaya çıkmaması ve ticari 
ilişkilerin Türkiye'nin gittikçe zararına işlemeye 
başlaması ve nihayet Topluluk yetkili organlarının 
tutumlarında Türkiye lehine olması beklenen ka
rarların san yıllarda sürüncemede bırakılması po
litikası gütmeleri, düşürüHen Cephe Hükümetinin 
tutarsız politikası ile birleşince, Türkiye - AET iliş
kilerinin bugünkü çıkmaza girmesine yo! açmıştır. 

Türkiye ve AETnin karşılıklı Yerdikleri ödünler 
arasındaki farklar, ikili ilişkileri dengesizliğe itmek
tedir. Şöyle ki; Türkiye'nin verdiği ödünler açık ve 
kesindir. Büyük çoğunluğu Ortaklık Konseyince 
onaylanmadan otomatik olarak yürürlüğe girer. 
Buna karşılık Topluluğun Türkiye'ye verdiği ve 
taahüt ettiği ödünler çoğunlukla kaîitatiftir. Oto
matik olarak yürürlüğe girmeleri imkânsızdır. Ba
zen karşılıklı görüşmelerin sonucuna, bazen de uy
gulamada karşı tarafın tutumuna bağlıdır. İşgücü
nün serbest dolaşımı, dokuma ve tarım ürünleri ile 
ilgili ödünler gibi. 

Öte yandan, Türkiye'nin aldığı ödünler zaman 
j İçinde nispi önemini azaltmakta, buna karşılık ver-
1 d İği ödünler ise zaman içkide önemini arürmakta-
\ ılır. Nitekim, Topluluk üçüncü ülkeler iîe yeni an-
| lâşîîialar yaparak onlara tanıdığı ayrıcalıklarla Tlir-
| klye'ye tanıdığı ayrıcalıkîarm Türkiye bakımından 
] değerini ortadan kaldırırken, Türkiye'nin yüklen-
j dlği gümrük indirimleri, liberasyon ve kota geniş-
| Eemeleri zamanla Türk ekonomisi yönünden gittik-
i çe zararlı olmaktadır. 
' Türkiye'nin Toplulukla ilişkilerinin bugün u!aş-
I tığı olumsuzluğa yol açan temel neden geçiş döne-
| mi koşulîanndaki dengesizliktir. Anlaşmalardaki 

ekonomik menfaat dengesizliikkri kendi haline bıra-
İ ksîır ise politik sürtüşmeler artacaktır. Düşürülen 

Cephe Hükümetinin tutarsız politikası sonucu da 
bu olmuştur. Bu bakımdan anlaşmaların tümü ile 
yeniden eîe alınıp karşılıklı ekonomik menfaatîe-

J ri dengeîl olarak kurmak zorunluluğu vardır. 
i Oysa, Cephî Hükümeti, dış politikasını oluştu-
j ruı'ken de, AET ile ilişkilerini yürütürken de eko

nomik bakış açısına yer vermediği gibi, ekonomi
yi, boyutları bsili olmayan tutarsız dış politikası
nın emrine sokmakta beis görmemiştir. 

Bu tutum Türk ekonomisini zorlayan kararla
rın alınması sonucunu verdiği gibi, ekonomi dışı 
etkenlerin ağır bastırılması neticesi, 1965'ten bu ya
na Topluluk ile bütünleşmeyi güçleştirecek bir eko
nomi poîljikası, eski Hükümetin AET - Türk ilişki
leri şampiyonluğu yapan bir kanadınca izlenirken, 
öbür kanatlardan ayrı sesler çdonıştır. 

Düşürülen Cephe Hükümetinin Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile ilişkilerinde değil tutarlı, belli bir 
politikası dahi olmamıştır. Bu da Toplulukla iliş
kilerine, genel dış politika tutumuna paralel ola
rak buzdolabına kaldırmayı tercih etmesi sonucu
nu yaratmıştır. Cephe Hükümeti, konuya sağlam eko
nomik kararlarla ve tekliflerle eğiteceği yerde, insi
camsız ve fikirsiz yapısının niteliği neticesi, ortak
larla ilişki içinde olmak, dışında kalmaktan veya 
ilişkileri kesmekten iyidir politikası uygulayarak 
aczin en büyük örneğini vermiştir. 

Bu tutarsızlığa bir örnek olarak İ977 Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında AP Grupu 
adına konuşan sayın senatörün o gün yaptığı konuş
madan kısa bir pasajı sizlere tekrarlayacağım: 

«... Türkiye'de ise bu çok önemli meseleyle ilgi
li çevreler görüş ve isteklerini belirtmekte gecikmiş, 

i karşı tarafa izahı güç şikâyetlerle yetinmişlerdir. Bir 
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çok resmi devlet kuruluşu konunun teknik yönünü 
bir tarafa bırakarak politikasını yapmaya kalkışmış 
ve âdeta birbirüeriyle mücadele eder duruma düş
müşlerdir. Türkiye'nin siyasi güçlerinden çıkan An
kara Anlaşması ve Katma Protokole ters düşen çeşitli 
sesUer ise karşı tarafta şüpheler ve tereddüt yaratmış
tır. Hükümet Programının bu konudaki açık ifade
lerine, rağmen, Hükümete dahil bir siyasi partinin, 
sarıki Türkiye menfaatlerini kendilerinden başka dü
şünen ve koruyan kimse yokmuşçasına beyanları ve 
meseleyi tümüyle reddeden tutumunu bizim kadar 
karşı tarafın da anlamakta sıkıntı çektiği şüphesizdir.» 

Sayın senatörler, 
Düşürülen Cephe Hükümetinin AET ilişkilerin

deki tutumunu bizde anlamakta güçlük çekiyoruz ve 
güçlük çektik. 

Genel olarak AET ile ilişkilerini tekrar düşün
mek ve bugünkü realitelere dayandırmak mecbu
riyetinde bulunan Türkiye'nin yakın gelecekteki 
gelişmeleri iyice hesaplaması gerekiyor. Her şeyden 
evvel, Avrupa'daki değişikliklere tabi olarak, politik 
ve ekonomik zaruretlerin etkisiyle bizzat AET'nin 
önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceği, ne şekiller ala
bileceği probleminin de ele alınması ve bu hususta
ki ihtimallerin hesaplanması gerekir. Bugün Do
kuzlar, dünkü Altılardan farklı bir topluluktur. Ya
rınki AET, bugünkünden oldukça farklı bir teşek
kül olarak ortaya çıkacaktır. Bu arada komşumuz 
Yunanistan'ın da AET'ye tam üyelik için başvtnu-
sundaki gelişmelerin de dikkatle izlenmesi, hatta 
iz'Ienmekle yetinmeyip o konuda Türkiye'nin hakla
rına zarar vermemesini sağlayıcı girişimlerde bu
lunması gerektiğini belirtmek isteriz. 

Esas olan, ülkemizin sanayileşme ve kalkınma 
stratejisiyle düşürülen Cephe Hükümetince takip edi
len AET'ye ilişkin uydu zihniyetti, tutarsız politika 
arasındaki köklü çelişkiyi ortadan kaldırmaktır. 

Yeni Hükümet, Toplulukla ilişkilerimizi ülke
miz ve ekonomimiz yararına işleyecek biçimde ye
niden düzenlemekte ısrarlı ve kararlı olduğunu be
yan etmiştir. Türk ekonomisini AET ile ilişkilerin
de ezilmeyecek, Türkiye'nin ekonomik bağımsız
lığım da güçlendirecek bir yapıya kovuşturma ana-
hedef olacaktır. 

Sas^n senatörler; 
Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs politikasına ge

lince: Eski hükümetlerce Türk - Yunan ilişkileri ve 
Kıbrıs'ın geleceği konularında kapalı bir politika 
güdüîmesi ve bölük pörçük, birbirini nakzeden açık

lamalarda bulunulması, bütün dünyaya bu konularda 
Türkiye'nin ciddi bir politikası mevcut olmadığı fik
rini vermiştir. 

Halbuki, dış ilişkilerde temel ilke açıklıktır. Ka
palı sözler arkasına saklanarak diplomasi yapmak 
ne Kadar geçersiz ise, dış politikada beHi konularda 
tutarlı ve açık görüş sahibi olmadan ilişkileri yürüt
meye çalışmak da o kadar hatalıdır. 

Geçtiğimiz son yıllarda dış ilişkilerin yürütül
mesinde birlik okramasından bahseden Cephe hü
kümetleri muhalefetlerden dış politikada görüş bir
liği ve destek isterken, bu istek genel çizgiler ha
linde olmuş, hiçbir meselede tespit edilmiş somut 
dış politika hedefleri sunulmamıştır. Hatta dış po
litikamızı en önemîi konularından biri olan Kıbrıs 
konusunda, düşürülen Cephe Hükümeti değil muha
lefetle, kendisini oluşturan üç parti arasında bile 
uyum sağlayamamıştır. Hükümetin en büyük kanadı 
olan AP Kıbrıs'ta artık niteliğini kesin olarak ken
dilerinin bile belirtemedikleri bir federasyondan bah
sederken, ikinci parti Türk bölgesinde bağımsız bir 
devlet kurulmasından yana olduğunu söylemiş, üçün
cü ortak ise adanm tamemen işgalini istemiştir. Böy
le üç başlı bir Hükümetten Kıbrıs'ta bir siyasi çö
züm beklenemezdi. Nitekim, MC Kıbrıs konusunda 
hiçbir ciddi adım atamadan düşüp gitmiştir. 

Sayın senatörler; 
Ege sorununa gelince: Türkiye'nin Ege'deki hak-

üannı koruması, bîr anlamda ülke bütünMğünün 
ve ulusal sınırların korunması demektir. Bu yönüy
le Ege sorunu tüm olarak Kıbrıs'tan daha önemli so-
runîan içermektedir. 

Yunanlılarla gerek kıta sahanlığı, gerekse FTR 
hattı konularında teknik seviyede yürütülen te-
masfarm başarısında en büyük etkenin Hükümetin 
tutarlı bir politika ile hedeflerini tayin etmesi ve bu 
hedeflerini Türk ve dünya kamu oylarına açıklama
sıyla olacağı muhakkaktır. Hedefler açık olmadıkça 
teknik seviyede yürütülen temaslardan ne kazanıl
dığı kısa vadede saptanamaz. Kamuoyu kayıpları an
ladığı zaman da iş işten geçmiş olur. Yıllardır Ege 
kıta sahanlığı ve FIR hattının saptanmasıyla ilgili 
görüşmeler uzayıp gitmiş ve bu da Türkiye'nin aley
hine olmuştur. Zira, Eğede bugün statüko, geçmiş 
hükümetlerin ihmalleri yüzünden Türkiye'nin değil 
Yunanistan'ın lehinedir. 

Fiili durumun olduğu gibi devamı Türkiye'nin 
aleyhine olduğuna göre, onu değiştirmek için Tür
kiye'nin her olanaktan yararlanması gerekmekte-
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dir. Türk tarafının bugüne kadar ki ataleti karşı-
sıııda Yunanistan fiili durumu kendi yararına daha 
da pekiştirmiştir. Örneğin; Yunanistan, hem Eğedeki 
petrol araştırmalarını sürdürmekte, hem de hemen 
yambaşımızdaki adalarını uluslararası anlaşmalara 
aykırı olarak silahlandırmaktadır. Düşürülen Hükü
met, adaların silahsızlandırılması konusunda da hiç 
bir şey yapamamıştır. 

Saym senatörler; 
Tarihte her zaman Türk - Yunan ilişkilerinin iyi ol

duğu devreler, Türkiye'nin içerde kuvvetli ve dışar-
da saygın olduğu, Türk - Yunan ilişkilerinin global 
bîr uzlaşmaya bağlandığı devrelerdir. Kendi içindeki 
insicamsızlığı ve memleketi cephe politikasıyla içten 
birbirine düşüren düşürülen Hükümet, üış ilişkile
rinde de Türkiye'nin saygınlığına büyük darbeler 
indirmiş, tüm olarak Türk - Yunan ilişkilerini ve Kıb
rıs sorununu da çıkmaza sokmuştur. 

Bu iki önemîi konuda da aktif ve tutarlı hare
ket ederek, milli çıkarlarımıza uygun bir çözüm 
getirmek üzere Ecevit Hükümeti gerekli girişimlere 
daha iîk günden girişmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Amerika 
Birleşik Dev^ticri Dışişleri Bakanının Ankara'ya ar
ka arkaya ziyaretleri sonucunda yapılan açıkla
malar, bu konuda ataletin bırakıldığının açık örnek
leridir. Sayın Başbakan Ecevit, Kıbrıs konusu ile 
Türk - ABD ilişkilerinin birbirine kanştınîmamala-
rı gerektiği gerçeğini, Kıbns ve Ege sorunlarının yal
nızca ilgili' taraflar arasında çözümlenmesi gerek
tiğini açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur. 
Kıbns Türk Federe Devleti Başkam ve ilgilileri ile 
takip edilecek hattı hareket hususunda kesin bir mu
tabakat sağlanmıştır. Kıbrıs konusunda her iki ce
maat yetkilileri arasında görüşmeler yapılması ve 
problemin beynelmiîeleştirifrneden taraflar arasın
da varılacak anlaşma yolu ile çözülmesi gereklidir. 

Ege konusu ve genel olarak Türk - Yunan iliş
kileri de, yine iki ülkenin dış müdahale olmadan 
müşterek çabaîarı ile rayına oturtulabilir. Eski hü
kümetlerden miras kalan ve aleyhimize gelişen dur
gunluğun giderilmesi için iki üîke arasında, iîk önce 
yüksek seviyede bir diyaJog tesisi zorunludur. Bu 
diyaîog uzun süredir kesilmiş durumdadır. Teknis
yenlerin ancak böyle bir diyalogla varılacak ortak 
noktalar ve blzîm yönümüzden de tespit edilecek 
politika çerçevesinde yapacakları temaslardan fay
da sağlanabilecektir. 

Memnuniıyeıle müşalıade etmekteyiz ki, Ecevit 
Hükümeti bu yolda gayet ciddi ve açık girişim
lere, görevi devir alır almaz başlamış bulunmak
tadır. Hükümet, bu konuların halli için, hüsnüni
yeti ile bk'Skte kararhlsğım (utarâ politikası ile 
göstermekle bütün dünyaya Türkiye'nin hayati men
faatlerinin sonuna kadar aktif bir şekilde koruna
cağını ilan etmiş olmaktadır. 

Saym senatörler, 
Türkiye'nin taraf olduğu kolektif savunma sis

temi içinde son zamanlarda dikkatimizi çeken ge
lişmeler hakkında da, dış politikamızla yakın ilişki
si nedeniyle görüşlerimizi belirtmek isteriz. 

NATÖ'nun askeri kanadından çekilen ülkeler, 
; örneğin Yunanistan, araç ve siilah bakımından git

tikçe artan bir hızla desteklenirken, Türkiye'ye kar
şı, kollektif savunma sistemini zaafa uğratmakta 
olluğu aşikâr olan, silah ambargosu uygulanması 
bizce, teşkilâtın en büyük üyesi olan ABD'nin ve 
onun tutumuna paralel olarak bizzat teşkilâtın, Or
ta - Doğu ve Balkanlarda NATO ideallerine bağlı 
kakmak ve vecîbelerini yerine getirmek ilkesini ter-
kettikleri anlamına gelmektedir. 

NATÖ'nun kollektif savunma prensiplerine zıt 
olan, Türkiye'nin savunma gücünün zayıflaması kar
şısındaki hareketsizliğinin koîiektif savunma pren
sipleri muvacehesinde izahı kabil değildir. 

Türkiye'nin, artık ulusal menfaatlerini koru
mak üzere, ulusal savunma kavramını gerçekleş
tirmesi krçinijamaz. Bu kavramın, Türkiye'nin NATO 
üyeliği ile çelişmesi gerekmez. Ancak, takdir edil
mesi gerekir ki, Türkiye, ulusal savunma gereksin
melerini Amerikan Kongresinde alınacak bir ka
rara bağlı tutmaya daha fazla devam edemez. 

Türkiye, yıllardır ekonomisini zorlayarak, geliş
me hızından keserek savunmaya geniş kaynaklar 
ayırmış oüınasma karşın, ulusal güvenliği bakımın
dan büyük ölçüde dışa bağımlı kalmıştır. Oysa sa
vunma için ayırdığı geniş kaynakları kendi ger-

t çek savunma gereksinmelerine uygun bir ulusal gü
venlik kavramı içinde değerlendirmekle, Türkiye 
güvenliğini etkinlikle sağlayabilirdi. Üstelik, güven
liğiyle birlikte ekonomisini de güçlendirecek altya
pılardan ve sanayilerden bir çoğunu kendi olanakla
rıyla gerçekleştirebilirdi. 

Kaldı ki Türkiye, o geniş kaynaklan, kendi ulu-
saî güvenlik gereksinmelerinin ötesinde, ortak gü
venlik için harcamıştır. Türkiye'nin müttefiklerin" 

i den gördüğü d«ş destek, ortak güvenliğe katkısı 
\ yanında düşük kalmıştır. 
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Sayın senatörler; 
Türkiye'nin ekonomik yönden bugün çok güç 

bir devre içinde olduğu muhakkaktır. Ancak göz
den uzak tutulmaması gereken önemli! bir nokta 
vardır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik güç-
Siük bünyesel olmayıp, tutarsız, ne yaptığım bilme
yen, hatta, bu konuda belirli hiç bir politika saptaya-
maysii ve bandan dolayı da Yüce Parlamentoda dü
şürülen MC Hükümetinden ileri gelmiştir. 

Çeyrek yüzyıldanberi Türkiye'nin sosyal, ekono
mik ve politik alanlarda kader birliği yaptığı Batı 
ülkeleri, özellikle ABD, Türkiye'nin bu ekonomik 
güç durumunu atlatabilmesi için yardımcı olacak 
yerde, yardım için Türkiye'nin dış politikasında ve 
Kıbrıs konusunda ödünler vermesini istemiştir. Ba
tı, bu ödünleri doğrudan doğruya veya NATO, IMF 
(Uluslararası Para Fomı) ve AET yoluyla elde et
meye çaıışımş&r. 

Şu hususu açıkça belirtmek isteriz ki; Türkiye, 
tutarsız Cephe Hükümetinim yarattığı ekonomik 
güçlükleri aşahiSmek için, dış politikada ve özel
likle Kıbrıs konusunda hiç bir ödün veremez. Türk 
halikı, dış politikada ödün verme yerine, ekonomik 
güçlükleri aşabilecek yeni bir Hükümetin oluşma
sını yeğ tutmuştur. Türk halkının bu tercihi Yüce 
Mecliste Cephe Hükümetinin düşürülmesiyle ger
çekleşmiştir. 

Sayın arkadaşlarını; 
Türkiye'nin savunma gereksinmelerini layıkıy

la karşılayabilmesi için, NATO içinde başka ülke
ler gibi, şantaj yoluna girmesine de ihtiyaç yoktur. 
Ancak, eğer teşkilat bir kanadının askeri yönden 
zaafa düşmekte olması karşısında harekete geçmek 
için kendi bakımından bir zaruret görmemekte de
vam edecekse, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ger
çekleştirmek için girişimleri olması da gayet tabii
dir. Türkiye durumunda bir üîke, özellikle böylesi
ne hızlı bir silahlanmanın her yanında göründüğü 
bir bölge de oian bir ülke, kentli ulusal güvenliği
ni uzun süre askıda bırakmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Yeni Ecevlt Hükümeti programında dış ilişkiler 

bahsinde gözümüze çarpan önemli noktalardan bi
ri de, Türkiye'nin kısaca «Üçüncü Dünya Ülkeleri > 
diye tanımlanan, gelişmekte olan ve yeni bir ekono
mik dünya düzeni arayışı içinde bulunan ülkelerle 
daha yakın ve tutarh ilişkiler içine gireceği husu
sundaki taahhütleridir. 

Ulu önder Atatürk, genç Türkiye Cumhuriyeti
nin dış politikasını saptarken «Yurtta sum, cihan
da suih» prensibinden hareketle, o zaman kurtuluş 
mücadelesi içinde bulunan bugünün Üçüncü Dünya 
Ülkeleri için Türkiye'yi bir sembol haline getir
miştir. Kalkınmakta olan ülkeler için, içerde demok
ratik nizamın koruyuculuğunu yaparak, kendi top
lumumuzda temel insan haklarını ve özgürlükleri
ni gerçekleştirmeyi amaç edindiğini açıklayan yeni 
Hükümetin, dünyada da özgürlüğe, barışa ve hak
ça bir düzen kuruluşuna katkıda bulunabilmek için 
gerekli çabalan göstermesi doğaldır. 

Programında, dünyada hakça bir ekonomik dü
zen kurulabilmesi için az gelişmiş veya gelişme sü
recindeki ülkelerin bu yöndeki çalışmalara öncülük 
etmeleri ve aralarında güçlü ekonomik dayanışma 
ve işbirliği grupları oluşturmaları gereğinden hare
ke île, üstüne düşen uluslararası girişimleri yapa-
cağsın ifade eden yeni Hükümetten, çeyrek yüzyıl
dan beri ihmal edilen bu alanda, geçmiş hükümet
ler döneminde olduğu gibi, sözde kalmış yaklaşım
lar yerine, tutarlı ve aktif bir politika beklediğimi
zi ve ümitli olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye, Ecevlt Hükümetiyle dış politikada yeni 

bir döneme açılmaktadır. Buna paralel olarak dış po
litika kadrolarında da yenileşme gereksinimi vardır. 
Bugüne dek politikacılar yanında dış politikayı yü
rüten bürokrasinin de hiç hata yapmadığı söylene
mez. Bu bakınmdan Ecevlt Hükümetinin tuturh dış 
politikasını yürütecek sağlam ve zinde bir kadronun 
oluşturulması da çok önemlidir kanısındayız. 

Bugün Dışişleri Bakanlığı örgütü 657 sayın Dev
let Memurları Yasası ve yasaya bağlı olarak bugü
ne kadar çskanMîiş bulunan kararnamelerle me
murlara sağlanan özlük haklarının Dışişleri Bakan
lığı mensuplarına, birkaç istisnası hariç, verilmemiş 
olması nedeniyle oldukça huzursuz görülmektedir. 

Son yıllarda Devlet yönetiminde yaygınlaşmış 
bulunan antidemokratik yöntemlerin Dışişleri Ba
kanlığı personel yönetimine de yerleşmiş olması, 
Dışişleri mensuplarına özlük haklanın elde edebilmek 
için hukuki yollara başvurma yolunu tek olanak 
olarak bırakmıştır. 

Sayın Dışişleri Bakanınca da belirtildiği üzere, 
Dışişleri Bakanlığının 934 memurundan 604'ii, yani 
yüzde 65'i, kanunen kendine verilmiş derecelerin 
1, 2 ve hatta 3 derece altındaki kadrolarda çahştı-
rılmaktadular. 
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Hukukun ve kanunların üstünlüğü Bakanlığın 
üst kademe yöneticilerince birtakım sübjektif yargı 
ve uygulamalarla bugüne kadar önlenmiş olması 
Sonucu, memurlara kanunen aldıkları derecelerinin 
kadrolarını vermeyerek, kanunlara aykırı olduğu 
kadar, eşyanın tabiatına da aykırı bir tutumla nor
mal yükselme imkânı ortadan kaldırılmıştır. 

Dışişlerini yürütmekle yükümlü örgütün biran 
evvel huzura kavuşması ve asli görevleriyle uğraşa-
bilmesinin sağlanması ancak her memura kanuni hali
kı olan kadro derecelerinin mutlaka verilmesi ile sağ
lanabilecektir. 

Bu konuda sayın Dışişleri Bakanının görevi tes
lim aldığı şu çok kısa süre içinde dahi mevcut hu
zursuzluğu tespit ederek, yaraya parmak bastığım ve 
bu haksız durumu en kısa sürede düzeltmek için ge
rekli tedbirleri alacağını, yaptığı konuşmalarda ifade 
ettiğini memnuniyetle müşahade etmiş bulunuyoruz. 
Sayın Bakanın bu çabalarının, bu durumun doğma
sına ve devamına sebep olan kadrolarca önlenme
den biran evvel semere vermesin! ümit etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Son olarak, Türkiye'nin dışta kazanacağı basan

ların üike içi düzene sıkı sıkıya bağh olduğu noktası-
nı da belirtmek isteriz. 

İçte zayıf, ekonomik ve sosyal açıdan adaletsiz
liklerin ve anarşinin alıp yürüdüğü bir ülke Hükü
metlinin dış ilişkileri başarı ile yürütemeyeceği ka
nısındayız. Bu bakımdan, kuruüduğu günden itibaren, 
içte ekonomik ve sosyal huzuru sağlamak için et
kili tedbirler almakta olan Ecevit Hükümetinin; di
namik ve tutarlı dış politikasıyla, Türkiye'nin Cep
he İktidarları dömenninde dışarda kaybolan say
gınlığını süratle yeniden kazandıracağına inancımı
zı, belirtir; Dışişleri Bakanlığı 1978 Bütçesinin ülke
mize yararlı olması dileğiyle, Yüce Senatonun şe
yin üyelerine CHP Senato Gnıpu ve şahsım adına 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Hatibin konuşması, mensubu bulunduğum Hüküme
ti ve isim zikretmek suretiyle şahsıma tarizle do-> 
ludur. Müsaade ederseniz cevaplandırmak istiyo
rum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hiç isim geç
medi. 

BAŞKAN — Şahsınıza bir şey söylemedi efen
dim. 

| İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
I İsterseniz zikredeyim. ± 

BAŞKAN — Evet. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Benim Mısır seyahatimden bahsettiler ve dönüşte de 
birbirimizi eleştirdiğimizden bahsettiler. 

BAŞKAN — Sizi değil de, sizi eleştirenden bah
setti efendim; dikkatle dinledim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Hayır, «Hepsi birbirini eleştirmişierdir» buyurdular. 

I BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Çağlayangil, 
sizin Mısır seyahatinizi eleştirenden bahsettiler, 
sizden değil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Bunu sataşma kabul etmiyor musunuz?... 

BAŞKAN — Değil efendim, ben dikkatle takip 
ettim. 

Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Kişisel görüşünü bildirmek üzere, Sayın İsmail 

I İlhan, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Dışişleri Bakanlığının değerli mensupla-

I rı hepinizi saygıyla selamlarım. 

Grup sözcüleri Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerini belirttiler. Ben de bağımsız bir 
üye olarak, aynı konuda düşüncelerimi dile getir
meye çalışacağım. 

I Kurulduğunda bağımsız ve bağlantısız bir ülke 
olan Türkiye, 1952'den bu yana politikasını Batı ül-

j keüeri pareielinde yürütmüştür. Batı siyasetinin ipoteği 
altına giren Türk dış siyaseti, bağımsızlık mücadelesini 
veren milletlere karşı oy ku.îanacak kadar ileri git-

I mistir. O zaman izlenen bu tutarsız politikasının 
acısını 1964'ten bu yana Birleşmiş Milletlerde ve 

I diğer uluslararası örgütlerde çekmekteyiz. 
I Bugünkü çok yönlü dış politikamızın yeni Hükü-
I metimiz tarafından da gerçekçi, kalıcı ve uzun vade-
I ye dayalı bir temelin üzerine oturtulması gerekmek-
I tedir. 

I Dış siyasetimizin bölge ve duaya barışım hedef 
I aldığını Hükümetimiz Yunanistan'a yaptığı görüşme 
I çağrısıyla bir kez daha kanıtlamıştır. Hepimiz çok iyi 
I bilmeliyiz ki, bu, Yunanistan'a uzatılan ilk dostluk 
I eli değildir. Lozan Anlaşmasından sonra Türkiye, 
I çeşitli dönemlerde Yunanistan'a herkesten önce dıost-
I îuk çağrısında buiunmuş, ancak bu dostluklara ve-
I fasızhk gösteren dalma Yunanistan ohnuştur. 
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Binlerce uydurma broşür, kitap ve filmlere daya- f 
naa Yunan propagandası, barışçı Türk siyasetini Dün
ya kamuoyuna savaşçı ve uzlaşmaz bir görünüm 
içinde tanıtmıştır. Maalesef dünya ülkelerinin bü
yük bir kısmı bu propagandanın etkisinde kalarak, 
Birleşmiş Milletlerde aleyhimize oy kullanmıştır. 
Dışişleri Bakanlığımızın önemli bir görevi, bu ül
kelere Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde haklı olduğu
nu anlatmasıdır..Aksi halde, Hükümetimizin bütün 
barışçı çabalarına rağmen, Yunanistan Türkiye 
aleyhine oy kullanan ülkelere güvenerek kendisine 
uzatılan dostluk elini her an geri çevirebilir. Bunun 
için Dışişleri Bakanlığının dünya kamuoyuna ger
çekleri anlatabilmek için her türîü propagandaya 
ağırîık vermesi, ülkelerin zihinlerinde kalan yanlış I 
izlenimi silmesi gerekmektedir. Çünkü, Türkiye hak
kında edinilen bu yanlış izlenim, uluslararası ilişki
lerimizi iktisadi ve kültürel yönleriyle olumsuz ola
rak etkilemektedir. 

Sayın Başbakanımızın Karanıaniis'le yapacağı gö
rüşmeyi destekliyoruz. Ancak, Yüce Senatonun ve 
Dış işkili Bakanlığı mensuplarının dikkatlerini ısrar
la bir meseleye çekmek isterim, Türkiye'nin tutumu
na karşı oy kullanan 116 ülkenin zihinlerinde ka
lan Rum Propagandasının etkisi, ancak gerçekleri 
ortaya koyan karşıt bir propaganda ile silinebilir. I 

Sayın Başbakanımızın Karamanîzs'e gönderdiği 
mektupta belirttiği gibi, aralarındaki görüşmede bir ! 
tarafın başarısı veya başarısızlığı söz konusu olma
yacaktır. Asıl başarı, Türk dış siyasetinin bu barışçı 
tutumunu bütün dünya üEkeiierine yerinde ve gerek
tiğinde anîatablhnesidir. Bunu sağlamak için, kısa 
vadeli ve insiyatifi ele geçirmemeye yönelik bu ça
lışmaların yanında, uzun vadeye dayalı ileriyi da
ha iyi görebilen bir Kıbrıs politikasını oluşturmak 
zorunludur. 

Son 14 yıl evvelime kadar Türk hükümetlerince 
izlenen yanlış dış politika yüzünden ihmal edilen 
Ortadoğu ülkeleri ile ticari, ekonomik ve politik iliş
kilerin geliştirilmesinin, her iki tarafına ela yararı
na olacağı kanaatindeyim. Dost ve kardeş Arap 
ülkelerinin kendi aralarında çıkan ihtilaflarda taraf 
tutmamaya ayrı bir özen göstermemiz gerekir. 

Filistinlilerin haklı davalarını destekliyoruz. Ku
düs dahil, İsrail'in 1967'de almış oîıîuğu bütün top
raklardan çekilmesi gerekir görüşündeyiz. 

Üçüncü Dünya Ülkeleri ile de, giderek ilişkile
rimizi artırmaya çaba göstermemiz gerekir kanısın
dayım. Kıbrıs konusunda Amerika ve Fransa'nın 
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menfi tutumuna karşı, Almanya, Avusturya ve İtal
ya'nın taraf tutmamış olması memnuniyet verici
dir. 

Sayın senatörler; 
Gerçek dost ve kardeşimiz Pakistan'da cereyan 

eden üzücü olayları Türk Milleti büyük bir üzüntü 
ve endişe ile .takip etmektedir. Pakistanlı kardeşleri
mizin kendi iç sorunlarının, kardeş kanı akıtmadan 
ve milleti kamplara bölmeden hallini Türk halkı iç
tenlikle arzulamaktadır. Bu konuda Türk Hükü
metinin kendisine düşeni yapması, iki ülke arasın
da mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gereği
dir. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile ekonomik 
ve politik ilişkilerimiz her yıl biraz daha kuvvetîen-
m ektedir. Ülkemizin sanayi alanında kaîkındırıl-
IKESI ve maliyetleri 10• - 15 milyar Türk lirasına va
ran projelerin gerçekleştirilmesi için Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğinin göstermekte olduğu 
iyi niyet, iki komşu arasında eskiden mevcut kuş
kuların dağılmasına sebep olmaktadır. 

Mao'nun ölümünden sonra Kıta Çin politikasın
da önemli bir değişiklik olmamıştır. Kıta Çin, niha-
yei: geçenlerde, yıllardan beri flört etmekte olduğu 
Ortak Pazar ülkeleriyle bir anlaşma imzalamıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Dışişleri Bakan
lığının saygıdeğer mensupları; 

Bütçenin Dışişleri Bakanlığı mensuplarına ve azıiz 
T'irk Milletine hayırlı olmasını temenni eder, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?... Yok. 
Sayın Feyyat?.. Yok. 
Sayın Oğuz, buyurunuz efendim. 

ALİ OĞUZ (istanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Dışişleri Bakanlığının Bütçesi müzakeresiyle ben 
de şahsi görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bış'şTeri Bakanlığımızın Bütçesinin, memleketi
mize ve milletimize ve Bakanlık mensuplarına ha-
3'ir'ı olması temennisiyle sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dış"şl?ri Bakanlığı faaliyeti, Milletimizin faa

liyetleri arasında en önemli hizmetlerden biridir. 
Bu Bakanlığın faaliyetleri içerisinde; Devletimizin 
d?sarıda temsili ve tanıtılması ve ekonomik mesele-
le "mizin bilhassa dışarıda en güzel şekilde takdim 
edilmesi ve yürütülmesi faaliyetleri bakımından bü
yük önem taşır. 
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Her şeyden evvel, muvazenesi içerisinde bizim 
de çok önemli bir yerimiz var. Bu yerimizin esasım 
her şeyden evvel, takdir edersiniz ki, içinde bulun
duğumuz coğrafi mevkiimiz tayin ediyor. 

Ne kadar gerilerde kalmak istersek de, «Dünya 
meselelerine bulaşmayalım.» şeklinde bir politika 
gütmek istesek de, bizi bu meseleler kendi bünyesi 
içerisine çekiyor ve elimizde olmayan sebeplerle biz 
bu meselelerin içerisine girmek durumunda kalıyo
ruz. 

Takdir edersiniz ki, çok önemli iki boğazı eli
mizde bulundurmamız; İstanbul ve Çanakkale bo
ğazının sahipleri olmamız ve kontrolümüzün altın
da bulunması ve üç kıtanın kavşağında bulunma
mız ve dünya ticaret yolu, bilhassa Avrupa - Hin
distan ticaret yolu üzerinde bulunmamız, deniz ti
caretinin yolunun çok uzun olması sebebiyle kara 
ticaretinin memleketimiz üzerinden geçmesinin se
bepleri ve bir barut fıçısı halinde hususiyetlerini 
ve özelliklerini koruyan Orta Doğu'nun en güçlü dev
letlerinden biri olmamız, her yönüyle de İslam âlemi
nin lideri olmaya namzet görünmemiz, bizi devamlı 
olarak bu hadiselerin içerisine itmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Siyasi faaliyetler içerisinde, bir tarafı tutmak 

diğer tarafa şiddetle karşı olmanın bize bir şeyler 
kazandıracağını ben hiçbir zaman kabul etmiyo
rum. Etrafımızdaki devletlerden Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği başta olmak üzere, Yunanis
tan, İran, Irak ve diğer komşu ülkelerle, bilhassa 
manevi ve tarihi bağlarla bağlı bulunduğumuz İs
lam ülkeleriyle çok yakın münasebetlerimizin olma
sında zaruret vardır. 

Bilhassa, bugün Hükümetin önünde en büyük, 
en mühim meselelerden biri, arkadaşlanmızın da di
le getirdiği gibi, Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesi
nin halli, askıda kalan bir meselle olmak itibarıyla, 
memleketimizi üzmekte, dış münasebetlerimizde bize 
birçok güçlükler çıkarmaktadır. Bu meselede Avru
palıların ve Amerikalıların karşımızdaki tutumla
rını hiç yadırgamamak lazım. 

Dış toplantılara giden arkadaşlarımızın bize 
naklettiği hadiselerle de biliyoruz ki, bilhassa İngil
tere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, hat
ta diğer Avrupa memleketlerinin karşımızda, inanç
ları sebebiyle daima hassas olması, yeri geldiği za
man da Yunanistan'ı kendi inançları istikâmetinde, 
kendilerine yakın bir ülke görerek, daima onun fi
kirleri istikâmetinde, onu destekler şekilde görül
mesini çok tabii telâkki etmek lâzım. 

Buna rağmen, bu zor meselenin üstesinden gel
mek ve bu kanayan yarayı tedavi etmek ve bu ka
namayı durdurmak da yine bizim vazifelerimiz 
arasında olması lazım. 

Burada çıkıp, politikanın ve bugüne kadar takip 
edilmiş siyasi istikâmetin mahiyetini araştırmak 
kimseye bir şey temin etmez. «Hükümetiniz şu ka
dar başlıydı, şöyle düşüktü...» filan şeklinde, arka
daşlarımıza yakışmayan tarzdaki tenkitleri ben çok 
yadırgadım. Hele, kültürlü, tahsilli bir profesörün 
ağzından böyle şeylerin çıkması çok hazindi. 

Bizle de beraber hükümet oldular, onlar da bıra
kıp Hükümeti gittiler; ama biz onlara hiç bir za
man «Kaçtınız» veya «Kaçıksınız» demedik. «Üç 
başısınız» şeklindeki tenkitler, bugünkü müstakiller
le, iki parti de yanlarında olmak üzere 13 başlı ol
malarına rağmen, «Başınız şu kadardır» filan şek
lindeki bir şeyi buraya getirmeye de lüzum görmü
yoruz. 

Bence, karşılıklı Söylenecek söz şu olmalı: «Biz 
bu işi şuraya kadar getirilmiş olarak bulduk. Bun
dan sonra da bu meseleyi, bu milli meseleyi şu ka
dar ileride, şu kadar hayrıh bir noktaya getirece
ğiz.» demekte fayda vardır. Aklın gereği, insafın ge
reği, ölçülü olmanın gereği de bence budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarih boyunca üç kıtada, yedi denizde hâkim ol

muş büyük bir devletiz. Bugün şerefli mevkimizi 
de muhafaza etmek mecburiyetindeyiz; ama bunun 
sözle olacağına inanmak da mümkün değil. Çok ça
lışarak, büyük imkânlar hazırlamak lazım. Ecdadı
mız bunun ölçüsünü ortaya koymuş. «O kadar kuv
vetli olunuz ki, sizin karşınızda mücadele etmek 
şöyle dursun, size yan bakmaya dahi kimse cesaret 
edemesin.» demişler. 

Bu noktaya ulaşabilmenin çareleri vardır; bü
yük gayretler içerisinde olmak lazım. Bu büyük gay
retlerin içerisinde olmak ve başarıya ulaşmanın da, 
birbirimizi burada didikleyip yemekle olacağına 
inanmıyorum. İttifak ederek, meselelerde ittifak ede» 
rek, asgari müştereklerde ittifak ederek meselele
rin üzerine böylece gitmek, böylece meselelere yak
laşmakla başarıya ulaşıhr. Bu noktaya, birbirimizi 
teşvik ve birbirimizin arkasında hayırlı noktada bir
leşmek ve desteklemekle ulaşılacağına inanıyorum. 
NATO içerisindeki yerimiz, her şeyden evvel ina
nılır bir savunma paktı olması sebebiyle, daha da 
kuvvetlendirilip geliştirilmeli. Zamanında NATO 
hakkındaki söylenen sözlerin isabetsizliğini bugün 
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anlamış olmak noktasında bulunmamızı memnuni
yetle karşılıyorum. Bir zamanlar NATO'ya «Hayır» 
diyenler, fantomlara «Hayır» diyenler, bugün NATO' 
dan yana görünmekle muhakkak ki isabet ediyorlar. 
Bu memleketin gelişmesinde ve müdafaasında fan-
tomların da yeri vardır. NATO içerisindeki müda
faa sistemi içerisinde kendimizi gücü emniyette gör
menin de yeri vardır. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Oğuz. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem senatör
ler; 

Dışişleri Baka alığımızın Bütçesi müzakere edi
lirken, mensupları beni yadırgamazlarsa, bazı tespiî-
İerılmi de bu iki dakika içerisinde ifade etmek iste
yeceğim. 

Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımıza karşı Ba
kanlığın dış temsllcllikierindeki memurların ilgisiz
liğini gördüm. Bilhassa Libya seyahatimde; 10 güne 
yakın kalmış olmamıza rağmen, oradaki temsilcilik-
ferimizin bizden hiç haberi olmadı, en sonunda ga
zetecilerin Ikazıyla ancak dönüşte havaalanında ken
dilerini görmek fırsatını bulduk. 

Bunun yanında, bir de israftan bahsetmek iste
rim. Londra'ya gidişimizde verilen bir ziyafette, bu 
fukara' nı'Hetin paralarının her türlü içkiîerfe ve bü
yük ziyafetlerle israf edildiğini gördük. Bu da üzün
tümüzü mucip oldu. Eğer bu millet hakikaten zen
ginse, bu kabil israflara hiç bir diyeceğimiz yok. 
Yiyiniz, içiniz, her türlü içki ve sefahat o!sun; ama 
biz bu milletin maddi imlkânîannın olmadığından 
zaman zaman bahsediyoruz. Bir İnsan ya fakirdir, 
ya zengindir. Eğer imkânlarımız mahdutsa, bu mah
dut imkânlar içerisinde herkes tasarrufa riayet et
meli. Eğer zenginsek, hiçbir zaman imkânlarımızın 
mahdut olduğundan da bahsedip, kendimize iftira et
meyelim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem senatör
ler; 

Temennilerimi tekrar ediyorum» Memleket me-
seielermde ittifak etmekle, güçlü oynakla hayırlı 
geleceklere ve hedeflere varmak mümkündür; ama 
parça parça olmakla ve birbirimizle uğraşmakla bir 
yere varılacağına inanmıyorum. 

Bu tespitle, Bütçenin memleket ve milfetunize 
ve Dışişleri Bakanlığının mümtaz mensuplarına ha
yırlı 0rmasmı temenni eder, saygılarımı ara ederim. 
(Alkışlar) 
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l BAŞKAN — Sayın Uyar?.. Yok. 
Sayın Unsal?.. Yok. 

] Sayın Çağlayangil?.. Buradalar. 
j Buyurun Sayın Çağlayangil. 
| İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakan, Yüce Senatonun değerli 
! üyeleri; 
i Dışişleri Bakanlığının 1978 Mali Yılı Bütçesi gö-
I rüşüKiyor. Bu tartışmalara katılmak ve de şahsi gö-
[ î'iişîerimi dile getirmek niyetinde değildim; sadece yıl

larca görev gördüğüm bir bakanlığın bütçesindeki de-
j ğerli görüşleri, tartışmaları izlemek arzusun daydım. 

Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu-
I şan arkadaşımın üslubu ve öne sürdüğü fikirler beni 
j bu geç saatte huzurunuza sevk etmeye mecbur etti, 
I özür dilerİEî, 

Muhterem arkadaşlar; 
j Bir bakanlığsn maîi yılı bütçesi konuşuluyor. Ben, 

bir aralık gündemi yanlış biliyorum zannettim; çünkü 
Cumhuriyet Halk Par&sl Grupu a:lî.na konuşan Sayın 
M'Jİâyim süresinin beşte dördünü, benim mensubu 

I bırunduğum Hükümetin politikasını, yadırganan bir 
| üslup ile eleştirmek vs bazı olayları da değiştirmek-
| le goçirdl. 
j Başkasını kötülemekle temize çıkmak mümkün 
I dcğiîdir. B'lr bütçe konuşmasında, bu şekilde bir yolla 

da netice alınmaz. Hükümetin bütçesi vardır, progra
mı vardır, takdir veya eleştiri veya temenni halinde 

! bunun üzerinde konuşulur. Geçmiş hükümetin progra-
| mı da, icraatı da bu Senatoda eleştirilebilir. Bir ge-
| nel görüşme açılır, herkese geniş söz hakkı verilir; 
j iddialar ortaya atılır, konuşulur. Onu da anlıyorum; 
S ama bütçe konuşması vesilesiyle Grup adına bu se-
| id;de bir konuşmaya muhatap olacağımızı hiç de um

muyordum. 
[ Konuşma, «Ne yaptığını bilmeyen, bundan dolayı 

da halk tarafından düşürülen Hükümetimiz» diye biz
den bahsetmek suretiyle zenginleştirilmiştir. 

I ZİYA GÖSALP MÜLAYİM (Samsun) — Hafit 
İ 

demedim, Meclis dedim. 
BAŞKAN — Sayın ÇağlayangiL «Halk tarafın-

| drü değil de, Meclis îarafsndan» dediler. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Sayın Başkan, lütfen zabıtları tetkik buyurun... 
BAŞKAN — Yanlış anlamış olabilirsiniz efen

dim. 
İHSAN SABRt ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

«Türk Halkı, bunun için Cephe Hükümetini diişür-
I müştür» buyurdular. Cümleyi aynen aidini. 
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Bir kere, bizim Hükümetimizi Türk halkı düşür
medi. Bizim Hükümetimizin nasıl ve kimler tarafın
dan düşürüldüğünün münakaşası da bu bütçe müza
kerelerinin dışındadır. Eğer, konu o ise, söyleyecek 
çok sözümüz vardır, ve o arkadaşm değindiği nokta
ların dışında, konuyu zenginleştirmek bizim için müm
kündür. 

Bizim Hükümetimizde uyum yokmuş ve sonunda 
da, «Üç başlı Cephe Hükümeti»... dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın hatibin, «Düşük» tabirini niçin kullandığını 

bilmiyorum. Eğer güvenoyu almamak bu tabire hedef 
olmak için kafi sebepse, kendilerinin mensup balusı-
duğu muhterem Partinin Genel Başkanı da güvenoyu 
almamak suretiyle Hükümetten ayrılmıştır. Biz ken
dilerine bu taibiri ne reva gördük, ne böyle bir niyeti
miz vardır. Bu bir tezyif ise, tezyifin muhatabı olma
mamız gerekir, ayıp ise, aynı ayıpla herkes malul. 

«Ne yaptığını bilmeyen bir politika takip eden 
Hükümet..» Bu söz, bir grup adına söylemiyor. Bilmi
yorum, grup sözcüsü olmak, hakikaten ne söylediğini 
bilmemek demek midir?.. Grup sözcüsü beyanını 
grupuna göstermez mi?, Konuşmaz mı?. Eğer hatip, 
kendi adına konuşsaydı, inanınız ki bu geç saatia 
huzurunuzu işgal etmezdim. Bir değerlendirme hatası 
oldu derdim, kendilerine racidir derdim; ama hatibin 
taşıdığı sıfatlar var. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
nun Sözcüsü, Dışişleri Komisyonunun Başkanı. O Ko
misyon ki, içinde bütün partilerin üyelerini topluyor. 

mında bunları yazdı; yapamadı, ters yaptı, yanlış 
yaptı.» Güzel; sma. o üslup ila o eda üe o tezyif hırsı 
içinde-konuşmayı, Be şahsına, ne taşıdığı sıfatlara, ne 
mensup bulunduğu büyük Partiye yakıştıramadım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sadece kendimizin yaptığının doğru, bizden başka 

yapılan her şeyin yanlış, hatta bu memlekete zararlı 
olduğu hissinden muhterem Halk Partisi kurtulnıa-
Liır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendini. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Beni, huzurunuza çıkarmaya mecbur eden bu beyanat 
için sizden özür diliyorum, ama muhterem Halk Par
tisi mensuplarından rica ediyorum; bizim takip ettiği
miz dış politikanın icapları için, yine b'Sim açılmasını 
önereceğimiz bir Genel görüşmeye katılsınlar, söyle
yeceklerini, bize de söyleme fırsatı vererek, o zaman 
konuşsunlar. 

Saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tenkit ve temennilere cevap vermek 

üzere, Sayın Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, buyu
runuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (Eski-
şeMr Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

Sözlerime başîarken, Sayın Çağîayangil'in ortaya 
atmış olduğu bir sorunu burada açıklığa kavuşturmak 
isterim. Öyle sanıyorum ki, yapılan eleştirilere hissi 
•bir şekilde, alınganlıkla cevap vermek doğru değildir. 
Aksi haîde, böyle bir yaklaşım tarafımdan da benim
senirse, o zaman Sayın Erkmen'in yapmış olduğu bazı 
eleştirileri, hissi bir şekilde, alınganlıkla almam ve 
ona göre ters bir biçimde cevaplandırmam gerekir
di. Bu bakımdan, ben bu olayların ve yapılan eleşti-
riîerin bu bölümlerin üstüne çıkmak suretiyle, fikir 
düzeyinde tartışma yapılması gerektiği düşüncesin
deyim. Çünkü Sayın Erkmen dediler ki; bir örnek 
olarak arz ediyorum, «Dış politikanın varlığı, varsa 
salhlbi...» Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Hükü
met Programımda öngörülen bir dış politikası var
dır ve Şimdi açıklayacağım genel esasları içermekte
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış politikası, 
her şeyden evvel Atatürk'ün, «Yurtta barış, cihanda 
barış» ilkesini benimsemiştir ve bu ilkenin icabı ola
rak da, son yıllarda gelişmiş olan detant politikasını ve 
Helsinki Nihai Senedinde benimsenmiş olan esasları 
benimsemektedir. Bir başka deyişle, Yüce Atatürk, 
bandan 50 küsur sene evvel Helsinki Senedinde be-

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, Türkiye'min dış politikasını nasıl idare etti

ğimiz savunmasını rahat yapanz. îîer konuyu nasıl 
aldık, nasıl teslim ettik; bunun hesabını ak yüzle ve
receğimize inanıyoruz. Bir koalisyon idaresiydik, koa
lisyon idaresinin tabii zorlukları içindeydik. Bu zor
luklara, hatibin mensup olduğu muhterem parti de 
muhatap olmuştur. O Partinin muhterem Başkam, 
benim Mısır seyahatim gibi, bütün tekitlere rağmen 
icra edilmiş bir seyahati değil, vaat edilmiş bir başba
kan ziyaretini yapamamak durumunda kalmıştır. Ko
alisyonun güçlükleri var. Bu güçlüklere Türkiye dün 
muhataptı, yarında olacaktır. Nispi temsili sistemimin 
getirdiği birtakım zaruretler, koalisyonun, alışıncaya 
kadar, geleneğimi kuruncaya kadar birtakım aksaklık
larını gösterecektir. 

Biz tenkit edilebilirdik; bizim bir Hükümetimiz 
vardı, Hükümetimizin de programı vardı. O program
da me yapacağımızı, söylemiştik. Muhterem hatip ge
lirdi ve derdi ki, «Bizden evvelki Hükümet, Progra-
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lirtilmiş olan yumuşama ilkelerini, «Yurtta barış, ci
handa barış» ilkesini koymak suretiyle, daha o za
manki öngörüsünü de göstermek suretiyle ifade et
miştir. Cumhuriyet Hükümeti bu ilkeyi benimsemek
tedir ve detantın, sadece Avrupa'da değil, Ortadoğu' 
da, BaJkanlar'da ve dünyanın diğer bölgelerinde de 
gerçekleştirilmesi gerektiği görüşündedir. 

Türk dış politikasının bir başka boyutu, benimse
diğimiz ve uygulamaya çalışacağımız bir başka boyu
tu da şudur : Şimdiye kadar önem verilen bölümü, 
daha çok Avrupa ile ve NATO ülkeleriyle Türkiye 
arasındaki ilişkilerdir. Cumhuriyet Hükümeti, Türk 
dış politikasında yeni uluslararası ekonomik düzenin 
gereksinmelerine uygun bir biçimde, Güney - Kuzey 
diyaloguna önem vermektedir ve «Üçüncü Dünya 
Ülkeleri» ile de daha yakın iktisadi ve gerekirse siyasi 
ilişkilerini güçlendirmek amacındadır. 

Bu, hiçbir zaman Batı ile olan ilişkilerin önemi
nin azalması demek değildir; ama belki bir bütün için
de nispi öneminin azalması anlamına gelebilir. Bu
na karşılık, «Üçüncü Dünya Ülkeleri» ile olan ilişki
lerde de belki rfi'spi önem artmış olabilir. Fakat bu, 
bir bütün içlimde ele alındığı zaman, Türk dış politi
kasında, Doğu - Batı ilişkilerinin yanı sıra, Güney -
Kuzey ilişkilerinin de mevcut olduğunu ve bunların 
da işlenmesi gerektiğini benimseyen bir görüş olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Yeni Hükümetin dış politikada bir başka uygula
ması da; komşularıyla olan ilişkilerini, tüm sorunları 
çözmek suretiyle yakınlaştırma ve yakın bir işbirliği 
temeline dayandırmak olacaktır. Bu da Atatürk'ün 
Kurtuluş Savaşından sonra uygulamış olduğu politi
kanın aynısıdır. Cumhuriyet Hükümeti, Sovyetler Bir
liği ile Balkan ülkeleriyle, Ortadoğu ülkeleriyle ve 
Akdeniz ülkeleriyle yakın işbirliği kuracak ve bu ül
kelerle iktisadi, teknik ve kültürel işbirliğiyle birlikte, 
siyasi işbirliğini de geliştirecek bir yaklaşım izleye
cektir. 

Ortak Pazarla olan ilişkileri ihmal ettiğimiz anla
mına gelmesin bu söylediklerim. AET ülkeleriyle ge
rek Ankara Antlaşması, gerek Katma Protokol, özel
likle Katma Protokol hükümlerinin, Türkiye'nin ikti
sadi gelişmesini ve sanayileşmesine aykırı Olan hüküm
leri inceleme konusu yapılmıştır; bunlar çeşitli ku
rullarca incelenmiştir. Halen Devlet Planlama Teşki
latı çerçevesi içinde bu sorun yeniden ele alınmakta
dır. ve Hükümet Programında belirtilen doğrultuda, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan üişkiler yeniden 

eJe alınıp, Türkiye'nin iktisadi gelişmesine uygun bir 
düzen getirilecektir. 

NATO ile olan ilişkilerimizde, NATO Antlaşma
sının ikinci maddesine dikkatiniz! çekmek isterim. 
NATO Antlaşmasının ikinci maddesi, şimdiye kadar 
pek üzerinde durulmuş bir madde değildir. Bu mad
deye göre; taraflar, kendi aralarında uluslararası dos
tane ilişkileri, özel kurumları kuvvetlendirmek ve bu 
kurumların dayandığı ilkelerin daha iyi anlaşılmasını 
sağlamak suretiyle geliştirmeye çalışacaklardır ve 
ülkelerin istikrarını ve refahının şartlarını geliştirecek
lerdir. Aynı zamanda, taraflar, uluslararası İktisat po
litikalarında herhangi bir çatışmayı ortadan kaldır
mak ve kendi aralarında iktisadi işbirliğini teşvik 
etmek üzere ellerinden geleni yapacaklardır. 

Bu madde, şimdiye kadar gereği gibi uygulanma
mış bir maddedir. Bir başka deyişle, NATO sistemini 
bir askeri sistem olarak gören, buna karşılık NATO 
sisteminin özgürlükçü demokrasi ilkeleri, insan hak
ları ve iktisadi gelişmede tarafların birbirine yardım 
etmeleri konularını belirten bir maddedir. Bizim Hü
kümet olarak bu maddenin işletilmesinden yana ol
duğumuzu belirtmek isterim ve öyle sanıyorum ki, 
NATO zirvesinde bu sorun ayrıca tarafımızdan ele 
alınacaktır. 

Türkiye'nin komşuîarıyla olan ilişkilerinde, özel
likle Kıbrıs sorunu ve Türk - Yunan ilişkileri; Batı ile 
oiian ilişkilerimizde birer ipotek olarak gösterilmiş
tir. Özellikle bunu göstermeye çalışan ülkeler ve Yu
nanistan tarafımdan bu, çok iyi bir şekilde kullanıl
mıştır. Öyle sanıyorum ki, yeni Hükümetin aktif poli
tikası bu sorunu da çözecek niteliktedir. Bu konuda 
dış politikada canlılık getirdiğimize ilişkin, bütün 
gruplarca yapılan beyanları memnuniyetle karşıladığı
mı belirtmek isterim. 

Öyle sanıyorum ki, çeşitli partiler ve gruplar ara-. 
sında eğer diyolog kurulur, karşılıklı olarak dış poli
tika sorunları konularında birbirimizi desteklersek, 
ulusal güvenlik ve dış politika konularında başarıya 
ulaşmamamız için hiç bir neden bulunmamaktadır. 
Bu açıdan. Sayın Erkmen'in; muhalefetle iktidar ara
sındaki diyalog önerisine katıldığımı ve örneğin; Mil
let Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ile Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile Sayın 
Çağlayangil ile ve Adalet Partisinden ve diğer parti
lerden ilgili kişilerle her zaman için dış politika ko
ntlarında görüşmek istediğimi beKrtnıek isterim. 

Ancak, şu üzüntümü de Yüce Senatoya ifade et
mek isterim: Bundan iki gün evvel Batı Trakya ve 
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Ege (İstanbul'da dahil olmak üzere) illerinin parla
menterlerine yapmış olduğumuz bir çağrıda; sadece 
dört pariementerimiz Dışişleri Bakanlığımıza gelmiş
tir. Bu toplantıda kıyı sorunları, sınır sorunları, gü
venlik sorunları ve genellikle dış politika sorunları ele 
alınacaktı ve tartışılacaktı; fakat her nedense, muh
temelen Bütçe çalışmaları nedeniyle, bu toplantı sa
yın parlamenterler tarafından pek ilgi ile karşılanma
mıştır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Bakan, önce ta
rih değişti, sonra arkasından Bütçe görüşmeleri baş
ladı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Tekrarlanacak efendim. Tekrar aynı konu
larda Meclisle Bakanhk arasında yakın işbirliği ve 
diyalog kurulacaktır. Bu konuda yaklaşımımız bu 
yöndedir. 

«Kıbrıs ile ambargo ayrı işlerdir demek doğru de
ğildir.» görüşüne karşı biz, «Amerika Birleşik Dev
letleri olmasa da; yani Kıbrıs sorunu Amerika keşfe
dilmeden önce olsaydı da bunu çözeceğiz.» diye ce
vaplandırıyoruz. Bu teşhisimiz doğrudur ve Ecevit -
Karamanlis zirvesi, öyle sanıyorum ki, Türk - Yunan 
ilişkilerinde çeşitli sorunların çözümüne katkıda bu
lunacağı gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iler
lemede de katkıda bulunacaktır. 

Sayın Toker'in, «Kıbrıs konusunda yapılacak öne
rinin genel çerçeve içinde olması gerektiği» görüşü 
doğrudur. Bu görüş, bizden önceki hükümetler tara
fından ifade edilmiştir çeşitli defalar. Yaîmz artık, 
o görüşten de ilerde bazı somut önerilerin; gerek iki 
Ulusal Toplum arasındaki ayırım çizgisinin düzeltil
mesine ilişkin önerilerin, gerekse Anayasaya ilişkin 
önerilerin somut bir biçimde yapılması gerekmekte
dir. 

Pazarldt konusunda Bütçe Komisyonunda aramız
da bir tartışma geçti; ben daha fazla sorunu açma
mak için, «Pazarlığı sevmeyiz» dedim. Şimdi de da
lla fazîa tartışma açmamak için diyorum. «Pazarhğı 
sevmeyiz» demek, pazarlık yapmasını bilmeyiz de
mek değildir. Tabii ki, pazarlık yapmasını biliriz ve 
bunu üniversitede olanlar da, gazetecilik mesleğinde 
olanlar da sanıyorum bilirler. 

Değerli konuşmacıların üzerinde durdukları bir 
başka sorun da, tanıtma ile ilgili olmuştur. Öyle sa
nıyorum ki, Dışişleri Bakanlığımın ve diğer ilgili ba
kanlıkların, Türkiye'nin tanıtılmasına ilişkin yurt içi 
ve yurt dışı çalışmaları son derece zayıftır. Bu konu
da Turizm ve Tanıtma Bakanlığıyla temas halindeyiz; 

| yurt dışındaki teşkilatı ve ayrıca başka ajans ve diğer 
müesseseleri kullanmak suretiyle, Türkiye'nin Türk 
dış politikasının, Türk kuramlarının ve kültürünün 
yari içinde ve yurt dışında iyi bir biçimde tanıtılması 
için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. 

Bazı konuşmacılar tarafından, değerli diplomatla-
nımza yapılan eleştirilerin biraz insafsızca olduğunu 
söylemek istiyorum. Yine belirtmek isterim ki, tara
dığım Dışişleri Bakanlığı mensuplarının birçoğu, ye
mek şöyle dursun, yurt dışında aç kalmak pahasına 
görevini yapmaktadırlar ve yine öyle diplomatlar ta
mdım ki, gerek siyaset adamlarından olsun, gerek hü
kümet adamlarından olsun, onların yapmış oldukları 
yanlışları düzeltmek için çaba sarfetmişlerdir ve dü^ 
zeitemcdikîeri zaman da ağlamışlardır; hırslarından 
ağlamışlardır, üzüntülerinden ağlamışlardır. 

O bakımdan, öyle sanıyorum ki, Türkiye'nin bu
günkü yapısının her yere yansıdığı varsayımından ha
reket edecek olursak, bu konuda en az etkilenen ku
ruluşun, yine Dışişleri Bakanlığı olduğunu belirtmek 
isterim ve Bütçe Komisyonunda yaptığım beyanı, Se
natoda da yapmak isterim. Bir başka deyişle, Dışişleri 
Bakanlığı; örneğin bir Milli Eğitim Bakanlığı, bir Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya bir başka 
bakanlık gibi siyasi rüzgârların etkisinde kalmamıştır, 
bu açıdan Sayın Çağlayangil'e burada huzurunuzda 
teşekkür etmek isterim. 

Tasarruf konusunda çalışmalarımız tamamlanmış
tı i' ve bir elçilikte dört kişilik bir meslek memuru 
kadrosu varken, altı kişilik ticaret ataşesinin ve yine 
altı kişilik turizm ataşesinin veya kültür ataşesinin ay-

I nı yerde bulunduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Top
lam olarak vermek gerekirse yurt dışı görevlilerinin 
sayısını; 1 342 kişi Dışişleri Bakanlığında çalışmakta-

I dır. Bunların sadece 368'i Dışişleri meslek memuru-
I dıı?, 210'u idari memurdur, 317'si mahalli kâtiptir ve 
I 147'si koruma görevlisidir. Ama buna karşılık; yani 

Dışişlerinde korama görevlileri, mahalli kâtipler, ida-
I ri memurlar da dahil olmak üzere, 1 342 kişilik bir 
I kadro bulunmasına karşın, diğer bütün bakanlıkların 
I dış teşkilatlarında 1 582 kişi vardır ve Dışişleri Ba-
I kanlığı 68 ülkede temsil edilmektedir, diğer bakanhk-
I 1ar ise, ortalama 20 ülkede temsil edilmektedir. 
I Bu bakımdan, bu gerçek yara üzerine parmak bas-
I mış durumdayız ve Bakanlar Kurulunda bu sorunu 
I ele alarak, dış hizmet görevini gereksinmelerimize uy-̂  
I gun bir biçimde yeniden planlayacağız. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız var, ona 
| göre ayarlayın lütfen. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ege ile ilgili olarak kısaca şu unsurlar üzerinde 
durmak gerekmektedir : Ege'de tek sorun, kıta sahan
lığı sorunu değildir. Bunun yanı sıra, Yunanistan'ın 
1923 ve 1947 Antlaşmalarına aykırı olarak adaları si
lahlandırmış olması sorunu vardır. Yine Yunanistan' 
in, çeşitli yükümlülüklerden veya çeşitli olanaklardan, 
özellikle NATO olanaklarından yararlanarak, Ege 
üzerindeki uluslararası havaalanını kendi kontrolü al
tına almış olduğu görülmektedir ve nihayet, Ege ko
nusunda adaların karasularının 12 mile çutardması 
ihtimali bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Ege sorunu, Kıbrıs sorunundan da-
lıa önemlidir ve Türkiye'yi batısından saracak, Tür
kiye'yi Akdeniz'e çıkarmayacak bir politikanın, Tür
kiye'yi boğmaya çalışan bir Yunan baskısının karşı
sında, bütün Türk Ulusunun Ege politikası, Ege so
runu üzerinde birleşmesi gerekmektedir. Öyle sanıyo
rum ki, Yüce Senato, Ege sorununun önemi üzerinde, 
gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yar
dım edecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sayın üyenin so

rulan var, onu takdim edeyim, lütfen dinleyiniz : 

Sayın Başkanlığa 
1. İstihdam ve üretim yetersizliğinden ötürü Av

rupa'dan Avustralya'ya kadar yayılmış bulunmakta
yız. Çeşitli nedenlerle başka ülkelere temelli göç eden 
veya oralarda yaşayan Türk soyundan gelen ve Türk 
kültürünü benimsemiş kimselere başka ülkelerin; ör
neğin Yunanistan'ın yaptığı gibi, çifte tabiyet usulü
nün getirilerek, uygulanmasını uygun görür müsünüz? 
Görüyorsanız, yapılmış çalışmalar var mı ve hangi 
aşamadadır? 

2. Batî ülkelerinde çalışan ve aileleriyle birlikte 
sayaları milyonu geçen işçilerimiz, kara ve demiryol
larıyla yurda gelirken aramızda vize anlaşması olma
dığından, Bulgaristan'a ödedikleri vize harcı bir - kaç 
yüz milyon liraya varmakta ve ayrıca vize almak için 
iş günü kaybetmektedirler. Bulgaristan'la, Yugoslavya 
ve Romanya ile yapıldığı şekilde bir vize anlaşması 
yapılması düşünülmekte midir? 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Bunları kısaca lütfen cevaplar misi
niz? Yahutta şimdi cevaplamak imkânında değilseniz, 
yazılı olarak da cevaplamak mümkündür. 

| DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De-
' vamla) — Sayın Başkan, uygun görürseniz ilk soru

ya şimdi cevap vereyim, diğer soruyu; yani vize an-
laşmasıyle ilgili olarak dosyayı incelemem gerekiyor. 
Onunla ilgili olarak da cevap verebilir, ama yeterli ol
mayabilir. 

Çifte tabiyet konusunda, yarın bir toplantı yapı
lacaktır teknik düzeyde; daha doğrusu vatandaşlıkla 
ilgili, Vatandaşlık Kanununun çeşitli hükümlerinin 
değiştirilmesiyle ilgili olarak teknik düzeyde bir top
lantı yapılacaktır. Öyle sanıyorum ki, çifte tabiyet 
konusu da, bu teknik düzeydeki toplantıdan sonra, 
üniversiteden gelecek uzmanların da katılacağı bir 
başka toplantıda ele alınacaktır. Yararlıdır, katılıyo
rum. 

Vize anlaşmasıyla ilgili olarak da; bildiğime göre, 
eskiden biz yanaşmıyorduk Bulgarlarla ilgili olarak 
bir vize anlaşmasının yapıknasına; şimdi de Bulga
ristan Hükümeti yanaşmamaktadır. Fakat bu konuda 
ayrıntıları tam olarak bilmediğim için, yazılı olarak 
bu soruyu cevaplandıracağımı belirtmek isterim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1978 mali yıh 
bütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 268 759 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Dsş politikanın yürütülmesi 552 472 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Dış temsil hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve yürütülmesi 654 416 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm l i r a 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 263 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 1978 mali yılı Bütçe Kanun 
tasarısı hayırlı ve uğurlu olsun. 

Ç) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

6. — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/79; C. Senato
su : 1/552) (S. Sayısı : 756) 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı 1978 mali yılı Bütçe Kanun tasarısının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Milli Birlik Grupu adına Sayın Mucip Ataklı, bu

yurunuz efendim. 

MB GRUPU ADINA MUCİP ATAKLI (Tabii 
Üye) Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Tarım kesimi, bir yandan Türk ekonomisinin ana-
sektörü oînıa durumunu korurken, diğer yandan, do
ğa şartlarına bağımlı olarak ve geleneksel tarım usul
lerinden kendini kurtarma çabası içinde bulunmakta
dır. Tarıma elverişli 22 milyon hektar arazinin 16 mil
yon hektarının çoraklık ve erozyon sorunu vardır. Baş
ka bir deyimle, toprağın % 20'sinden yararlanıp, % 
80'i atıl durumdadır. 

Gene, 9 milyon hektar araziyi sulama potansi
yeli varken, ancak 2,5 milyon hektarı sulanabilmekte
dir. Türkiye nüfusunun % 60'ı kırsal kesimde büyük 
bir yoğunluk göstermekte ve toplumsal alanda bir ta
rım ülkesi bünyesi korunmaktadır. İhracatın % 90'ı 
doğrudan ve dolaylı olarak tarım kesiminden yapıl
maktadır. Milli gelirin, yaklaşık dörtte biri tarımdan 
sağlanmaktadır. Bu kesimin milli gelirden aldığı pay 
ise, % 20 dolayındadır. 

Kurulu sanayinin büyük bir kısmı; et, süt, şeker, 
sigara, tekstil ve gıda maddeleri olmak üzere, tarım 
ürünlerine dayalı bulunmaktadır. Bu kesimin katma 
değer hızı binde bire düşerken, nüfus artışı hızı c/c 2,5 
oranındadır. 

Nitelikleri bu olan Türk tarımına yasaların ver
diği görev de şöyle özetlenebilir : 

Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, tarım
sal üretimin toplum yararına uygun olarak artırılma
sı, verimliliğin artırılması, toprak kaybının önlenme
si. 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için tahsis edilen 
bütçe, yaklaşık olarak beş milyar Türk lirası olup, 
bunun sadece 1,3 milyar lirası yatırımlara ayrılmıştır. 

Planlı dönemde sürekli düşüş gösteren yatırım 
harcamaları, 1977'de 1,5 milyar Türk lirasından, yu
karıda belirttiğim gibi, bu yıl 1,3 milyar lira oiarak 
bağlanmıştır. Bakanlık bünyesinde her ne kadar İk
tisadi Devlet Kuruluşları var ise de, bunlar daha 
uzun bir süre kaynak yaratacak durumda değildir. Bu 
nedenle, Bakanlığa verilen görevlerle tahsis edilen büt
çe arasında bir uyum bulunduğunu söylemek müm
kün değildir. 

Bu koşullar altında Bakanlığa düşen görev, ciddi 
bir planlama ile mümkün olan en iyi sonuçları alma
ya çalışmaktır. 

Esefle söylemek lazım ki, ülke ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde ürünlerin tür ve miktarlarını kapsayan 
planlamaya bugüne kadar yer verilememiş, bunun so
nucu olarak da üretim dengesizlikleri doğmuştur. Bü
yük ölçüde doğa şartlarına bağlı olan üretim faaliyet
leri, zaman zaman fazlalık ve eksikliklerle ekonomi
de olumsuz etkiler yapmıştır. Eksik ürün alınan yıl
larda ithalât yaparak, fazlalık verdiği zaman da atıl 
stoklar, ekonomide darboğazlar yaratmıştır. Nitekim, 
geçmiş yıllardan devreden buğday stokları, sorun ol
maya devam etmektedir. 

Üretim fazlalığının sorun olabileceği bir çelişki 
gibi görünmekte ise de, dünya konjonktürü, pazar
lama ve muhafaza etmekteki yetersizliklerimiz, nimet
leri dahi sorun haline getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yapısal ve toplumsal değişmelerin; yani çağdaş

laşmanın, sanayi ve teknoloji alanlarındaki değişme
lerle sağlanabileceği bilinmektedir. Diğer alanlarda ol
duğu gibi, tarımda da sanayileşme ve teknolojik ge
lişmelerle sorunlarımızı çözebiliriz. Bu tekniklerin ge
lişebilmesi, iyi bir örgütlenme, planlı üretim, modern 
girdiler, fiyat ve kredi politikası, eğitim ve pazarla
ma konularında başarılı sonuçlar almamıza bağlıdır. 

Modern teknoloji, sanayileşme ve bilinçli usuî ve 
metodlarla, tarımımız güçlü bir bütünlük kazanırken, 
ekonomi ile uyumlu bir şekilde kaynaklar yaratacak-
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tır. Bunun sonucunda da, yabancıya el açmak ye
rine, kendi öz kaynaklarımıza dayalı kalkınma ham
lelerimizin itici gücü sağlanmış olacaktır. 

Sayın senatörler, 
Ülkemizde yüksek bir tarımsal üretim potansiyeli 

vardır. Bu potansiyeli harekete geçirmek, yukarıda 
saydığım önlemlerin yamnda, doğa koşullarına ba
ğımlılığın azaltılması ve modern girdilerin kullanılma
sına bağlıdır. 

Bugün tanmımızdaki gelişme ve verimlilik hızı sa
dece % 0,1'dir. Batı'da tarımla uğraşan bir işçi 45 ki
şinin ihtiyaçlarım karşılayacak üretim verimliliğine 
ulaşmışken, bizde bu sadece 3 kişinin ihtiyaçlarım sağ
lar durumdadır. 

Fiilen tarımla uğraşan nüfusun genel nüfus için
deki oranına bakarsak, sorunlarımızın ne kadar bü
yük ve ciddi olduğunu anlayabüiriz. Önce kendi ken
dimize yeterli hale gelebilmek için, en az 8 kişinin ih
tiyacının karşılanması hedef alınmalıdır. 

Bu açıklamaya göre diyebiliriz ki, tarımda sanayi
leşme için kaybedflecek zamanımız yoktur. Zaten ye
terince zamanı aşındırıp durmuşuz. Gerçek bu iken, 
1978'e plansız olarak girmekteyiz, yetersiz bir bütçe 
ile girmekteyiz. 1978 yılını, Dördüncü Beş Yıllık Pla
na bir geçiş yılı olarak ve önceki plan dönemlerinden 
alman tecrübeyi gözönünde bulundurarak, tarım kal
kınmasını ' sanayimizle uyumlu, gerçekçi, geniş kap
samlı ve entegre bir plan yılı olarak değerlendirmeli
yiz:. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlığın önemli konularından biri de belki de 

başta geleni, kanımızca reorganizasyon çalışmaları ol
malıdır. Bu konuda Bakanlıkça saptanan ilke şudur; 

«Tarım sektörü için hizmet veren tüm kuruluşlar 
Bakanlık bünyesinde toplanmalıdır.» Bu ilkeye katılı
yoruz. Hiç şüphe yok ki, başarı, hizmet ünitelerinin 
yakın işbirliğinden önce, bir elden sevk ve idare ve so
rumlu karar organlannda tecezziye uğramadan karar 
verilmesine bağlıdır. Bu nedenle, plan hizmet ve icra 
üniteleri uyumlu bir bütünlük kazanabilir. 

Askerlikteki «Emir komuta tecezzi kabul etmez» 
kuralı, bugün modern sevk ve idarenin de geçerli ve 
tutarlı bir ilkesidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Toprak ve su, tarımın tabanı olduğu ve toprak -

su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi görevi de 
bu Bakanlığa verildiği halde, Topraksu Genel Mü
dürlüğü ayrı bir bakanlık bünyesindedir. Topraksu 
hizmetlerinin Tarım Bakanlığı ile ilişkileri yeniden 

gözden geçirilerek, hizmette Verimlilik ve bütünleşme 
olanakları araştırılmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Bugün tüm il ve ilçelerde Bakanlık örgütlenmiş

tir. Buna rağmen, tarımla uğraşanlarla ciddi ve orga
nik bağların kurulduğu söylenemez. Reorganizasyon 
çalışmalarında en uçlarda, yani üreticinin içinde ve 
yanında hizmet verecek şekilde örgütlenerek, hizmet 
vermek olanakları sağlanmalıdır* 

Tarım ve veteriner uzman ve teknisyenlerinin so
rumluluk alanları saptanmalı, üretimin artırılması 
için, yalnız yol göstermek değil, yasal bazı yetkilerle 
teçhiz edilmesi, hatta gerekiyorsa teşvik ve ödüllendir
me yöntemleri bulunmalı ve uygulanmalıdır. 

Bu önerimiz, katı ve sert rejimlerin bir yöntemi 
olabileceği görüşü ile karıştırılmamalıdır. Aksine, 
Anayasamızın «Halkın gereği gibi beslenmesini sağ
lamak ve tarımsal üretimin toplum yararına uygun 
olarak artırılması» emredici hükmünün gereği sayıl
malıdır. Bu görüşümüzü bazı örnekler vererek, şüphe
ye yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturmak 
isterim. 

Bugün büyük toprak varlığına sahip birçok kişile
rin, büyük şehirlerin rahat ve eğlendirici havasına ken
dilerini kaptırarak, topraklarım verimli şekilde iş
letmedikleri bir vakıadır. Su hakkı veya tapularına sa
hip kişilerin bu haklarını ticaret metaı olarak kullan
dıklarım da biliyoruz. Bu haklan nasıl ve nereden 
sağladıklannın kaynaklarını tartışacak değilim. Dev
raldığımız bozuk ve çarpık düzeni sonuna kadar sür
dürmeye kimsenin hakkı olmamalıdır. 

Ulusun ve Devletin bekası unsurlarından olan top
rak, su ve bunlara dayalı üretimi engellemeye izin 
verilmeyeceği aşikârdır. Bu ilkeler, aym zamanda de
mokratik rejimin de güvencesidir. 

İşbu nedenlerle, uzman ve teknisyenler merkezden 
çok taşrada ve uçlarda görev yapacak şekilde örgüt-
lendirilmeli ve yasal yetkilerle donatılmalıdırlar. 

Değerli arkadaşlanm, 
Tasannumızın ciddi sorunlanndan biri de fiyat po

litikasıdır. 

Talimimizin ciddi sorunlanndan biri de fiyat po-
edilemez. Görünürde bir taban fiyatı uygulaması var
dır. Bu da, ancak fiyatlar tek yanlı olarak, ya enflas
yon korkusu, ya da tüketicinin ağır yaşam koşulla
rının doğuracağı tepkiler ve nihayet siyasal partilerin 
seçim şanslannı gözönünde tutarak saptadıktan po
litik fiyatlardır; yani ekonominin gerektirdiği gerçek
çi ve reel fiyat politikası yoktur. Oysa, fiyatlann eko-
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nomlk verileri, dünya konjonktürü üretici ve tüketici 
çıkarlarının dengeleştirilmesi, iç ve dış sanayinin ge
reksinmeleri, üretimin artırılması için gereken teşvik
ler gözönünde bulundurularak, gerçekçi bir yaklaşım
la saptanması gerekmektedir. Bunun yanında, fiyatla
rın yukarıdaki kriterlerle saptanmasından sonra, bir 
ürün yılı önce açıklanması veya üreticiye, aracı ve 
tefecinin eline düşmemek için, ürün alımının zama
nından en az 5-6 ay önce açıklanması sağlanmalıdır. 

Bu gerçekçi ve bilimsel yaklaşım yerine, yukarı
da sözünü ettiğim politik amaçlı taban fiyat politika
sı da, az gelişmişlik ve 19 ncu yüzyıl kapitalizminin 
köhne uyarlamalarıdır. Bir yanda serbest piyasa me
kanizmasının arz ve talep kurallarından söz ederek 
Sömürücü, bozuk düzeni sürdüreceksiniz, öte yandan 
üreticiyi tepeden inme fiyat ve narh oyunlarıyla baskı 
altında tutacaksınız... îşte bu çarpık uygulamalar so
nucu, Türkiye'de üretici ve köylünün iki yakası bir 
araya gelmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Destekleme politikasında da, fiyat için arzına ça

lıştığım usul ve ilkeler geçerlidir. Üretim, tür, miktar 
ve kalitesinde planlanan hedefleri kavramaya kadar 
teşvik ve destekleme politikası sürdürülmelidir. Elbet
te sözünü* ettiğimiz bu teşvik ve destekleme cephe 
dönemlerinin uygulamaları anlamında değildir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Tarımın can damarlarından biri de girdilerdir. Su

lamayla birlikte kullanılacak girdilerle verim arttırıl
malıdır. Kullanılabilir tarım topraklarının sınırına gel
miş bulunmaktayız. Bundan sonra tarıma yeni alan
lar açmak olanağı yoktur. Yapılması gereken, birim
den alınan verimi arttırmaktır. 

Bu cümleden olarak, bazı girdilere kısaca değin
mek isterim. Gelişigüzel verilen yardım ve kredilerin 
tüketim amacı ile kullanılması önlenmelidir. Kredi
ler, gerçek üreticiye verilmeli ve üretimi arttıracak 
araçlar korunmalıdır. Bunun için gerekli yasal olanak
lar sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Traktör ve ekipmana olan ihtiyaç, Türk çiftçisinin, 

bilgi ve olanaklarının artmasına paralel olarak gide
rek artmaktadır. Ancak, özel teşebbüs eliyle imal ve 
ithal edilen traktörler çok çeşitli ve pahalıdır. Yedek 
parça, servis ve yakıt fiyatları giderek çiftçinin alım 
gücünü aşmaktadır. 

ZDK büyük imkânlara sahiptir. Traktör ve ekip
man büyük ölçüde Devlet eliyle imal, ithal ve dağıtım 
yapılacak, talep sömürüsü önlenmeli ve ucuz girdi sağ
lanmalıdır. 

Kredi, traktör, ekipman, gübre, tohum ve ilaç 
gibi girdilerin çiftçiye pahalı intikal etmesi, üretimi, 
dolayısıyla Türk ekonomisini olumsuz yönde etkile
mektedir, yüksek fiyat teşekkülüne neden olmakta
dır. İşte bu sakıncaları gidermek için, gereken ölçüde 
Devlet kontrolü ve müdahalesini önermekteyiz. 

Zirai mücadele ilaç ve araçlarında da durum aynı
dır. Üretim ve dağıtım Devlet eliyle yapılmalıdır. 

Yeri gelmişken, zirai mücadelede epidemiler dı
şında, Devlet müdahalesi yerine üreticiyi teşvik ve 
destekleme ilkesini olumlu karşıladığımızı belirtmek 
isterim. 

Ayrıca, mümkün olan yer ve türlerde kimyasal mü
cadeleyi, giderek biyolojik mücadeleye çevirerek, mü
cadelede süreklilik ve doğanın dengesi korunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde büyük bir hayvansal potansiyel var

dır. Daha çok aile tarımı ile yürütülmektedir. Verim 
çok düşüktür. Verimli türlerle değiştirilmesi, yem ve 
kredi sorunları çözümlenerek, birim başına verimi 
arttırılmalıdır. 

EBK mezbahacılık zihniyetinden kurtarılarak, ger
çek kombinaları sistemine sokulmalıdır. Gıda sanayi
ne yönelerek, iç tüketimi ve protein açlığı giderilmeli 
ve ihraç imkânları sağlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
İhraç edilebilir tarım ürünleriyle stoklar, ekono

mimizin, girdiği döviz darboğazı gözönünde bulun
durularak, hızla değerlendirme olanakları bulunmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mevzuat olarak tarımda çalışanları ecir olmaktan 

kurtaracak tarım sigortası ve tarım iş kanunu çıka
rılıp, uygulanmaya konmalıdır. 

Sunuşlarımızın sonuna gelmiş bulunuyorum. Dik
katlerinizden kaçmamıştır ki, birkaç ufak konu dı
şında, daha çok tarım politikaları ve planlanması ge
reken hedeflere işaret ettik. Detay sayılabilecek ko
nularla vaktinizi almamaya çalışırken, tarımın anahe-
deflerinin bu detaylar arasında kaydedilmemesine 
özen gösterdim. 

Türk tarımcısının başlıca sorunları eğitim, gerçek
çi ve istikrarlı fiyat politikası, kredi ve desteklenme, 
gerekli tarım girdileridir. Bunları çözümlersek, tarı
mın sorunlarım da büyük ölçüde çözmüş oluruz. 

Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli mensupları; 
Son sözlerim ve önerilerim şunlardır; 
Plansız bir dönemi, Dördüncü Beş Yıllık Plana 

bir geçiş dönemi kabul ederek, bundan önceki plan 
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dönemlerindeki basan ve başarısızlıklarınızı önünüze ! 
koyarak, geçmiş yıUann tecrübelerini değerlendiriniz. ] 

Ve biliniz ki: ] 
Yeterli ve yetenekli ve tatmin edici bir personel 

politikası; 
tyi bir organizasyon; 
Üreticinin yanında ve içinde bir örgütlenme; j 
Yeterli girdiler ve kaynak yaratılması ve kullanıl

ması; ı 
Pazar ve pazarlama olanakları; 
Modern teknoloji; 
Ve nihayet, politikayı Bakanlığın dışına iterek, ih

racat ve sanayileşmeye yönelik entegre bir plan ve j 
politika ile Türk tarımının ve Türk kalkınmasının 
yapıcıları arasında yer alacaksınız. Bu hizmetleriniz
den dolayı ulusun geri kalmışlığını kader olmaktan 
çıkarmanın şeref ve mutluluğunu duyacaksınız. 

Sayın Bakan, 
Eski Tarım Bakanı Sayın Özal'ın, özellikle tarım 

sorunlarının saptanması ve planlanması konusunda tak
dire değer çalışmaları olmuştur. Sizlerin de daha ile
ri aşamaları gerçekleştireceğinize inandığımızı arz 
eder Grupum adına saygılar sunar ve başarılar dile
rim. (Alkışlar.) j 

BAŞKAN — Sayın Şerafeddin Paker, Adalet Par
tisi Grupu adına. i 

AP GRUPU ADINA ŞERAFEDDİN PAKER 
(Antalya) — Muhterem Başkan, muhterem senatör- I 
ler; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi I 
üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz et- I 
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime I 
başlarken cümlenizi şahsım ve Grupum adına hür- I 
metle selamlıyorum. I 

Muhterem senatörler; I 
Üzerinde görüştüğümüz bütçe, bu memleketin un- j 

sura aslisi olan çiftçiyi, köylüyü doğrudan alakadar j 
eden bir bütçedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu ve i 
gayrı safi milli hâsılanın kıssın küllisini sağlayanları 1 
yakinen ilgilendiren bfr bütçedir bu. Fakat buna kar- I 
şılık, yaşama standardı genellikle düşük, milli gelir- I 
den de bir kaç misli az pay alan, halka yakinen yar- j 
dımcı olması gereken bir teşküatm bütçesini konuşu- I 
yoruz. I 

1950'lerden bu yana, Türk köylüsü, artık vergisi 1 
alınmak için ayağına tahsildar gönderilen, askere 1 
alınacağı jandarmayla bildirilen köylü değildir. 1950 I 
den sonra, tarımda da reform başlamıştır. Değil zi- j 
raat teknisyeni, ziraat müdürü, kaymakamı, valisi, J 

• milletvekili, bakanı; başbakanın dahi gittiği yer ol-
j muştur Türkiye'de köyler. 1950 öncesinin ziraatçısı 
i ile 1950 sonrasının ziraatçısının köyle alakası muka-
j yese dahi edilmez. 1950-1960 arası, Türk çiftçisi için 

de kendisini buîma devri ve altın devri olmuştur. 
Köj'e hizmet götürme hızı, o tarihten bu yana art-

I maktadır. Teknik ziraat, biigüi ziraat böyle başlamış
tır. Çiftçi gübreyi, ziraat alet ve makinelerini, zirai 
mücadeleyi bu tarihlerden sonra ayağına kadar götü-

i rülen hizmetler sayesinde öğrenmiştir. 1960 sonrası 
çeşitli şekilde çelmelenmiş olmasaydı, bugün çok da
ha fazla mesafe alınmış olacaktı. Türk çiftçisinin ya-

! şama standardının yükseltilmesi, birim sahadan daha 
fazla mahsul alınması, daha çok kazanıp, daha rahat 
yaşaması için hizmet sevk etmiş ve irtihaî etmiş olan
ları rahmetle, sağ olanları da minnet ve şükranla am-

I yoruz. 

Muhterem senatörler; 
I Türk köylüsünün modern ziraate kavuşmasında, 

ziraat yüksek mühendislerinin ve onlara yardımcı olan 
ziraat teknisyenlerinin büyük hizmetleri olmuştur. 
Bunları bu kürsüden ifade etmek kadirşinaslık bor-

j cumuzdur. 
j Bugün üzerinde görüştüğümüz bütçe, bundan ön-
I çeki Hükümetin hazırladığı bütçedir. Buna memnun 
I oluyoruz. İnşallah, tatbikatım da iyi yaparlar. Hali-
j sane temennimiz budur. 
I Bakanlık mesuliyetini deruhte eden Sayın Yüce-
I ler'in, Türk köylüsüne hizmeti bir aşk ve şevk olarak 
I şiar edinmiş bir siyasi kadroda politikaya atılmış ol-
I ması, bu temennimize asgari bir dayanak olmakta-
1 dır. Memleketin tarım meselelerini bilen, mutedil mi-
I zaçlı bir ziraatçıdır. Mesiekdaşlar arasında partizan-
I ca davranmaz, üyakata değer verirse, daha çok ba-
I şan sağlayacağını umut ediyoruz ve başardı olmasını 
I temenni ediyoruz. 

I Sayın senatörler; 
I Tarım ürünleri, bugün için başlıca ihracat madde-
I lerimiz ve döviz kaynaklanmızdandır. Bu, daha uzun 
I seneler böyle olacağa benzemektedir ve bugün 2 mil-
I yar dolara yaklaşmıştır tarım ürünleri ihracatı. Bu 
I sebeple, üzerinde konuştuğumuz bütçe, çok önemlidir. 
I Bilhassa, döviz sıkıntısı çekilen memleketimiz için ka-
I liteti istihsal, pazarlama, ihracat, fevkalade ehemmi-
j yet arz etmektedir. 
1 Taban fiyat politikası çok faydalı olmuştur. Yal-
I mz, .gecen yıl ilan edilen hububat taban fiyatlarım az 
j bulduğumuzu arz ve ifade etmeliyiz. Taban fiyatları-
I mn daha çok mahsule teşmili gerekmektedir. Mesela, 
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patates müstahsillerinin durumu perişandır. Patates 
müstahsili çok mağdur olmuştur. Müstahsilleri koru
mak, hükümetlerin vazifesidir. Çok şükür Allah'a; 
buğday ithal eder halden, ihraç eder hak geldik ve 
dünyada gıda maddesi ithal etmeyen yedi ülkeden bi
risi oluşumuz sevindiricidir. Milyonlarca ton buğday 
stokumuz emniyet belgesidir. Bu neticeye, Türk çift
çisinin bilgili çiftçiliği, zamanın hükümetlerinin güb
re vesair hususlardaki müdebbir tutumu, ziraatçmin 
ilgisi ve Cenabı Hak'km bereketi sayesinde ulaşslmış-
tır. Mevcut stokun iyi bir şekilde değerlendirilmesi vs 
1979'a girerken de, böyle ihtiyatlı olunması temenni
mizdir. 

Her şeyden önce, «Tarım memleketiyiz' der du
ruruz, ama traktör meselesini dahi halledemedik. Bu 
hususta mazide . çok müspet adımlar atılmıştır. 
Traktör talebi hâlâ muntazaman artmaktadır. Her 
sene yüzbinlerin üstünde traktör talebiyle karşılaşıl
maktadır. Hâlâ traktör ithal ediyoruz. Biran evvel 
haddi asgariye indirilmeli, muayyen çeşitlerden fazla 
getirmeyip, memleketi traktör mezarlığı haline getir
memelidir. Mazide bu hususta çok hatalar yapılmış
tır. Yedek parça durumu düşünülmeden traktör ithal 
etme cihetine gidilmiş ve bu sebeple de Türk köylü
sü çok zarar etmiştir. En son, Romanya'dan ithal edi
len traktörlerin de memleektimize intibak edemediği, 
yedek parça problemlerinin olduğu ifade edilmekte-
tir. 

Sayın senatörler; 
Büyük çoğunluğu Adapazarı'ndaki Zirai Dona

tım Fabrikasında imal edilen ford traktörleri memle
kette tutulmuş, her yerde aranır olmuştu. Fiyatları da 
fahiş değildi. Ama, alakalı şirketin, her ne sebepleyse, 
Zirai Donatımla anlaşmasını feshedip özel bir şirket
le anlaşması, Türk çiftçisinin aleyhine olmuştur. Bu
nun üzerine tekrar eğilinmelidir. 

Bu arada, traktör getiren Avrupa'daki işçilerimize 
daha çok kolaylıklar gösterilip, teşvik edilmelidirler 
ve ne yapıp yapıp kendi ihtiyacımız olan traktörleri 
yüzde yüz kendimiz yapar duruma gelmeliyiz. Türk 
çiftçisine ekipman kullanmada yardımcı olmalıyız. 

Burada, şunu da bir nebze işaret etmeliyiz: Türk 
ziraatçisi vasıta ve imkânlar bakımından daha çok 
takviye edilmelidir ki, daha faydalı oluşabilsin. 

Türkiye arazisinin ancak 22 milyon hektarı ziraa
ta elverişlidir. Toprak ve su muhafaza çalışmalarıyla 
bu sahanm biraz daha artırılması kabildir. Şunu hemen 
belirtelim ki, bu arazinin de yarısı erozyona, çorak
laşmaya maruzdur. Topraksu Teşkilatının bu ko-
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nuda fevkalade müsmir çalışmaları vardır; fakat ki
fayetsizdir. Tarım arazisinin korunması, sulanması, 
verimin artırılmasıyla yakhıen ilgili bu teşkilâtın Ta
rım Bakanlığı bünyesinde bulunması gereklidir. 

Kullanılan gübre 8 milyon tona yükselmişse, bun
da toprak - gübre araştırmalarının tesiri büyük ol
muştur. Sulamaya elverişli 9 milyon hektar arazinin 
bugün yansı bile sulanamamaktadır. Bu hususta da 
istihsalle yakinen ilgilenen bu Toprak - Su Teşkila
tının asli yerini alması lâzımdır. Tabii sulama baraj
larla olacaktır. Demokrat Parti zamanında başlatı
lan ve Adalet Partisi iktidarları zamanında hızlandırı
lan baraj yapma temposu devam etmelidir. Etmelidir 
kî, Topraksu Teşkilatı ve Tarım Bakanlığı üzerine 
düşen vazifeyi yapabilsin. Bu da lafla, edebiyatla, 
hayal gücüyle olmaz, memleket meselelerini bilmek
le olur, imanla olur. 

Muhterem sanatörler; 
Tohumluk, damızlık konularına daha çok eğilmek 

zoranluğu vardır. Bol ve kaliteli istihsal, yalnız tek
nik bilgiyle olmaz. İyi tohumluk, yeteri kadar gübre 
bilgili sulama ile olur. Pazarlama da bundan sonra 
gelir ve üzerinde önemle durulması gerekir. 

Kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri ticaret için de
ğil, asıl gayelerine uygun olarak çalışmalıdırlar; ya
ni Türk köylüsüne iyi vasıfta tohumluk, damızlık 
hayvan, fidan vesaire gibi vasıflı malzemeleri iletme
lidirler. Bu çiftliklerin idarecilerinin civar çiftçileri 
iîe daha çok haşir - neşir olmaları ve kalıplarına çe
kilmeleri gerekir. Mukaveleli çiftçiler usulü de çok 
faydalı olmaktadır. Böylece çiftçüerce iyi vasıflı to
humluk yetiştirilmiş olacaktır. 

Yayım teşkilâtına da bu hususta çok görev düş
mektedir. Zirai yayımın biraz gevşetildiğini müşahede 
ediyoruz. Yayım, Türk çiftçisinin ayağına ne kadar 
bol giderse, o derecede netice almak kabildir; ama 
maalesef bugün Türkiye'de daha okuma - yazma me
selesini bile halledememişiz. Bu, gelmiş geçmiş ikti
darlar için büyük ayıptır. Gerçi, sadece 1965 - 1970 
seneleri arasında bile Türkiye, hizmetler yönünden bir 
defa katlanm-ştır; ama bu da 'kâfi gelmemiştir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Et ve 
Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi genel 
müdürlüklerin bağlanması iyi mi olmuştur, bilmiyo
ruz; ama bunlar ticaretle alakalı kuruluşlardır. Ta
rım Bakanlığı bunlarla meşgul olmaktan ziyade, istih
sale dönük çalışmalar içinde olmalıdır. 

Haraların, ne dereceye kadar faydalı çalışmalar 
yapabildikleri münakaşa konusudur. Gerçi ziraatın 
bünyesinde hayvancılık da vardır, bunlar birbirlerini 
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tamamlar; fakat haraların bünyesinde hiç denecek 
kadar ziraatçinin istihdamı calibi dikkattir. Ayrı bir 
Hayvancılık Bakanlığı, haraların ziraatçiler tarafın
dan idare edilmesi hususunda kurulmalı, bu konu tet
kik edilmelidir. 

Bakanlık enflasyonu olan bir Hükümette Meteoro
loji Bakanlığı olacağı yerde, pekala Hayvancılık Ba
kanlığı kurulabilir, su ürünleri gibi teşekküller de 
buna bağlanabilirdi. Tabii, Bakanlık sayısını artır
mak meseleleri halletmez. Meseleler, doğru teşhis ko
nulmakla halledilir. 

Sayın senatörler; 
Hükümet göreve yeni başlamıştır. Bu haliyle, ic

raatıyla alakalı olarak tenkitlerde bulunmak henüz 
çok erkendir. Ama elimizde bir Hükümet Programı 
vardır, bunun üzerinde bir nebze durabiliriz. Gerçi, 
Hükümet programlarında vade mevzubahis değildir, 
ömrü vefa ettiği müddetçe yapmak istediklerini yu
varlak ifadelerle de olsa tespit etmek kabildir. 

Bundan önceki Hükümet tarafından hazırlanan 
bütçenin esas olarak alınması memnuniyeti muciptir. 
Bunu hemen ifade etmeliyiz. 

Hükümet Programının 20, 21, hatta 22 nci say
faları tanmla alakalı mevzulara tahsis edilmiştir. 
«Tarımsal kaynaklar bakımından ülkemizin şimdiye 
kadar gereğince değerlendirilmemiş büyük bir üre
tim potansiyeli vardır.» deniliyor. Büyük tarımsal 
kaynaklarınızın olduğu ve istihsal potansiyelimizin 
zengin olduğu doğrudur. 1950'lerden sonra başlayan 
tanın reformu çalışmaları sona ermiş değildir. O gün
lerde başlatılan hamlelerin aynı tempoyla devam et
mesi sayesindedir ki, çok daha fazla zirai mahsul ih
raç edeceğimiz gibi, nüfusun çoğunluğunun da köy
de toplanmasına gerek kalmayacaktır. Köylerden şe
hirlere nüfus akımının olduğu bir vakıadır. Şehirde 
olan bütün medeni unsurların köye götürülmesine 
rağmen, bu doğrudur. 

Araziler günden güne miras yoluyla parçalan
makta, mevcut araziler aileleri bcslcyemeyecek duru
ma gelmektedir. Bunun çarelerini arayıp bulmak lâ
zımdır. Hatta, değil yalnız köylerden şehirlere, Tür
kiye'den dış memleketlere giden işçilerin kısmı külli
si çiftçi, köylü vatandaşlarımızdır. Bu gidişe de bir 
«Dur» demek, onları memleketlerine, yuvalarına 
döndürülmelerinin çarelerini aramak, o kardeşlerimi
zi basit işlerde çalışmaktan kurtarmak lazımdır. Bu 
memleket 100 milyon nüfusu rahat besler; yeter ki, 
teknik ve iktisadi tedbirler alınabilsin. 

Yine Hükümet Programında, tarımda üretimi ar
tırıcı etkin ekonomik, toplumsal ve teknolojik çö
zümlerin yanısıra, köylülerin gelirini artırıcı ve gelir 
dalgalanmalarının olumsuz etkilerini giderici, üreti
mi yönlendirici bir destekleme politikası uygulayacak
tır. Bu politikanın gelir dağılımını küçük ve orta çift
çi lehine değiştirecek biçimde uygulanması sağlana
caktır. Devlet desteği, yalnız destekleme alımlarıyla 
değil, araç ve gereç yardımlarıyla yeterli kredi kay
nakları ve olanaklarıyla olacaktır. 

Çeşitli ürünlere ait taban fiyatları, ürünlerin eki
minden önce ilan edilerek, üretim ve pazar dengesi ku
rulacaktır» denilmektedir. 

Bu ifadeye iştirak etmemek kabil değildir; ancak 
gübre, işçi ekipman fiyatlanm şayet sabit tutabilecek-
se, ekimden önce taban fiyatlarını tespit ve ilan etmek 
faydalı olabilir. Aksi halde, büyük adaletsizlikler olur 
ve ezilen yine çiftçi olur. 

Hükümet Programının 20 nci sayfasının sekizinci 
paragrafında; «Doğa koşullarının neden olduğu verim 
dalgalanmalarına karşı üretici gelirini güvence altına 
alabilmek için, tarım sigortası yasası çıkarılacaktır. 
Öte yandan, üreticiler hızla yaygınlaştıracağımız koo
peratifçilik hareketi ile bağlantılı olarak sosyal sigor
talara kavuşturulacaktır» denilmektedir. 

Demek ki, tabiat şartlarının sebep olduğu istihsal 
düşüklüklerine karşı, müstahsilin gelirinin emniyet 
altma alınması için zirai sigorta kanunu çıkartılacak
tır. Prensip olarak, biz de böyle bir kanunun çıkma
sını istiyoruz; ama itiraf edelim, kooperatifçiliğin 
memleket hayrına olduğuna inanmakla beraber, Cum
huriyet Halk Partisinin kooperatifçilik politikasını 
endişe ile takip edeceğiz. Bu kooperatifleşme hareket
leri müteaddit yerde geçmektedir. 

Sonra, neden bağlantılı olarak sosyal sigortalara 
kavuşturulacaktır?... Bundan kasıt nedir? Bırakınız, 
sigorta bağlantısız olsun. 

21 nci sayfanın birinci paragrafında, «Gerekli ta
rımsal donanımdan ve girdilerden köylüleri yeterli 
düzeyde ve güçlü kooperatiflerin de sağlayacağı ge
niş olanaklarla yararlandırmak için her çaba gösteri
lecektir.» deniliyor. Yani traktör, biçerdöver gibi 
ekipmanlar ancak kooperatiflere verilip, bunlar or
tak olarak mı çalıştırılacaktır? 

Tarımsal ürünlerin ihracatında Devletin ve üre
tici kooperatiflerin ağırlıkları artırılacakmış... Yani 
zirai ürünlerin ihracatı bir nevi Devletleştirilecek mi
dir? 
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«Tarımsal araç ve gereçlerin yerli üretimi için ge
rekli sanayi yatırımları hızlandırılacaktır. Çiftçilerin 
araçlarım ve gereçlerini aracısız olarak, peşin ödeme 
güçleri yoksa, uygun kredi ile almaları sağlanacak
tır. 

Gübre ve ilaç zamanında yeterli miktarda ve uy
gun fiyatla aracısız olarak çiftçilere ulaştırıla
caktır» deniliyor. Gerçekleşmesini temenni ediyo
ruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 senesindeki güb
re politikasını tekrar etmemesi gerekir. Bilindiği gibi, 
o vakit Hükümetin ilk işi, gübre fiyatlarına °/0 300'e 
kadar fahiş zamlar yapmış olmasıdır. Köylüden, 
çiftçiden yana olduğunu söyleyen Hükümet, bir çır
pıda köylünün elinden 7 - 8 milyar lirayı geri almış
tır. Aynı hata işlenmemelidir. Türk çiftçisi gübre 
kullanmaya alışmıştır. Belki Hükümet dışarıya mil
yonlarca dolar para ödeyecektir; ama bunu fazla ve 
kaliteli istihsalden, dolayısıyla ihracattan çıkartması 
kabildir. Adalet Partisi ve Adalet Partisi Ue müşterek 
koalisyonlar devrinde gübre sıkıntısı çekilmemiştir. 
İlkbahara yaklaşırken Hükümetin gerekli tedbirleri 
alması gereklidir. Bununla beraber, suni gübre fabri
kalarının sayısının biran önce ihtiyaca cevap verecek 
hale getirmelidir. Gübre tevzii de âdil ölçüler içinde 
yapılmalıdır. 

Programın tarımla alakalı paragrafları arasında 
sulama faaliyetlerine de hız verileceği konulmuştur 
ki, bu da sulamanın, dolayısıyla drenajın tarımla ve 
Bakanlığı ile yakinen ilgisi olduğunu gösterir; yuka
rıda ifade ettiğimiz hususu teyit etmiş olur. 

«Hayvancılığımız yeterli düzeyde yararlanılama
yan üretim kaynaklarımızın başında gelir» deniyor. 
Bu tespitlerine katılıyoruz. Bunun için vakit geçir
meden hemen icabı yapılmalıdır. 

Haralar, Devlet üretme çiftlikleri ve bugünkü res
mi diğer kuruluşlar yeteri kadar randımanlı olama
maktadırlar. Hayvancılığımız bir başıboşluk içinde
dir. Veteriner, aşı işi varsa, şikâyet konusu varsa, kö
ye gitmektedir. Bu teşkilata dinamizm verme zamam 
çoktan gelmiş, geçmektedir. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi; gerekirse ayrı bir 
bakanlık kurularak; Yem Sanayii, Su Ürünleri, Et -
Balık Kurumu gibi müesseseleri bağlayarak önemli 
meselelerin üzerine gidilmelidir. Et ve Baldt Kuru
mu müstahsili de müstehliki de korumak için kurul
muştur. Bu müessesenin kuruluş gayelerine uygun 
şekilde çalışır hale getirilmesi gerekir. 

Su Ürünleri Kuruluşunun tatmin edici bir 
çalışma içinde olduğunu söylemek zordur. Her tara
fı denizle kaplı, her tarafında göller, akarsuları bol 
olan memleketimizde su ürünleri konusuna daha çok 
eğilmek lazımdır. 

Mamafih, ll ' lerden 11 ncisi de bakan olsaydı, 
her halde Hayvancdık Bakam olurdu. 

Programın 22 nci sayfasının üçüncü paragrafın
da, «Tarım ve hayvancılık alanında izleyeceği tutum
la Hükümetimiz, gelişmeyi köylülerden başlatacağı 
gibi, sanayileşmeyi de köye kadar ulaştıracaktır» 
denmiştir. 

Gelişmenin köyden başlatılmak istenilmesi Cum
huriyet Halk Partisi için büyük bir terakkidir. Te
mennimiz odur ki; sanayiden ziyade ziraat ve elsa-
natlarının köye kadar götürülmesi, köylünün refah 
seviyesini daha çok artıracaktır. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 

AP GRUPU ADINA ŞERAFETTtN PAKER 
(Devamla) — Ziraatla kalkman Hollanda gibi memle7 

ketler, ziraat sanatlarına ağırlık vermek suretiyle bu 
seviyeye ulaşmışlardır. 

«Gelişmeyi köylüden başlatabilmenin temel ko
şulu, köylünün örgütlenerek güçlendirilmesidir.» 
deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisinin kooperatifleş
me zihniyeti vuzuha kavuşturulmalıdır. Demokratik 
bir kooperatifçilik hareketinden bahsediliyor. Bu ifa
delerden, kooperatifleşmeyen köyler faydalanamaya
caktır, gibi bir mana çıkmasını istemiyoruz. 

22 nci sayfanın son paragrafında da; «Köy grup
ları yeterli düzeyde ortak hizmet ve altyapı olanak
larına kavuşturulacaktır» deniliyor. Demek ki, Cum
huriyet Halk Partisi dört sene önceki gibi hâlâ köy -
kent hayali içinde yaşamaktadır. Hizmetleri köy 
gruplarına değil, köylülere, hatta her haneye götür
mek lazımdır. İşte, bizimle Cumhuriyet Halk Par
tisi arasında bariz ayrılıklardan birisi de budur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi başarılı hizmetler yapa-
gelmektedir. Başında da liyakatla, kendilerini mesle
ğine adamış kimseler vardır. Başarılı olmuş idareci
leri değiştirmekte fayda yoktur. Yalnız, alım bölge
lerinde alışı biraz daha süratlendirmek lazımdır. 
Kantar sayısı üıtiyaca göre artırılmalıdır, depolama 
üzerinde daha dikkatle durulmalıdır. 

Zirai Mücadele Teşkilatımızın da imkânları artı
rılmalı, Devlet mücadelesi devam etmeli, mücadele
nin en ücra yerlerdeki tarlaya ve ağaca gitmesi sağ
lanmalıdır. 
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«Planlı devre ile plansız devre arasında tarımda 
da farklar olmuştur» denebilir. Aslında, plansız dö
nemlerde de senelik icra programları ve buna göre 
sarfiyat yapılıyordu. Planlı devrede, beş yıllık plan
lar ve ayrıca! senelik programlar yapılmaktadır. 

1963 senesinden itibaren gayri safi milli hâsılada 
tarımdan sanayi lehine bir gelişme vardır. Bu, sevin
dirici bir haldir. Kredi hacmi, 1964'ten bu yana 20 
misli, gübre sarfiyatı 25 misli, traktör talebi on mis
li artmıştır. Bu sebepledir ki; bir çok mahsullerin is
tihsali artmıştır. Mesela, pamuk 2,5 misli, buğday 
üç misli artmıştır. Destekleme alımları 15 misli art
mıştır. Tarım kesiminde çalışanların gelirleri de iki 
misline yakın artmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Paker, müddetiniz doldu efen
dim. Lütfen bağlayınız. 

AP GRUPU ADINA ŞERAFETTİN PAKER 
(Devamla) — Bitiyor efendim. 

Köylüye, çiftçiye ne götiirürsek memleket namı 
hesabına kat kat fazlasını almak kabildir. Köylümüz 
vefakârdır, kadirşinastır, yapılan hizmetleri de unut
maz. Memleketi, dolayısıyla çiftçilerimizi daha iyiye, 
daha güzele götürmek için çalışanları alkışlarız. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime burada son verirken, cümlenizi tekrar 

saygı ile selamlar, bütçenin Türk çiftçisine ve Bakan
lık mensuplarına hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan ni
yaz ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Süleyman Efe, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına. 

CHP GRUPU ADINA SÜLEYMAN EFE (Ma
latya) — Saym Başkan, Sayın senatörler, Saym Ba
kan; 

Bakanlığın değerli mensuplarının da bulunduğu 
bu bütçede, grupumun görüşlerini sunmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Bütçesini incelediğimiz Gıda - Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı, en eski temel kuruluşlarımızdan bu
lunup, 30 Aralık 1931 yılında 1919 sayılı Yasa ile 
teşkil edilmiştir. Faaliyeti insanlığı, Türk toplumunu 
ve onun yurdunu ve onun gelişimini esastan ilgilen
diren bir bakanlıktır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

İnsanoğlu dünya yüzünde yoğun bulunmadığı sı
rada, av ve yabani meyve yiyerek yaşamını sürdür
müş; yoğunlaşmaya başlayınca tarımda devrim ya
parak, hayvan gücünü, daha da yoğunlaşınca enerji 
kaynaklarını emri altına alarak, tarımda üretimin 

artırılmasını, niteliğinin gelişmesini, türlerinin ço
ğalmasını temin etmiş ve çoğaldıkça akli yeteneğini, 
mekanik gücünü kullanarak yaşamım daha etkin bir 
şekilde sürdürmüştür. Nüfus artımı oldukça buluş, 
buluş oldukça yaşamla ilgili biyolojik ve bitkisel ar
tım ve niteliği bir doğa yasası gibi devam etmiştir. 
Güçlü bir millet ve devlet olmak için içtenlikle, akıl
la ve gayretle biyolojik ve bitkisel alanda çalışma
mız bize karagünler değil, ak günler getirecektir. Ta
rihimiz ve jeopolitik durumumuz itibariyle, şartlar 
ne olursa olsun, güçlenmeye ve güçlü kalmaya mec
buruz. 

Sayın senatörler; 
Kuşkusuz, memleketimiz ekime müsait geniş ara

zileri, hayvancıhğa müsait geniş meraları, su kaynak
ları, sahip olduğu iklim, yerleşim, nitelik ve niceli
ğimle ilk nazarda bir tarım ve hayvancılık memleketi
dir. Gerçekten, nüfusun % 60'ı tarım ve hayvancılık
la uğraşır. Evvelce bu nispet daha da fazla idi. An
cak, gittikçe kırsal alandaki nüfusun sanayi ve ticari 
ve kamu hizmetlerinin yoğun olduğu merkezlere 
kaydığı, bu nedenlerle kentlerde nüfus patlamasına 
sebebiyet verdiği ve bu yerlerde toplumumuz için 
yeni problemler doğduğu bir gerçek ve bir olgudur. 
Bunun en büyük nedeni, kırsal alana altyapı hizmet
lerinin gereğince götürülmemesi, nüfus artışı nede
niyle tarımda üretim ünitelerinin küçülmesi, kırsal
daki emek karşılığının sanayi, ticari ve kamu sektö
ründeki ücretlerin çok altında bulunmasıdır. 

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfus nispetimi
zin azalması bir bakıma doğru olmuştur. Tarıma ma
kinenin ve teknolojinin, hayvancılığa teknik ve em
niyetin götürülmesi gerekir. Tanm ile uğraşan nü
fusta ideal oran bugünkü şartlara göre % 15 - 20 ol
malıdır. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığın iki anauğraşılarından olan Gıda - Ta

rımda : 
Üretim ünitelerinin bir ölçüde tutulması, aşağı 

düşürülmemesi gerekir. Ünite küçülürse verim azal
makta, işleyen için yeter saha kalmamakta, toprak 
kendi haline terk edilmektedir. Halen toplumumuz 
bireycidir. Kırsal kesimde mülk alış -. verişi az ol
maktadır. Mesela İngiltere'deki tarım işletme modeli
nin Türkiye'de tatbiki çok zordur. 

Tarımla uğraşanı mevcut normlara göre mülk 
sahibi yapmak gerekir. Maraba sisteminden, ferdi 
mülk sistemine süratle dönülmelidir. Bu cihetle, top
rak tevzii işi çabuklaştırılman, Tanm Bakanlığı ko-
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ordineîi halde ilgili Bakanlıkla çalişma haline gir
melidir. Milli gelir miktarı, bu yurdun iman, ağa -
maraba iş ilişkisinden çok çekmiş, çok zarar gör
müştür. Geniş ve verimli topraklan ağa tutmuş, ran
tım feodal alışkanlıklarına çar - çur etmiş; maraba, 
işlediği toprağın sahibi olmadığı için toprağı imar 
etmemiş, vermeyince vermeyen toprak, örtüsüz ve 
kısır kalmıştır. Toprak tevziinde norm. ünitelerinin 
gelecekte küçüimemesi, Hükümetin anapolitikaların-
dan biri olmalıdır. 

Bakanlığın diğer uğraşılarından hayvancılıkta ise; 
Merası geniş olan bir memleket bulunmamız ne

deniyle, mera hayvancılığımız gelenekseldir. Ancak, 
günün şartları ve meraların süratle küçülmesi 
nazara alınarak, ahır hayvancılığının gelişimine önem 
verilmeli, yeri, kredisi kırtasiyeciliğe gidilmeden te
min edilmelidir. Şimdiye kadar hükümetlerimizin 
mera politikası, memleketimizin ihtiyacına cevap ve
ren bir mera hukuku yoktur. Tarıma makine girme
si nedeniyle meralar süratle halkın değil, zorbaların 
işgaline ve tasarrufuna geçmiş, hayvanlarımızın ba
rınma yerleri çetin sarp ve mevsimin bazı günleri 
istifade edilir olanağına sahip yerlere doğru sürül
müştü!'. Aslında kalkınmanızla içtenlikle ilgîlenilsey-
di, tarıma traktör girmesiyle bu neticenin olacağı dü
şünülür, pratik yoldan mera belli edilir, meçimle bı
rakılmaz, zorbalar ve partizanlar fakir köylü aley
hine haksız yere zenginleşîirilmez idi. Hâlâ bu tehli
ke vardır, devam etmektedir. Sayın Bakanın bu hak
sızlıklarla ilgilenmesi ve bir neticeye bağlaması hal
kın yararına olacaktır. 

Meralar örtü bakımından korunmalıdır. Çok il
kel bir mera tasarrufu vardır. Örtüsü; iklime, yağış
ların miktar ve zamanına bağlıdır. Doğanın etkisi ol
duğu gibi, bizim tasarrufumuzun da örtünün gelişip 
güçlenmesinde veya zayıflayıp ortadan kalkmasında 
etkisi vardır. Bahar gelmesiyle hayvanlar gelişigüzel 
meraya bırakılır, henüz filizlenmekte ve çiçeğe hazır 
olan bitkiler tırnak izleriyle çamura gömülüp kalır, 
yağışlar kesilince bakırlaşan topraklar sıkışıp geliş
meyi durdurur. Tohumu kapçıkîaşır, miktarı azalır, 
zayıf kalır, örtü seyrekleşir, kelleşir, çimlenmeye za
yıf ve hasta bir tablo hazırlanır. Bu minval üzere de
vam ederse, kel örtüler, daha ziyade kelîeşen arazi, 
erozyona hazır topraklar yer yer merayı kaplar Hal
buki, irademizle, basit bir tasarruf ve alışkanlıkla; 
yani sermayesiz bir şekilde bunlar önlenebilir. Mera
lara nöbet usulü tatbik edilmelidir. Aym yıl içinde 
bunun faydası çok çok büyüktür. Birimlerin tasar

rufundaki mera, en az ikiye ayrılarak, bir kısmına 
sonbahar yağmurlarına kadar hayvan bırakılmama
lı, bitkisi güçlenmiş, tohumu bol ve gürbüz olmasına 
yardımcı plunmakdır. 

Nüfusun artması gereği amr hayvancılığı gelişti
rilmeli, ihtiyaca elverişli ahır yapımı, hayvan alımı 
için uz?ın vadeli ve ucuz kredi temin edilmelidir. 

Doğu Anadolu'da kışlar ekseriya ağır ve uzun 
g'tınesi nedeniyle, hayvan yemi temin edilememekte, 
köylünün hayvanı ölüme terk edilmektedir. Bunun 
önlenmesi olanağı ve yolu vardır. Mali küifeti de ol
maz. Devlet ucızz zamanda yem mubayaa etmeli ve 
bunları münasip mahallerde depo etmelidir. İhtiyaç 
olduğunda bedeli mukabilinde ihtiyaç sahiplerine ve
rilmeli ve böylece hayvcnlann ölümleri önlenmelidir. 

Sayın senatörler, 
Orman örtülü geliş: güzel yek edilmekle, toprağın 

'bitkisel örtüsü zayıf düşürülmektedir. Engebeli olan 
yurdumuz erezyena müsait bir vasattadır. Ormanlaş
ma, güç ve zaman işidir ve pshah bir uiuldiir. Ha1 sn, 
mevcut ormanların muhafazasına çalışmalı, ekime mü-
üxi orman 'sahalarının tefrikinde yani hudatlandınl-
KT.i:'.3inda titiz olunmalıdır. Toprağı tutan bitki Örtü! a-i 
vaıdır. Onların karunmsH ve' yaygın hale getirilmesi 
f.rat'k ve ucuz 'olacaktır. Taraslaıssa da bir ttdi;Iî dir. 
Anadolu'nun çölleşmesinin ünlenmesi bir Devlet pt> 
1 likası olmalıdır. 

Tarımda ve hayvancılıkta, îıa'en geîişTneıvrşiz, Bu 
nedenle bu kesimdeki kvır.:eler desteğe mııl-S.?.^ ılırlar. 
1974 yılında.CHP îkiîdan çiftçinin maîte-ua doyu
rucu ve âdi! ta'ban fiyatları vermekle ve akmun temin 
etmekle, çiftçinin emeğini, filmlerini değerleı?.di?mrş, 
yüzünü güldünnüştiir. Sonraki iktidarlar san'ayi ve ti
cari sahalardaki sermaye sah'srerim göraı» güz etmek, 
or.kra ueuz emek terbin etsek irin t&ban fiya&jr:mn 
Evtinl-nasında cimri davranmış, fiyatları arlan sanayi 
nıama'îeri karşısında köylüyü ve çiftçiyi zayıf clihllr-
müştüv. Bu denge gözetilmeîidir. Bir de, bu destekle
me zamanında yapıZmah «Elden gelen öğün okraaz, o 
da vaktiyle gelmez» darbı meselini teyit eder davra-
mş'ardan kaçınmalı, hükümet, halkı için b :r yabancı 
değil, işini biîen bir dost duromuna getkiîmelidir. 

İlim, toprağın bazı dağa kanunu I!e sınırlı oliu-
ğoıra tespit etmiştir. Ondan alınan kuvvetin ona bîrş-
ka yoldan iade edilmesi ve hizmete hazır tutulması ge
rekil. Yine toprağa giderken, istenileni vermesi için 
götürdüğümüzden; yani ona ka'üîğsnıızdaıı hoştan-
ması, ocunla başbaşa kalması lazımdır. Buradan iş
letmede gübrehme, tohum ıslahı ve ilaçlama politika
sı doğar. 
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Gübrelemede, topraklarımız yakın zamanlara ka
dar hayvansal gübrenin miktarına terkedilmiş, mah
dut miktarda olan bu gübre, toprakların ihtiyaçlarım 
karşıîsyamaımış ve topraklar kıraçlaştınlmışîır. Yakın 
zamanda Devlet eüyîe suni gübrenin değeri halkımız 
tarafından anlaşılmışsa; da, gerekli miktar temin edilme
meye, zamanında verilmemeye, simsar ve partizan 
tasarrufların doğmasına neden olmaya başlamıştır. 
Aslında, gelişmiş meiîîîeket'are göre tarımda gübre 
kullanmamız çok geridedir. Gelişmiş memleketler se-
vjyesjıe ulaşmak ve o seviyeye gelmek için yerli gübre 
Sanayimi kurup geliştirmemiz şarttır. Ancak suşi 
gübrenin kullanıüdığı toprakta bir çoraklaşma mey
dana geîdiğlde bir hakikattir. Bunun telafisi için hay
vancılık, tanma paralel olarak geliştirilmeli, ondan 
alman gübrenin mahrukat (tezek) olarak yakılması 
!ba yer'ere Anadolu'da boî olan linyit temin edilmek
le önlenmeli, toprağın çok sevdiği bir gübre ona iade 
edilmelidir. Bir de nadas bırakma hali vardır. Bir di
siplin dahilinde bu usul yaygınlaştırılmalıdır. 

Tohum ıslahı: 
Dejenerasyona uğramış olan tohumlar ıslah edil

meli, toprak ve iklimimize uygun tohumlar temin 
edümelidir. Meksika buğdayı misaslUnde tuzağa geli
nerek, pamuk ekim sahalarım daraîitığımız, iklim ve 
toprağımızın organı reddeder gibi ba cinsi ret ve deje
nere etmesiyle hayal ettiğimiz neticeyi almadığımız 
herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Sağlıkta önleme tedbirleri gibi ekime baş'a lığımız 
zaman şartlar ileride problem olacak halde olmamalı, 
çünkü muzır otlar zayıf tohumlar pahalı ve çek eme
ğe maî olmakta, ilaçlama ideal bulunmamaktadır. 

İlaçlama, pahalı ye yan etkileri olan bir yoldur. 
Muzır bitki ve bakterileri kendi düşmanıyla bertaraf 
etme metodu ve olanağı geliştirilene kadar, yeter ilaç 
kolay ve ucuz temin edilmeli ve usulüne göre kullan
ma ortamı hazırlanmalı ve yardımcı olunmalıdır. 

Kontrollü kredi : 
Şimdiye kadar alışılan usulde, yıllık kredi veril

mekte ve ba yıllık krediler de çiftçilerimiz tarafından 
yıllık ihtiyaçlarına sarf edilmekte ve müteakip sene 
bankaya borçlu kalınmaktadır. Yani mevcut kredi
lerle zirai gelirin artırılmasında pek etkili olunama
maktadır. 

Bu duruma göre, kontrollü kredi verilmesi, dola
yısıyla zirai gelirlerin artırılmasının temini mümkün
dür, Kontrollü kredide kredi hacmi geniş ve müd
deti daha geniş tutulduğu için, hem alan kimse, hem 

de o kontrollü kredi istihsale müsait sahalara sarf 
edildiği için, dolayısıyla zirai gelirlerin çoğalmasına 
ve dolayısıyla milli gelire etkisi fazla olacaktır. 

Donatım : 
Gelişmekte oîan Türk çiftçisini donatmak, hükü

metlerimizin evvelden beri takip ettikleri bir politika
dır. Bu yolda görevli Zirai Donatım Kurumumuz, 
artık tarımın itici gücü olmaya başlamış, traktör ge
reksinmesini temin için bahçe tipi ve orta tip trak
tör imaline başlamışken, her nedense eski Cephe Hü
kümetleri sırasında yerli ve yabancı destekli HEMA 
diye bir holding kurulmuş, çiftçinin parası dışarıya 
akıtılmaya başlamıştır. Zirai Donatım Kurumunun, 
Devletimiz ve halkımız için olan bu girişimi yaban
cı elden, yöntemi ve usulüne göre kurtarılmalıdır. 
Bakanlığın bu muzır hallerle mücadele etmesi, 80 -
100 bin civarındaki traktör ihtiyacının bir kısmının 
bu kurum aracılığıyla temin edilmesi, tek tip ve ye
dek parçalan sade ve kolay temin edilen traktörler 
İmal edilmesi gerekir. 

Burada bir gözlemimi ve bir gereği zikretmeden 
geçemeyeceğim. Mali kudreti güçlü birçok özel te
şebbüsümüz var. Bunlar, binek arabası imal etmek
tedirler. Memleketimiz ve bilhassa büyük şehirleri
miz binek arabalarıyla dolmuştur. Yakıt için ödedi
ğimiz döviz iki milyar dolara baliğ olmuştur. Elde 
ne var?.. Bir hiç. Halbuki, bu güçlü ve teknolojisi 
mevcut müteşebbislerimiz sermayelerini traktör, do
zer, grayder ve buna benzer araç ve gereçlerin imali
ne yöncliseîer idi, bunlann hizmeti kendi kendilerini 
amorti ettiğinden, hem memleket, hem de bunlan 
imal eden kurumlar kazanırdı. Bu özel teşebbüsleri
mizi asıl ihtiyaçlanmszı imala yöneltme Hükümeti
mizin politikası olmalıdır. Yine, ba donatım kurum-
larına bağlı olarak, ücreti vatandaş tarafından öden
diğinde, hizmete hazır, toprak tesviye hizmetinde, 
hafriyat yapan, toprak naklinde kullanılan araç ve 
gereç depoları bulundurulmalıdır. 

Sulama ve kurutma durumu : 
Doğu, Güneydoğu, Güney ve İç Anadoîuda sula

ma verim için çok ehemmiyet arz etmektedir. Bu hal
de halen ilkeliz. Kaderimiz doğaya terk edilmiştir. 
Halbuki, insanoğlu eriştiği teknoloji ile doğa şartla-
nnı bazen ondan iyi yaratır haldedir. Mahsul, za
manında ekilmek ister. Bunun için onun toprağını 
zamanında ekilir hale getirmek gerekir. Bu, mahalli 
tabirle «cünüt» ve bataklıları kurutmakla olur. Bu
nun için toplu arazileri içine alan projelerin gerçek
leştirilmesi gerekir. Tohum zamanında atılınca, uy-
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gun şartlarda filizlenmekte, sıcaklar basınca ona ta
hammül eder hale gelmektedir. Aksinden mahsul al
mak olanaksızdır. Mevcut sulama kaynakları gereği 
gibi değerlendirilmemiştir. Bunların bir nizam dahi
linde değerlendirilmesi şarttır. Fırat projeleri ve di
ğer ırmaklarımıza tesis edilen sulama barajları ta
hakkuk ederse, kuşkusuz çok nüfus besler hale gele
ceğiz. Ayrıca, yeraltı sulan bakirnuıdau çok zenginiz. 
Kooperatifler yolu ile bu olanağımız verimlendiril-
melidir. 

Sayın senatörler; 
Tanma traktör girdikten sonra, çiftçilerin yoğun 

bir kısmım teşkil eden ve tarımda orta büyüklükte 
bir araziye sahip çiftçiler, topraklarını ücret muka
bili traktöre sürdürmekte, biçere biçtirmekte ve pa-
tosa ayıklatmaktadırlar. Yakıta son fiyat artışı veril
meden evvel bunların elde ettiği gelirle masrafların 
hemen hemen başa baş olduğu anlaşılmakta idi. Ya
kıt fiyatları artınca, bu kere traktör, biçer ve patos 
hizmetinde bulunanlar fiyatlarını iki misli artırdılar. 
Şu hale göre, yarı yanya zarar edilmektedir. Bu bir 
gerçektir. Şimdi, bu çiftçilerin duruaıu ne olacaktır?.. 
Sürüm, biçim ve ayıklama hizmetinde bulunan kim
seler işlerini normal yapmadıklan için, bu işi yaptı
ran çiftçiler gereği gibi mahsul da alamamaktadırlar. 
Topraklarına bağlıdırlar, terk etmeleri de mümkün 
değildir. Bunların durumunu düşünmek ve onların 
kendilerine faydalı ucuz hizmet getirecek kooperatif
lere girmelerini temin etmek ve bu yolda bunlara des
tek olmak gerekir. 

Türk toplumu, bulunduğu jeopolitik ve tarihi ge
reği, yukarıda izah ettiğimiz gibi güçlü olmalı ve güç
lü bulundurulmalıdır. Güçlü olmak, çağdaş ekonomik 
kudrete sahip olmakla mümkündür. Bu, sanayileşme
dir. Böylece toplum kendi kendine yeter hale gelir. 
Yine yukanda zikrettiğimiz gibi, hemen bakıldığın
da, memleketimiz bir tanm memleketidir. Ancak, sa
nayide kuvvetli olan memleketler tarımda da kuvvet
lidirler. Memleketimizde sanayileşmenin yolu, ta
nında ve hayvancılıkta çağın gereklerine göre teşki
latlanmak ve bu sahada teknolojiyi kullanmakla olur. 
Tanm ve hayvancılıkta geliştiğimiz takdirde, bu geliş
me sanayileşmemizin kaynağı olacaktır ve sanayileş-
tikten sonra sanayi ile tanm ve hayvancılığımızın at-
başı gitmesinin temin edilmesi gerekir. Bu şartlar ta
hakkuk ettiği nispette özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, 
saygınlığımız artacaktır, yaygınlaşacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri ve haralar : 
Bunlar, kuruluş amaçlarına uygun çalışma yapa

mamaktadırlar. Halkın tanm ve hayvancılık görgü 

ve yeteneğine tesir edememektedirler. İşleri, protokol 
hududunda kalmakta ve halkın kuşkusunu çekmekte
dirler. Burüann amaçlarına uygun hale getirilmesine 
çalışılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hakkında

ki Bütçe üzerinde, vaktin verdiği nispette sözlerimi ta
mamlamış bulunuyorum. Bizi dinleme lüifunda bu
lunduğunuz için sizlere, Sayın Bakan ile değerli Ba
kanlık mensuplarına Grupumuz adına saygılarımı su
narım, (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüşmeler 
tanıamlanmîştır. 

Kişisel görüşünü bildirmek üzere Saym İlhan, bu
yurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörle*-; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın değerli roensuplan; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra bir bağımsız üye ola
rak ben de, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşlerimi dile getirmeye çalışa
cağım. 

Grup sözcüleri, detaylara kadar inen çok teknik 
ve kaliteli konuşmalar yaptılar. Gecenin bu saatinde 
aynı konuları tekrarlamanın bir yararı olmayacağını 
bildiğim için, bana göre önemli bulduğum bazı ko
nulara değindikten sonra, sözlerime son vereceğim. 

Bugün Türkiye'de kişi başına 14 - 15 kilo ete kar
şılık, 250 kilo tahıl düşmektedir. Tahıicılığın ülke 
çapında yayılması meraların ortadan kaybolmasına 
sebep olmuştur. 

Sanayide gelişmiş Avrupa devletlerinde görüldüğü 
gibi, et ve süt üretimini hedef alan bir tanm politi
kasını gütmemiz gerekir. 

Üç tarafı denizle çevrili, karasularının zenginliği 
açısından günün en önde gelen ülkelerinden birisi ol
duğumuz halde, Türk vatandaşı balık bulamamakta
dır ve balık eti yiyememektedir. Halbuki, bazı ülke
lerde balıkçılık ticareti o kadar ilerlemiştir ki, yüzer 
havuzlarda balık üretmeye başlamışlardır. Bu yol ile 
Japonya'da yılda 300 bin ton balık üretilmektedir. 

Avrupa pazarlarına sürülen İsrail ve İspanya por-
takallannm zehirli çıkmış olması, bizim için iyi bir 
fırsattır. Bu fırsattan hiç vakit geçirmeden yararlan
mak gerekir. 

Pamuk, tütün, buğday stoklanmn gittikçe artma
sı, dış piyasada alıcı bulunmaması veya dünya piyasa 
fiyatlarının altında bir fiyata alıcı bulması, tarım ala
nında bazı sorunları doğurmaktadır. Tanm ürünleri 
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ihracatı yönünden, gerek Avrupa Ortak Pazar ülke
leri, gerekse Ortadoğu ülkeleriyle daha etkili ilişki
ler kurmak gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türk tarımının daha hızh bir gelişme sürecine gi

rebilmesi için, kalite ve standart ıslahını da içeren 
yeni bir pazarlama ve ihracat politikasına başvurulması 
zorunludur. Tarımsal üretimi, pazarlama hizmetleri 
ve yeni pazarlar artırır. Ayrıca, endüstriyel gelişme 
hızının artması da tarımsal gelişmeyi hızlandırır. Bun
lar, temel gerçeklerdir. İzlenecek politikaların bu te
mel gerçekler ışığında düzenlenmesi gerekir. 

Şap hastahğs geçen yıl da Doğu Ânadoludaki bü
yük ve küçükbaş hayvanlara musallat olmuş ve hay
vancılıkla uğraşan köylü vatandaşa çok büyük zarar
lar vermiştir. Şap hastalığı konusunu bu yüce kür
süden her yıl dile getirdiğimi biliyorsunuz. Veteri
ner İşleri Genel Müdürlüğü bu hastalık ile mücadele 
etmekte çok hassastır; fakat il ve ilçe kuruluşlarında 
bukman bazı elemanları konuya aynı ciddiyetle eğil-
meiîiektedirler. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mensup
larına; özellikle Muş'ta bir yem sanayii fabrikasının 
temelini attığı için, Yem Sanayii Genel Müdürlüğü 
mensuplarına Muş halkının şükranlarını iletmekten 
mutluluk duymaktayım. 

Fabrikanın ihalesini üzerine alan müteahhit biraz 
gayret etseydi, Muş Yem Fabrikası geçen yıl üretime 
başlayacaktı. 

Aynı şekilde, Et ve Balık Kurumu Genel Müdür
lüğü mensuplarına da huzurunuzda şükranlarımı ifa
de etmek isterim!. Muş'ta bir et kombinası ihaleye 
verilmiş, fakat müteahhit her halde önümüzdeki yıl 
çalışmaya başlayacaktır. 

Muş halkı, «Allah, Devlete ve millete zeval ver
mesin» dİ3'e, sizlere dua etmektedirler. 

Dünya Bankasının köy hayvancılığını geliştirme 
projesi 1978 uygulamasına Muş'un da dahil edilmiş 
olduğunu büyük bîr mutlulukla öğrenmiş bulunuyo
rum. Sayın Bakan, hayvan potansiyeli çok fazla olan 
Muş'un bu projeden yararlanabilmesi için, yardımla
rını bilhassa eksik etmesinler. Bunu belirtmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bütçenin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

mensuplarına ve aziz Türk milletine hayırlı olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Sayın Ergin?.. Yok. 
Sayın Hatip?.. Yok. 

Sayın Aksaç?.. Buradalar. 
Buyurun Sayın Aksaç. 
E. Â K I? AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler, Sayın Bakan ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının değerli temsilcileri; 

Geçimini topraktan sağlama durumunda olan 
köy nüfusunda topraksız, ya da yetersiz toprağa sa
hip olanların kendi hesaplarına üretimde bulunabil
meleri çek defa büyük fedakârlıklar pahasına gerçek
leştirme bilmektedir. 

Bu durumda mevcut olacak üretim organizasyonu, 
kamu menfaatıyla fert menfaatini birleştirici niteli
ğe ulaştırılamamaktadır. Türkiye'de tarımsal işletme
lerin büyük bir çoğunluğunun küçük ve cüce işletme
ler oluşu, toprak yoğunlaşması, mevcut veraset siste
mi dolayısıyla işletmelerin daha da yetersiz hale ge
liş olayının devanı etmesi, kÖ5rîü nüfusunu köyden 
itmekte, tarım işçisi durumuna sokmakta, ya da köy
lüyü ortakçı, karcı, yarıcı ve marabacılık gibi karşı
lıklı hak ve vecibeler açısından gelenekselîikten kur-
taramamıştır. 

Bu da, köylünün gelir yönünden de öte, sömürül
mesine sebep olmakta, tarım teknolojisindeki geliş
meler, köylünün işlerini tasfiye yönünden etkiler yap
makta, açıkta kalan köylü nüfusu yeni yeni sosyal 
ve ekonomik problemlere konu olmaktadır. 

Diğer taraftan, tarımsal işletmelerin işletmekte 
bulundukları toprağın tümüne sahip olmayışları, çift
çinin toprağa gerekli teknolojik işlem yapmasını ve 
toprağın muhafazası için ilgili tedbirleri almasını en
gellemektedir. Köy topluluklarımızın sahip oldukları 
tüm kaynaklarıyla milli kalkınma çalışmalarına katıl
maların» ve elde edilen sonuçlardan sosyal adalet il
keleri içinde ve bugüne kadar meydana gelmiş denge
sizlikleri de telafi edecek biçimde yararlandırılmaları
nın, milli kalkınma çalışmalarımız için de kendine öz
gü gerekliliği ve önemi vardır. 

Köylülerimizin ve bilhassa küçük çiftçilerimizin, 
insanlık haysiyetine yaraşır asgari yaşama düzeyine 
kavuşturulması süresini kısaltmak ve köye hizmet 
smnııak gücümüzün ve hızımızı arttırmak için, onla
rın Eiıa çalışma dalı olan tarım sektöründe, teknolo
jide üretim araçları ve pazarlama ile ilgili sorunların 
çözüm yoluna kavuşturulmasında yapılacak çalışma
lara paralel oüarak, küçük ve orta tarımsal işletmelerin 
gereksinmelerini zamanında ve süratle karşılamak 
için, kooperatifler şeklinde örgütlenmelerini teşvik ve 
desteklemek lazımdır. 
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Geçimini topraktan sağlamak durumunda olan 
köy nüfusunda, topraksız, ya da yetersiz toprağa sa
hip olanların kendi hesaplarına üretimde bulunabilme
leri çok defa büyük fedakârlıklar pahasına gerçekîeş-
tirilebîlmektcdir. İşletmelerin dağınık olması, parçalı 
toprak üzerinde çalışma durumunda oluşları, teknolo
jik ihtiyaçlarını karşılamaları, zaman israfına sebep 
olmakta, modern tarım teknolojisinin uygulanmasını 
engellemekte, sulama, drenaj tesislerinin yapılması, 
toprak muhafazası ve sel kontrolü ile, ilgili işlemle
rin ihmal edilmesine sebep olmakta, bu da verimi dü
şürücü etkiler yapmaktadır. 

Küçük çiftçilerin arazilerini erozyondan kurtara
cak önlemler ile birlikte, tarlalarının sulanmasını ie-
minen, yeraltı su kaynaklarının gün yüzüne çıkarıl
ması ve bilhassa kurak iklim bölgesi olan Orta Ana-
doîuda be önlemler için hızlı yatırımlara ve etütlere 
girişilmelidir. 

Küçük çiftçilerin toprak işleme, ekim, dikim ve 
ilaçlama ihtiyaçlarını giderebilmek, ucuz ve tek elden 
ziraat araçlarının ve aletlerinin zamanında temini için 
gerekli önlemler alınmalıdır. Gübre, ilaç, tohumluk 
ihtiyaçlarını karşılamak için de, coğrafi bölgelerimize 
göre, zamanında tedbirler alınmalı, gerekli kredi ve 
tohum, ilaç gereksinmeleri mutlaka zamanında ve ye
rinde karşılanarak, köylünün kasabalarda banka ve 
kooperatifler önünde boş vakit harcamalarının ön
lenmesi için tedbirler düşünülmelidir. 

Bu bakımdan, bölgem olan Kırşehir'den bir mi
sal vermek zorundayım. 1977 yılı Eylül ve Ekim ay
larında, zamanında geçen hükümetlerce önlemler 
alınmadığı için, küçük çiftçilerin tohumluk ihtiyaçları 
giderilmemiştir. Zira, Kırşehir'de buğday mahsulü, 
mücadelesi olmayan kınacık hastalığına maruz kal
mış, çiftçinin üretiminde ve kazancında büyük kayıp
lara sebebiyet vermiştir. Çiftçinin elde edilen hasta
lıklı buğdaylarını ofis ve tüccar almadığı gibi, hay
van yemi olarak da kullanılması mümkün olmamış, 
küçük çiftçiler perişan halde bırakılmıştır. 

Bütün bunlara ve girişimlerimize rağmen, zama
nında tohumluk buğday temin edilememiştir. Sonra
dan, küçük çiftçilerin tohumluk ihtiyaçlarını Devlet 
Üretme Çiftliklerinden alınması belirtilmiş ise de, 
buna da sakat bir yöntem uygulanmıştır. Zira, Kır
şehir ve bölgesinin tohumluk buğday ihtiyacını kar
şılayacak Maîya Devlet Üretme Çiftliği mevcut oldu
ğu halde, çiftçilere, Urfa'nm Ceylanpınar Üretme 
Çiftliğinden tohum almaları bildirilmiştir. 

Sayın senatörler, Kırşehir neresi, Urfa neresi?.. 
Arada 500 - 550 kilometrelik bir mesafeden küçük 
çiftçilerin tohumluk buğday getirmelerinin bugünkü 
nakliye sisteminde mümkün olup olmayacağını; olsa 
bile, 369 kuruşluk tohumluk buğdayın Urfa'dan te
mininin maliyeti SCO - 6Ö0 kuruş tatması karşısında 
fakir çiftçi, hastalıklı buğdayı tohum olarak kullan
ma mecburiyetinde bırakılan bir zihniyetle karşılaş
mıştır. 

Yeni ve enerjik Bakanımızdan, böyle hatalı dav
ranışlarda bulunmamalarını temenni eder, Bütçenin 
tarun örgütüne ve Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, saygılarımı sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savcı. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, çok değerli senatörler, Sayın Bakan, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çok değerfli men
supları; 

Gecenin bu geç saatinde, bu Bakanlığın bünyesin
de yıllarını harcamış bir senatör olarak, fazla zama
nınızı almadan, benden evvel konuşan çok kıymetli 
grup sözcüsü ve şahsi görüşlerini belirten arkadaşları
mın da görüşlerine genel mahiyette katılarak, ben de 
görüş ve temennilerimi kısaca arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

1978 yılı Bütçesini göröşürken, 260 küsur milyar
lık bir bütçe içerisinde, Tarım Bakanlığı gibi, adeta 
bakanlıklar arasında dev bir bakanlık olarak gördü
ğümüz, milyonlara hitap eden ve hizmet götüren 
çok değerli bir Bakanlığın, peşinen ifade edeyim ki, 
5 milyara yakın bütçesi ile diğer ilgili yakın genel 
müdürlükleriyle hizmeti, genel mahiyette hedefe va
racak hizmetleri götürecek durumda değildir. 

Dünyanın iki büyük kıtasını birleştiren ve çok 
önemli bir stratejik bölgede bulunan yurdumuzun, 
tabii yapısı ve kaynakları itibarıyla çok şanslı bir ül
ke olmasına ve nüfusunun da °/0 7ö'e yakınının köye 
ve toprağa bağlı bulunmasına rağmen, bugün özledi
ğimiz bir düzeye ulaştığı iddia olunamaz. 

Herkesin dediği ve bildiği gibi, Türkiye tam bir 
tarım memleketi karakterini henüz muhafaza edegel-
mektedir. Esasen, Türkiye'nin milli ekonomisinde ta
rımın payı büyüktür. Özellikle, başta hububat olmak 
üzere, diğer zirai faaliyetlerdeki üretim, genel açı
dan, meteorolojik şartlara, bitki, hayvan hastalık ve 
zararlılarına bağlı olarak yıldan yıla birtakım deği
şiklikler göstermektedir. Şunu kaydetmeyelim ki, ta
rımda modernizasyonun, üretimdeki olumlu sonuçla-
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rsîis, medeni ve demokratik bir düzen içerisinde plan- ! 
h kalkınma dönemlerini idrak eden memleketimiz, 
her yıl % 2,8 gibi bir oranla artan nüfusumuz, eko
nomik çabalan içerisinde ve bilhassa gıda sanayii 
hammaddesi ihtiyacını karşılamak zarureti karşısında 
bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, kalkınma politikasının 
ilkeleri °/0 4,2 yıllık büyüme hızı hedef olarak alın
mış, fakat gerçekleşme °/0 3,2 olmuştu. Hakikatte, 
kefîdisine hizmet edilen büyük kitle olan çiftçi kitle
sinin tanm problemlerini halletmek, her Hükümetin 
anagöre*i ve meselesi olmalıdır. Tarım sektöründeki 
problemlere gereken ağırlığı veremezsek, köy ve köy
lü meselelerimizi çözemeyiz. Dolayısıyla, refahı taba
na yayma idealini gerçekleştirmek mümkün olamaz. 
Bu bakımdan, tarımın ve tarım ile uğraşanların bütün 
meselelerini topluca ele alan ve milli plan ile ahenkli 
olarak, onun içinde mütalaa edilecek, belki bir özel 
planın öncelikle ele alınması ve yürütülmesini lüzum
lu görmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Milli ekonomisinin dayanağı tarım oîan memleke

timizde, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi, 
Türk sosyal hayatının en önemli ve büyük hizmetleri
ni bünyesinde toplayan ve kalkınma esprisi içerisin
de planlı dönemdeki gayretlerimizin en büyük ağırlı
ğım taşıyan bu Bakanlığın, başlangıçta da söylediğim 
gibi, bütçesi ve kuruluşu üzerinde biraz durmak el
bette Meclislerimiz için, biz parlamenterler için bü
yük bir' görevdir. 

Biîindiğ üzere, bu Bakanlık, 1937 yılında çıkarı
lan 3203 sayılı Teşkilat ve Vazife Kanunu ile halen 
memleketimizin tarım politikasını uygulamak, tarım
sal üretimi düzenlemek, İslah etmek ve geliştirmekle 
görevli kılınmış bulunmaktadır. Günümüzün şartları
na cevap veremeyecek durumda olan bu Kanunun, 
biran Önce değiştirilmesi zarureti vardır. Birçok kuru
luşu bünyesinde toplayan ve ayrıca Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü gibi, ayrı bütçeye sahip 
bulanan Genel Müdürlüğün, 440'a tabi diğer genel 
müdürlüklerin mevcudiyeti gözönüne alınacak olursa, 
büyük bir reorganizasyona gidilmesi zarureti var
dır. 

Geçen yıllarda, bu Bakanlığın hizmetlerini köy
lümüze, çiftçimize en iyi şeklîde götürebilmek için 
bir yetki kanunu hazırlamış, 36 arkadaşımla beraber 
Meclislere sunmuş idim. Belki bu yetki kanununun 
kısa zamanda faydaları olur ümidiyle, amaçlarında da 
belirttiğim gihi, yine yeni Bakanın bunu nazarı 

dikkate alacağından emin bulunmaktayım; ama top-
ekûn tanm hizmetlerini ele alarak yemden bir çalış
la yapılması zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son yıllarda tarımsal üretimde teknik hizmetler 

yanında, hava şartlarının da elverişli geçmesiyle de
vamlı bir gelişme elde edilmiştir. Üretimde, geçmiş
te yıldan yıla görülen büyük inişler silinmeye başla
mış ve üretim miktarı daha ziyade iç ve dış pazar 
şartlarının etkisine göre şekillenmeye doğru bir dönüş 
göstermiştir. Ancak, bu görüntünün, tarımsal üretim
de bir istikrar ve bir arkadaşımızın da belirttiği gibi, 
:îenge sağlandığı şekilde değerlendirilmesi iddia edile
mez. 

Milli ekonomi yönünde zorunluk olduğu kadar, 
çiftçi bakımından da bir istikrara ihtiyaç vardır. Üre
timde istikrar, milli gelir, ihraç ürünleri, olumlu te
diye muvazenesi bakımlarından, alıcıya ürün tedari
kinde teminat sağlamak, uzun vadeli ticaret anlaşma
ları yapabilmek yönlerinden de, tarım politikamızda 
başta gelen hedefimiz olmalıdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Tarımda 
maliyetin düşürülmesi, tarımsal girdilerin fiyatları ya
nında, çiftçinin diğer sektörlerden aldığı hizmet ve 
malların fiyatlarıyla da ilgilidir. Tarımsal üretim için 
gerekli olan birtakım girdilerin; tohum, gübre, ilâç, 
ziraat makineleri gibi girdilerin düşük fiyatla, yeteri 
kadar ve zamanında sağlanması çok önemlidir. Bil
hassa, Bakanlığın bu konuda büyük hassasiyet gös
tereceğinden eminim. 

Merkezde tarım politikasını bir bütün olarak uy
gulama bakımından, Toprak Ofisinin, Et ve Balık 
Kurumunun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğına bağlanması hakikaten çok isabetli olmuştur, fa
kat banların dışında daha bazı kuruluşların aynı yö
netim altında bulunması bir zorunluktur. Bunlardan 
b'risi, diyebilirim ki, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve belki de birisi, Toprak - Sudur. 

Tarımsal üretim, bilindiği gibi, bunlarsız olmaz. 
Şu halde, Bakanlığın bünyesinde mütalaa edilmesi, 
hizmet edilen kitleye de daha iyi hizmetin götürül
mesi demektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Vaktim 

fazla müsaade etmediği cihetle üzerinde durmak iste
miyorum; zaten çok kıymetli teknik kadroya, teknik 
potansiyele, eleman potansiyeline sahip bulunan Zi
raat Bakanlığının bütün elemanlarıyla ne kadar övün-
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sek yerindedir. Hele bahusus, başında çok kıymetli bir 
Bakan meslektaşımın da bulunması, yıllarca mesele
leri beraber etüt etmiş olmamız, beraber bu meselele
re parmak basarak tatbikatta çahşmamız, bana bu 
Bakanlık hizmetlerinin daha randımanlı yürüyeceği 
kanaatini bahşetmektedir. 

Çok muhterem senatör arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken, Türkiye'nin kaderini, ekono

mik potansiyelini daha uran bir müddet elinde bu
lunduracağına inandığımız tarım sektörüne ve onu 
meslek edinen Türk köylü ve çiftçisinin dertlerine si
yasi iktidarların, Hükümetlerin önemle eğilmeleri ve 
vaktinden önce bunlara tedbir almaları zorunluluğu 
vardır. Çünkü; bizim milletimizin asli unsuru orada
dır. Çünkü; köy ve köylü bizim memleketimizde hiz
met edeceğimiz unsurun başında gelir. Türkiye'nin 
kalkınması, Türk çiftçinin topyekûn kalkınmasına 
bağlıdır. Bu hususta 1978 yılı Bütçesiyle bu Bakanlı
ğın en iyi şekilde hizmet götüreceğini yüksek huzuru
nuzda ümit ederek, içlerinden gelmiş bir arkadaşları 
sıfatıyla kendilerine başarı dileklerimi ifade ederken; 
1978 yılı Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bütçesinin Türk köylüsüne, Türk çiftçisine büyük 
milletimize, Sayın Bakana ve Bakanlığın çok değer
li mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, 
cümlenizi hürmetle ve muhabbetle selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, vazgeçtiniz değil mi 
efendim? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu?... Yok. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım, buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Meslekte tecrübe sahibi, yetenekli meslektaşları
mı Bakanlığın üst kademelerine getirmek basiretini 
gösteren Sayın Yüceler'i tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bendeniz, daha ziyade mahallin dertleriyle ilgili 

birkaç konuyu dile getireceğim, kısa olacak. 
Sayın Bakan; 
Doğu Anadolu illerinde sön yıllarda hemen hemen 

tavuk nesli tükenmek üzere. Veteriner hekimlerimiz 
her nedense bu konunun üzerine eğilememektedirler. 
Bu duruma muhakkak bir çare bulmak için lütfen 
gayret sarf ediniz. 

Son yıllarda yurdumuzda gübre istihlaki hızla art
maktadır. Halbuki, toprak tahlilleri buna muvazi git

memektedir. Gün gelecek ki, tarımda telafisi gayri 
kabil olan ve torunlarımız için âcil neticeler tevlit 
eden durumlar hâsıl olabilir. Bugünden hiç olmazsa 
toprak tahlil laboratuvarlannı; evet, bu Toprak - Su 
bünyesi içerisindedir, fakat Tarım Bakanlığının bu 
işi teşvik etmesi, buna bir çare bulması gerekir. 

Her bölgenin kendisine göre mahsul çeşitleri var
dır, sırası geldi mi parlamenterler zaman zaman bu
nun mücadelesini Meclislerimizde ve diğer taraflarda 
verirler. Bugünlerde mesela bir tütün konusu aldı 
yürüdü. Başfiyat 65 mi 66 mı diye soruluyor. Şimdi 
Doğu Anadolu'da hayvancılık olduğu için, daha zi
yade süt konusu var. 

Bugünlerde Ankara ve İstanbul'da sütün kilosu 
10 - 12 liradan satılıyor; fakat Kars ve civan Şark 
illerinin sütleri de 3 - 5 liradan, hatta diyebilirim ki, 
2 liradan köylünün elinden çıkıyor. Sayın Bakan aca
ba; mesela süt fabrikaları olan mmtakalarda fiyatla
rı şimdiden; yani dediğim 15 - 20 gün içerisinde, 
«Bundan aşağıya sütlerinizi satmayın» şeklinde ilan 
edebilirler mi?... Buna bir çare bulunsun. Yoksa, 
başka türlü «Koy kalkınması olacak» filan demekle, 
burada boş laflarla vakit geçirmekle bu iş olmaz. Se
neler geçiyor mütemadiyen; fakat yine köylü yerin
de sayıyor. Mütemadiyen köyden şehire doğru akım 
devam ediyor, bunlar gelip bir sürü sorunlar yara
tıyorlar. Bunları yerinde tutmanın çarelerini araya
lım ve artık zamanı da geldi. Bugün burada et al
mak için kuyruğa giriyor, saatlerce bekliyor; Erzu
rum ve Kars kombinalarında vatandaş hayvan sata
bilmek için günlerce bekliyor. Buna bir çare bulun
malıdır. Bunlar yapılmayacak işler değildir. 

Bizim Doğubeyazıt'tan her yıl İran'a birkaç mil
yon kaçak koyun geçer; fakat bu sene haysiyetli bir 
Türk jandarma subayı; ismini bilmiyorum, elinin ter
siyle milyonları itmek suretiyle; böyle 3 - 5 milyonu 
değil, 10 milyonu itmek suretiyle, kaçakçılığı durdur
du. Fakat bölge halkı için bu bir sorun oldu; yem 
sorunu. Çünkü hayvanı alınca İran'a satacak, üç bin 
liralık hayvan beş bin lira... Türkiye'de ancak bu üç 
bin lira. Korutuyordu. 

Zamanında ilgililere bu konuyu ilettim, fakat bir 
tedbir alınamadı. Bugünlerde Doğu - Anadolu'da yem 
sıkıntısı had safhaya gelmiştir. Arpa fiyatları buğday 
fiyatlarım hemen hemen bir yüz kuruş da geçîi. Sa
yın Bakan burada olmadığı için görüşemedim, acaba 
ne gibi tedbirler alacaklar kısa zamanda?... 

Türkiye'den İran'a çimento - sevkiyatı yapshyor. 
Oradan gelenler diyorlar ki, İran'da bol miktarda sa-
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man vardır. Oradaa nasılsa kamyonlar boş olarak 
geliyor; İran'la anlaşıp oradan saman almak müm
kün olmaz mı?... 

BURU Bakanlık araştırırca herhalde iyi olur tahmin 
ederini. 

Doğada hayvan yemini layıkıyla karşılayabilmek 
için korunga ziraaiine çok önem- veriliyordu; bilhas
sa arıcılıkta, bal imalatında da çok rolü vardır. Bu ko
runga tohumlarını Zirai Donatım ile ziraat müdür
lükleri mubayaa ediyordu çiftçinin elinden. Bu bir 
ara tavsadı, tavsayınca tohum elden çıktı. Tohum 
tekrar bollaşmaya başladı, bu defa mubayaa yapıl
madı. Bu konuya çok önem vermemiz gerekir. Çün
kü, bir taraftan diyoruz ki, hayvansal protein mik
tarı nüfus başına az; öbür taraftan, küspeyi harice 
sevk ediyoruz... Bunların çareleri bizim elimizde; bi
raz basiretli çalışsak, bunların çareleri bulunmaya-
cak şeyler değil. Ben 15 senedir burada dinliyorum, 
bakıyorum; fındık kabuğunu dolduracak bir şey 
yok, akşama kadar birbirimize hakaret ediyoruz. İn
saf edin arkadaşlar, hakaret etmekle ne olacak?... Biz 
buradaki 184 kişinin içerisinde 90 kişi neredeyse bir
birine selam vermiyor, oturup da yanyana gcîmiyo-
ra>:. Ben anlayamıyorum, bu şekilde memleketin me
selelerini nasıl hallederiz?... Böyle mi halledeceğiz?... 
Bir curem:.amn içerisine girmişiz; vatandaş birbirini 
öldürüyor, baba oğluna düşman olmuş, oğul babaya 
düşman olmuş, hâlâ biz iktidarda olacağız... İşte 
geldiniz iktidara, iktidar nedir?... Ben vallahi 15 se
nedir iktidar mıyım, muhalefette miyim farkında de
ğilim; benim için aynı. Çünkü, vicdanen rahatım ken
di kendime. 

Şimdi arkadaşlarını, hiç arzu etmediğim bir hu
susu dik- getireceğim, beni meslektaşlarını mazur gör
sünler: Ben, İğdır Devlet Üretme Çiftliği denilen 
Rus - İran hududunda bir çiftliğin kur uçuşuyum; bü
yük Devlet çiftliklerinden. O çiftçilik de Rusların tam 
karşısmdadır; i!k göreve başladığımız zaman ağlamış
tım. Sebebine gelince; karşımızdaki Rusların fabrika
ları çalışıyordu, pamuk tarlalarında uçaklar ilaç'a-
ma yapıyordu, tren geçiyor düdüğünü çalsyor, ber
taraf ağaçla kaph, ışıklar yanıyor; bizim taraflar zi
firi bir karanlık, kamış deryası, perişan bir durumday
dık. 

Dedim* acaba bir gün gelecek midir ki, bizim bu 
taraf da o duruma gelsin... Fakat hamdolsun, gayret 
sarf edildi, epeyce mesafe alında, bugün elektrik de 
pırıl pınl yanıyor. Biz zamanında oraya kavak ağacı 
diknrş'.'k; her sene 5-10 bin tane. Bu sene gittim, 

üzülerek söylüyorum, bu kavak ağaçlarının evlerin 
'•nünde yakacak odun olarak kesilip, kullanıldığını 

gördüm. 
Muhterem senatörler.... 
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Muhterem 

senatörler; 
Bugün Türkiye'de kerestenin metreküpü 5 - 6 

bin lira; yani odun olarak yaktığın zaman bu niha
yet 500 lira veya bin lira eder. Bu ne basiretsizlik, 
bakın ne hale gelmişiz... Birinci husus bu. 

2. Bu çiftlikte emeğin çok geçtiği için, istiyorum 
ki, bütün çiftliklerden daha olsun. Bu çiftlikte iki 
şeyin çalıştığını gördüm; birisi kamyonlar çalışıyor, 
yem getiriyor. Nereden? Kırşehir'den. Nereden?... 
Adana'dan küspe getiriyorlar; orada da 120 bin dö
lüm taban arazisi yatıyor. Neden?... Çünkü, çalışmak 
zor, laklak yapıyor; çalışsa adam yetişecek. Buradan 
kontrol da yok. Öyle bir devre gelmişiz ki, bugün 
bu müesseseleri kontrol etmiyoruz. Bütçe müzakere
lerine bakıyorum; «Verdiğim parayı ne yaptın?» diye 
hesabını soramıyoruz. Buraya geliyor, program yüzde 
yüz tahakkuk etmiştir; yani para gitmiş. Çeşme yapıl-
msş su akmıyor, yol yapılmış üzerinden geçemiyor
sun. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bağlaya-
ym Sayın Başkan. 

Benim Bakandan istirhamım şu ki, hakikaten bu 
çiftliğe el atsınlar, eğer burada hayvan yemleri yetiş-
iirilirse; mesela diyelim ki, 500 dönüm hayvan pan
carı ekildi öyle zannediyorum ki, burada 10 bin ko
yun, 2 - 3 binin üzerinde sığır var, (Bu yemleri Kır
şehir'den Malya'dan ve başka yerlerden getirip bu 
mıntıkada dağıtırsanız olmaz bu iş.) 500 dönüm ek
sen, 1 000 tane işçi çalışır. Adam yorganını alıp da 
haralara gelmez, oraya bağlanır. Biz yalnız memur
lar; beslemek için sanki o çiftliği oraya kurmuşuz... 

Bu bakımdan, kıymetli vaktinizi aldım, saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aslanoğlu?... Yok. 
Sayın Uyar?... Yok. 
Sayın Kutluk, buyurun. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka-
mm, değerli senatörler; 

Gecenin ba gtç saatinde sizleri fazla meşgul et
meden, sziece ziyaretlerde bulunduğum maüıailerde 
ed^dlğlm hususları kısa kısa satır başı halinde arz 
etmeye ve sabrınızı tüketmemeye çalışacağım. 
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ıSaym Başkan, 
Türkiye nüfusunun % 60 - 65'i 'köylerimizde otu

rup, tarımla uğraşmaktadır. Halen Türkiye'nin en bü
yük üretim yapan ve milîi gelire en çok katkıda bu
lunan kesimi, inanıyorum ki, köylerimizde oturan bu 
% 60 - 65 oranındaki köyîü kardeşlerimizin uğraşı 
©îah tarım kesimidir. 

İncelemelerimize göre, dış ülkelere yapılan ihra
catın % 80 - 90'ı tarıma bağlıdır. Öyle ise, memle
ketimizin en önemli kesimi, tarım demektir. Bu önem
li kesOmin son derecede problemleri ve ihtiyaçları var
dır. Bu ihtiyaçların başında, tn?iktör temin etme gel
mektedir. Artık Türk çiftçisi, aladan kalma karasa'ba-
Ri ve kusura bakmayınız, bizim memleketinizin ta-
ffa'ri olan, «Papara» tabir edilen ve tamamen ağaçtan 
yapıîan pulluğu bırakmış, onun yerine modern ziraat 
aleti olan traktörü Seçmiş, demir puliuğu seçmiştir. 

(Bırmmîa da kalmamaktadır; biçer - döğer, mibzer, 
dı/gara gibi diğer modern ziraat aletleri kullanan 
çiftçilerimizin artık modern tarım yaptığını görerek 
kıvanç duymaktayız. Ancak, traktör ihtiyacının yerli 
yapımca karşılanmadığı ve bu yüzden de köyMeri-
rciJzin trakför sahibi olamamaktan ölürü geniş sı
kıntıları vardır, bunu hepiniz bii'iy orsamız. 

'Değerli bir tarımcı olduğuna inandığımız Sayın 
Bakansn, köylülerimizin bu önemli ihllyacı olan trak
törün temin edilmesini kolaylaştırıcı tedbirler ala
cağından son derece inançlı budanmaktayız. Traktör 
satanların yarattığı fiyat spekülasyonlarından vatan
daşımız son derece sıkıntıdadır ve aynı zamanda fahiş 
fiyatlarla traktör sahihi olmaya çalışmaktadır. Bu
nun üzerinde ehemmiyetle durulup, aracıların fahiş 
fiyal'ia satışlarına mani olunmasının, Türk çiftçisine 
yapılacak en 'büyük hizmet anlayışı olacağına inanı
yorum. 

Tüîk çiftçisinin en önemli ihtiyaçlarından birisi 
de, kullanacağı gübrenin zamanında temin edilerek 
mahsulüne aia'biime imkânını vermektir. Önümüzdeki 
»bahar mevsimi gübre atım mevsimidir. Türk köylü
sünün bu çok önemli ihtiyacını memleketi'miz fabri
kalarımızdan temin etmek, maalesef bu yıllar için 
mümkün değildir. İlkbaharda atılacak gübrenin daha 
şimdiden temin ediîmesi gereklidir. Her türlü tedbiri 
zamanında Sayın Bakanlığımızın alacağından da emin 
bulunmaktayız. 

Ayrıca köylerimizde, hangi gübrenin ne zaman
da ve hangi mahlsule atılacağı da pek bilinmemektedir. 
Bilhassa ulaşımı zor oîan köylerimizde gübreleme 
rasgele yapılmaktadır. Gübre kullanma işlerinin zira-
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atçılarımız tarafından, bOıaSsa ulaşımı çok zor ©lan 
köylerimize gidilerek öğretilmesinde faydalar um
maktayız. 

Birçok ilçelerimizde feraga'tla görev yapan ziraat-
çilerimizin rahathkîa görev yapabilecekleri ve onların 
şerefine yaraşacak hizmet binalarının olmadığını gör
mekteniz. Büyük bir kısmı kirada, sıkışık, zor ve gü
nün şartlarına hiç de uymayacak yerlerde görev yap
makladır îar. Benim kazam Çan'da ziraat teknisyenle
rine ayrılan küçük bir odada 8 - 1 0 tane teknisyeni
mizin oturduğunu görerek üzüntü duyduğum günler 
çok olmuştur. Yeter araçları da yoktur. Memleketi
mizin en önemli ve milli gelirimize fevkalade değerli 
katkıları olan bu görevîiler'in kiralardan, sıkışık yer
lerden ve araçsızlıktan, hele heie yıllık pek az olan 
kil ia siye masraf 'arım artırarak, giiçi'ükîe iş görme du
rumlarından kurtarılmasının zaruretine inanmakta
yım. 

Sayın Başkan, 
Personel rejiminizi düzenleyen yönetmeiiğirniz 

vardır. Yurdumuz altı bölgeye ayrılmış ve bu Yö
netmeliğiniz her görevlinin bu bölgelerin her birinde 
dö« t ila 3?Aı yıl arasında kaimayı zorunlu saymakta
dır. Kanaatimce, uygulamada sayısız aksaklıklara se-
bdbiyet verecek oîan ve birtakım da hukuki zedelen
meler yaratacak olan ba Yönetmeiiğin tekrar gözden 
geçirilmesinin zaruretine inanmaktayım. 

Sayın senatörler; 
Şu günlerde, yurdumuzun bazı bölgelerinde kuzu 

keiimi vardır. Bszı yerlerde kuzu kesimi için konul
muş oîan prensiplere uyurmamakla ve zamansız ku-
zıi'ara kıyılmaktadır. Bunun üzerinde durulmasının 
hayvancılığımız yönünden faydalı olacağı kanaatini 
taşıyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Son günlerde 

hayvan hastalıklarında kullanılan bazı önemli ilaçla
rın bulunmadığı dikkatimizi çekmektedir. Hayvancılı
ğımız için son derece öneme haiz olan bu Kaçların 
yolduğunun giderilmesi için de tedbir acınmasının fay
dasına inanmaktayım. 

Bu satır başlarımla yetinerek, Tarım Bakanlığımı
zın değerli mensuplarını yurdumuzun en ücra köşesin
de feragaiîa görev yapan tarımcılarımızı saygı ile se
lamlıyor, Bütçelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; 

| Tsrım Bakanlığımıza gönüMen, içten başarılar d'iiiyo-
ruz. (Aükışîar) 

EAŞKAN — Sayın Hatip, buyurunuz efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Çok muh

terem senatörler; 
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Karsıca kararınca da oîsa memleket taununda 
ufak bir rol almış bir arkadaşınız olarak, Taran Ba
kanlığı Bütçesinde birikaç noktaya temas etmekten 
memnuniyet duyuyorum. 

Memleketinizde kırsal yerleşimin çok fazla ve 
dağınık olması; 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
söz sırası geçen kişiye söz verilmez. 

BAŞKAN — Efendim, bir emriniz mi oldu Sayın 
Öztürk 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (SIVAS) — Söz sırası geçmiş 
ifelr kişiye söz veremezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Söz sırası geçti, ondan sonra geldi 
söz istedi sıra geldi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Verilmez. 
BAŞKAN — Nasıl verilmez .. Sizden mi öğrene

ceğim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz sırası geçen 

in ;aaa tekrar söz verilmez.' 
BAŞKAN — Sizden öğrenmeyeceğim efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İşine geldiğim ya

pıyorsun kendine göre.. 
BAŞKAN — Buyuran devam edin efendimi 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Memleke
timizde kırsal yerleşimin çok fazla ve dağınık olması 
hizmetlerin çiftçilere yeteri seviyede götürülmesini 
engellemektedir. Tarım elverişli arazi ırakları 27,7 
milyon hektar olmasına rağmen; fiilen ekili, dikili ara
zi miktarının 28,3 milyon hektar olduğu bilinmekle
dir. Memleketlimizin üçîe ikisinde kurak ve yan kurak 
iklim şartları lıâkimdlr. Ekili ve dikili arazinin % 3.0'u 
nadasa bırakılmaktadır. Nadas, arazinin azaltılması 
için toprak, su muhafaza tedbirlerinin ge&ıibnesi zaru
ridir. 

Ülkemiz sulama yönünden büyük potansiyele sa
hiptir. Yapılan etütlere göre, 8,5 milyon hektar ara
zinin sulama imkanı varken, bugün ancak 2,6 milyon 
hektar arazi sulanabilmektedir. Ülkemizde büyük mik
tarda hayvancılık olmasına rağmen, hayvancılık bakı
lmadan beslenme, bakım, ıslah konularında yeterli dü
zeyde gelişme sağlanamadığı ve hayvancılık geneiiikle. 
meraya bağlı olduğundan verim, blrmeîice üretim dü
şük olmaktadır^ 

Tarımımızla ilmi esaslara uygun (bir üretim plan
laması yapılamamış olması, bazı ürünlerde talep üze
rinde, bazı ürünlerde talep altında üretim yapılması
na yol açmaktadır. Tarım sektöründe gerekli yapısal 
değişikliğin gerçekleştirilmesi ile mevcut ianmaal üre-
timin beş altı misline çıkanhnası mümkün olacağı ka

naatindeyiz. Bugün tarımda en önemli mesele tarânsaî 
sanayileşme ve entegrasyon olarak karşımıza çıkmak-
tadîr. 

Tarıma dayalı sanayi ünitelerinin çevresindeki üre
ticilerle tam anlamı ile mükemmel bir dayanışmaya 
yönelmek zaruridir. Modern tarım tekniklerinin ve 
girdilerinin çiftçiye en kssa zamanda ve müessir iblir 
şeklîde intikal ettirilmesinde, bu hususta öncelikle 
önem taşryan çalışmalara İhtiyaç vardır. 

Yayın hizmetlerinan belirli projeler ve tanınsa! sa
nayi ürünlerinin etrafında yoğunlaşhninıâsı gerekmek
tedir. Bunlar tanınsa! yapının değiştirilmesi için gerek
li olduğu gibi, son yıllarda tarımsal üretimin oldukça 
yüksek seviyede gerçekleşmesinde uygulanan projele
rin bu tür yaklaşımlar sebebiyle büyük rolü olmuş
tur. 

Terim sektförüöde projelerin entegre bir ş:kiSde 
uygulanmasında zaruret mevcuttur. Bakanlığın ön
ceki yıllarda ba konuda başlattığı çalışmaların aksa-
tılııadan yürütülmeğin» temenni ediyoruz. 

İlk defa olarak uyguîaiKiıaya konulan faizsiz kre
di sisteminin arzu edilen yapısal değişikliği gerçek
leştirmede kayda değer bir ağırlık taşrdîğı aşikârdır. 
Bu uygulamanın daha da OiguBİaştırahp, yaygmlaşh-
rıinasîîm temenni ediyoruz. 

Kısa zamanda, çiftçinin gelirini artırıcı projelere 
yönelmek zaruridir. Başarılı bir tanm poîitikass; an
cak tarımsal altyapı, girdi, üretim, pazarlama ve tü
ketim zincirinin ahenkli bir şekilde bütünîeştlıildiği 
entegre projelerde uygulanabilir. 

Bütün banların Bakanlığın fonksiyonlarını ifası 
için tarımsal faaliyetlerde ekonomik ve idari enteg
rasyonun temini ile tanm sektörü için hizmet gören 
kuruluşların Bakanlık bünyesinde toplanmasını za
ruri addetmekteyiz. Üzülerek belirtelim ki, Hükümet 
Programında ne de Bakanlığın tutumunda bu yönde 
bir işaret göremiyoruz. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aynhp 
Başbakanlığa bağlanmasını, Milli Selâmet Partisi ola
rak üzüntü ile karşılıyoruz. 

Toprak - Su, Ziraat Bankası gibi kuruluşların da 
Bakanlık bünyesine bağlanması beklenirken, Meteoro
loji Genel Müdürlüğünün ayrılmasında tanm politi
kasının uygulanması hususunda bir sahipsizliğe doğru 
bir gidişi görmenin üzüntüsü içindeyiz. Tarım politika
sını çok konuşulurluktan kurtarıp, icraata yöneltmek-
den başka çıkar yol görülmemektedir. 

— 330 — 



C. Senatosu B : 30 12 , 2 a 1978 0 : 3 

Bakanlık Bütçesi, 1974'den 1977'ye kadar % 529 
artmış iken, 1978 Bütçesinde maalesef bunu göremiyo
ruz. Bütçe Komisyonunda milyarlar ilave ödenek 
alan kuruluşlarımız varken, Gıda - Tanın ve Hay-
vancdık Bakanlığı Bütçesinin böyle kifayetsiz bir şe
kilde çıkmasından dolayı müteessiriz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Geçtiğimiz dört senelik, icraat zarfında birkaç ka

lemde arz edeceğim glibi büyük ilerlemeler kaydedül-
mişliı. 

Gübre, 1974 yılında 3,1 milyon ton iken, 1977 yı
lında 8,5 milyon ton tedai âk ve dağıtımı yapilmıştır. 

Et üretiminde, üç misli bir artış, süî, yem ve sair 
üretimlerde de böyîe arfcşîar kaydedilmiştir. 

•Bakanlık, geçmiş dönemde yatırm gücünü reel 
olarak üçüncü 5 yıllık planın iîk yılına nazaran beş 
misli artırmıştır. Aynı dönemde KİT yatırım harca
maları ise reel olarak sekiz katına erişmektedir. 

En büyük ürünümüz olan buğdayda son iki üç 
sene zarfında elde edilen neticeler Allah'ın lüîfu ile 
büyük yüz güldürücü neticelerdir ve elimizdeki buğ
day stoklarının en faydalı bir şekilde dış pazarlama
sını yapmak üzere gerekli anlaşmalar yapılmıştır. 

Kıymetli Bakanlıkları, dört yıldır mesuliyetimiz al
tındadır. Mümtaz bir kadro ile idare edilmiş ve bu bir
kaç rakamla arz ettiğim neticeler alınmıştır. Bu neti
cede şüphesiz ki Bakanlık personelinin büyük payı 
vardır. Her bakanın olduğu gibi Sayın Bakanımızın da 
kendisine yakın çalışma kadrosunu seçmesi tabiidir. 
Yalnız, Sayın Bakanın yurt dışında görevli bulunduğu 
ilk üç hafta zarfında müsteşarından aşağı kadar her 
kademede çok hız'ı bir değişikliğin yapıldığını, liya
kat ve kadrolarına uygun bulunmayan yerlere bu ele-
manîarın dağıtıldığını, hatta kış gününde ayrılmaların
da zaruret olmadığı halde acele ile Ankara dışına ata
malar yapıldığını istihbar etmiş durumdayız: Hissi 
Ibir operasyon yapıldığı kanaatindeyiz. Sayın Bakanın 
«seyahat dönüşü bu konuya titizlikle eğilmesini, haksız
lıkların giderilmesi yolunda yapacağı ıslahatı bekli
yoruz. 

1978 yılı Bütçesinin; özellikle bugün görüştüğü
müz Tarım Bütçesinin Sayın Bakana ve mensup oldu
ğu Bakanlığın mümtaz şahsiyetlerine hayırlı, uğurlu 
olmasını diler; hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
ıBAŞKAN — Altı sayın üye konuşmuştur Teakii 

ve temennilere cevap vermek üzere Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler buyurun efen
dim. Sayın Bakan, sürenliz 25 dakikadır, üç tane de 
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soru önergesi var. Bu büyük bakanlığın tenkit ve 
temennilerine öyle 25 dakikada, bir saalie cevap ve
rilmez; ama gecenin bu saatinde daha bir bütçemiz 
var, bu bakımdan yardımcı olmanızı rica edeceğim. 

Buyurun efendim. 
GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER <Kayseri Milletvekili) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Cundıurlyet. Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Bütçesflı 
üzerinde yapılan konuşmaları dikkatle dinlemiş buiu-
nuyorunij 

Çalışmalarımızda bize ışık tutacak olan görüşle
rinden dolayı bütün senatör arkadaşlarıma teşekkür et
mek isterunu 

H9Ğ1 yılından bu yana Millet Meclisinde zaman za
man jGuda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının »büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Söz almış bir milletvekiliyim. Bugün sözcüleri dik
katle dinleme zorunluğu ile karşı karşıya bulunuyo
rum. Bumdan sonraki yapılacak çalışmalarda bu ko-
nıuşmaüarm ışığı altında ve Allah nasip ederse gele
cek bütçelerde çalışmalarımızı biraz sonra arz ede
ceğim görüşler doğrultusunda yapmaya çalışacağım. 

Sayın Başkanımızın da ikaz etdkîeri gübi, Tarım 
Bakanlığının 'bütün sorunlarını şu kusa süre içerisinde 
dile getirmek mümkün değildir. Bu bakımdan Tarım 
Bakanlığının yalnız, çalışmalarıyla ilgili bazı husus
lara ve özellikle politikasına devam etmekle yetinece
ğim ve zamanınızı israf etmemeye çalışacağım. 

Çok değerli üye!er; 

Türk tarımının hâlâ ilkel metodlarla yürütüldüğü 
iddia edilmekle beraber geçmiş yıllara kıyasla arka
daşlarımızın da ifade ettikleri gibi, tarımsal geliş
melerde büyük aşamalar görülmektedir. Bu aşama
ların gerçekleşmesinde çağımızın gereklerine uygun 
şekilde yetiştirilmiş bulunan ve bütün mesailerini ta
rımsal gelişmelerin sağlanmasında kullanan tüm ta
rımcılarımızın ve çiftçilerimizin katkıları olmuştur. 

Ancak, ülkemizde temelde yatan tarımın köklü 
sorunları bugüne kadar çözümlenememiştir. Bunun 
da nedenini teknik gücün, bilimsel verilere dayah 
önerilerini dikkate almayan, siyasi tercihlerde ara
mak gerekmektedir. 

Kalkınmış ülkelerde teknolojinin çok gelişmesine 
ve hatta milletlerin feza yarışma çıkmış olmasına 
rağmen, çağımız yine de sıkıntılı bir çağ olmaktan 
kurtulamaımşiır. Dünya nüfusunun üçte ikisi açlık 
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sıkıntısı çekmektedir: Ekonomik yönden kalkınmış 
ülkeler dairi 2 000 yılında dünyamızda bir kıtlık dö
neminin başlayabileceği münkaşasını yapmaktadırlar. 
Bu endişeden dolayı teknoloji ve araştırma alanında 
ilen giden ülkeler birim alandan en çok ürünü ala
bilme çabasına girmişlerdir. Bunu da yeterli gör
meyip, denizaltı kaynaklardan yararlanabilme araş
tırmaları yapılmaktadır. 

Dünyanın bu durumunu dikkate alarak geniş bir 
tanmsal potansiyele sahip olan ülkemizde, tarımsal 
kaynakları israf etmeden, en verimli bir şekilde ha
rekete geçirmek zorunluluğu vardır. 

Aslında, çağımızda, bir ülkenin ekonomik ve top
lumsal soranları bütün dünya ülkelerinden bir öl
çüde de olsa ayrı olarak düşünülemez. Hele bizim 
gibi, gelişme sürecinde olan ülkeler, bütün sorunlar
da olduğu gibi, tarımsal sorunlarını da çözmeye uğ
raşırken, dünya durumunu gözönünde tutmak zorun
dadır. 

Ancak, ülkemizin ekonomik büyüme ve gelişme
sini hızlandırabilmek için, yine ülkemizin kendi koşul 
ve olanaklarını da dikkate almak, tüm güç ve kay
naklarını en verimli biçimde kullanmak zorunluluğu 
vardır» 

Ülkemizin temel amacı olan bağımsız sanayi top
lumuna geçebilmesinde ön koşul, tanmsal gelişmenin 
sağlanmasıdır. Tanmsal gelişmenin de daha çok 
üretim ve daha hızlı gelişme, daha çok; ama daha 
sağlıklı ve yaygın tüketimle bir arada ve uyumlu bir 
biçimde olmasıdır. 

Ülkemiz tanıtımda, verim ve üretimi geniş ölçü
de artırma olanakları vardır. Nüfusun yarıdan faz
lasının kırsal kesimde yaşadığı ülkemizde sanayiye 
kaynak aktarımı, sanayinin pazar olanaklarının ge
nişletilmesi, büyük kentlerdeki nüfus patlaması ve 
sağhklsız kentleşme gibi, güncel sorunların çözümü
nün temelinde de tarımsal kalkınma olgusu yatmak
tadır. 

Bu yönden, tanmsal gelişmeyi köyden başlatmak 
ve köylerden yort sathına bir an öîîce yaymak isti
yoruz. Birbirine yakın, ekolojik yönden uygun, 
ekonomik ve ürün yönünden işbirliği olanakları bu
lunan köyler arasında kuracağımız ünitelerle köye 
ve köylüye daha rahat hizmet götürülebileceğine ve 
daha rahat hizmet üretilebileceğine inanıyoruz. 

Ekonomik yönden sıkıntılı, etkinlik yönünden 
örgütsüz ve dolayısıyla güçsüz olan köylümüzün, 
Anayasamızın emrettiği insanca yaşama düzeyine 
ulaşmasında ve ülke yönetiminde ağıriığuu hissettir

mesinde ülkemizin yararlı olacağına kailiyim. Böy
le bîr uygulamaya geçmenin hazırlığı içindeyiz. Ba
kanlığımda görevli ziraat yüksek mühendisleri, vete
riner hekimler ve teknisyenlerden oluşacak kadrolar 
bu çabanın öncüsü olacaklardır. 

Nüfus artışı yüksek olan, daha çok tarımla uğra
şan bir ülkede, tarıma gereken ağırlık verilmezse, 
dengeli ve hakça gelişme gerçekleştiremez. Sanayi
leşme kin yeterince iç kaynak yaratılamaz, halkın 
beslenme durumu sağlıklı bir düzeye erişemez ve 
ülkenin bağımsızlığı güvence altına alınamaz. 

Bunun için, Türk tarımının geliştirilmesinde üre
tim, muhafaza, pazarlama ve tüketim. zincirini daima 
birbirine bağlı olarak kalmasına özel dikkat gösteril
mesi gerektiğini açıklamak isterim. 

Tanmsal faaliyetlerin; üretimden tüketime kadar 
cîan bu seyrinde, kopukluk olursa, aksamalar başlar, 
başarı şansı azalır, sorunlar çoğalır ve halli de çok 
zorlaşir, gereksiz zaman, güç ve para israfına yol 
açılmış oîar. 

Birbirleriyle yakinen ilgileri bulunan ve birbirini 
tamamlayan bu faaliyetlerde ilişkilerin kesilmemesi 
zorunludur. Türk tarımının başarsîzkğı, maalesef 
bu bağlantıların sağlanamamış olmasından ileri gel
mektedir. Birbirine bağlı kalması zorunlu olan bu 
faaliyetlerin hepsinin temelinde de eğitim bulunmak
tadır. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta
nmsal faaliyetlerin bütün safhalarına sahip çşkmak 
zorundadır. Bunu fonksiyonel bir teşkilatlanma ile 
sağlanmasına çalışacağımı da açıklamak isterim. 

Bu gerçekler gözönüne alındığı zaman, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına büyük görevler 
düştüğü kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bunun için 
Bakanfcğm modern düzeyde güçlendirilmesini ülke 
tarımının çağdaş düzeye ulaştırılmasını, teknolojik 
ve kurumsal tedbirlerin alınmasını geciktirmeden 
sağlamak gerekir. 

Anayasamızın ışığı altında kalkınma planlarımız, 
Türk tarımının geliştirilmesi ve Türk çiftçisinin des
teklenmesini öngörmektedir. Bunun rahat ve ivedi 
olarak sağlanması için Türk tarımı ve Türk çiftçi-
siyle ilgili sorunları çözmek, tarım sektöründeki en
gel, boşluk ve darboğazları gidermek gerekmekte
dir. Bu maksatla, bu Bakanlıkta krddığım süre içe
risinde tarım sektörünün çağımızın teknolojik özel
liklerine göre tanımlanmasına ve Bakanlığın bu pa
ralelde örgütlenmesine, Bakanlığın fonksiyonlarının 
bölge esasına göre düzenlenmesine, tanmsal yayım 
sisteminde teknik yardım ve geliştirme hizmetlerinin 
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köysel düzeyde koordinasyon ve bütünlük içinde 
gerçekleştirilmesine, tanmsal etüt ve araştırma hiz
metlerinin tek elde toplanmasına, tarımsal doğal 
kaynak ve varlıklardan en verimli şekilde yararlan
masına ve üretim teknolojisinin sağlıklı bir altyapı 
üzerinde geliştirilmesine, çiftçilerimizin örgütlenme
sine, çiftçi kooperatifleri ve iktisadi girişimlerinde 
kredinin işler hale getirilmesine, Bakanlık bünyesin
de yetki ve sorumhıluğun artırılmasına, tutarlı ve 
etkili bir tarım politikasına devamlılık sağlanmasma 
çalışmak, benim en önemi! görevim olacaktır. 

Değerli senatörler; 
Bu konuda konuşmak istediğim ve tarım politika

sıyla ilgili bazı dokümanlarım daha var; fakat zama
nın kısalığı yüzünden bunları başka bir zamana 
bırakarak, arkadaşlarımın belirtmiş oldukları bazı 
konulara temas etmek istiyorum. 

Traktör konusu : 
1961 yılında, yüzde 15 döviz tasarrufuyla montaj 

olarak başlayan traktör imalatı, bugün de aynı yön
temle devam etmekte olup, yerli imal oranı iyimser 
hesapla yüzde 40 dolaylarındadır. 280 bin dolayların
da olan traktör parkımız, bugünkü tarım alanlarımız 
gözönünde bulundurulursa, bir milyona çıkartılması 
gerckiv. Bİı traktörün ekonomik ömıü ortalama ola
rak 12 yıl kabul edildiğinde, islenilen düzeye; ancak 
yılda 80 ila yüzbin adet traktör imal edilmekle ula
şılabilir. 

Ülkemizde, beş kuruluş tarafından devam edil
mekte olunan montaj yoluyla traktör imalatında, yıl
lık kapasite çoğunlukla döviz durumuna, döviz o!sa 
bjle bağlantılı ülkelerin isteklerine bağlı olarak; 1976' 
da 37 bin adet, 1977 yılında ise 31 bin adet dolayla
rında olmuştur. 17 yıllık uygulamada göstermiştir ki, 
bu yöntemle ülkemizde traktör sorununu çözmeye 
olanak yoktur. Sorunun çözümünün kökeninde, motor 
ye dişli organlarının yeril olarak imal edilmesi bulun
maktadır. Devlet öncülüğünde bu fabrikaların kurul
ması ve özendirilmesi ivedi olarak eîe alınacaktır. 

Son yıllarda, traktör imalatında Devlet etkinliği; 
biraz önce konuşan bir senatör arkadaşımın dediği gi
bi, «Her ne suretle başka bir yere devredilmiş» dediği 
g:bi değil. Tekrar ediyorum; son yıllarda traktör ima
latında Devlet etkinliği, Devlet eliyle fert zengin et
mek politikası uğruna, maalesef kaldırılmış, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu elinde bulunan bir marka 
traktör kişilere devredilmiş, 20 yıldır reklamını yap
mış, yedek parça sağlamış, ülkenin her yerine bakım 
tenrr servisleri açmış olan bu kuruluş, atıl kapasite 
haline getirilerek büyük zarara sokulmuştur. 

Yerîi üretim istenilen düzeye ulaşıncaya dek, Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu yeniden traktör imala
tını da etkin hale getirilecek ve yüksek kapasitede 
imalat yapacak özel giriş "m kuramlarının tevsi prog
ramlan gerçekleştirilecektir. 

Yerîi imalat ile karşılanamayan traktör açığının 
ithal yoluyla karşılanmasına devam edilecek; ancak 
bu ithalatta kalitesiz yedek parça sağlanmasında, ta
mir - bakım yönünden sorun yaratacak çok sayıda 
traktör markası sınırlandırılacaktır. 

Sayın Başkanımın arzularına uyarak bir kısım 
konuşmalarımı yapmaktan sarfı nazar ediyorum. Yal
nız zamanımın ne kadar kaldığını öğrenmek istiyo
rum, Saym Başkan. 

BAŞKAN — EfemFm 10 dakika zamanımz var; 
fakat bunun beş dakikasını kullanırsanız, beş dakika
sını da sorulara ayırırız. İsterseniz 6 - 7 dakikasını ko
nuşun, sorular için üç dakikası da yeter. 

GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bir arkadaşımız 
Köy - Kent konusuna değindiler ve bu politikayı kü-
çümsediklerlni anlatmaya çalıştılar, Köy - Kent ko
nusunda Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
düşündüklerini sizlere aktarmak isterim : 

Köylüden başlamayan gelişme, sağlıklı ve hakça 
olamaz. Demokrasinin gerçeklik kazanması için de 
bu zorunludur. Kalkınmanın köylüden başlatılması 
gereklidir. Yoksul örgütsüz ve güçsüz köylü, politi
kada da ülke yönetiminde de ağırlığını hissetliremez. 
Bu nedenlerle kalkınmanın köylüden başlaması gerek
tiği inancındayız. Bunu, demokrasinin ve sosyal ada
letin de biı gereği olarak görüyoruz. 

Köy - Kenfler'n kuruluşunda ve temel harcında, 
Bakanlığım??: teknisyenleri ve hizmetleri önde geîecek-
t'u". Bunu ilke düzeyine kadar inmiş olan teşkilatları
mızla başarmaya çalışacağız. Birbirine yakın ekono
mik yönden üret'Ien ürün birliği yönünden işbirliği 
olanakları bulunan köyler arasında kuracağımız üni
telerle, köye ve köylüye hizmetler götürülecektir. 
Köy - Kent'ler bir yerleşim yerlerinden çok, hizmet 
üreten üniteler olacaktır. Köylünün eğitilmesi, tarım 
araç ve gereçlerinin temin ediîmesii tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesi, elde edilmesi, değerlendirilmesi ve pa
zara sunulmasında Köy - Kenfleri pîanlayıcı uyum 
sağlayıcı bir güç olarak da kabul ediyoruz. 

Böyle bir uygulamaya geçebilmek içM Bakanlığı
mız ilgili kuruluşları hazırlıklara başlamışlardır. Ba-
kanîığîmızda görevli ziraat yüksek mühendisleri, ve
teriner hekimler ve teknisyenlerden oluşacak kadrola-
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n kısa sürede kurarak Köy - Kent uygulamalarının 
öncüsü yapacağız. Bu kadrolarımızı sağlık memurları 
ve eğitimcilerle güçlendirdiğlmfizde, ümit ediyoruz ki, 
köylere canlılık gelecek, bütünleşme başlayacak, köy
lü kalkınacak, köylü kalkınırken, köy gelişecek, taran 
gelişecek, sanayiye kaynak aktarımı büyüyecek ve ül
ke daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Böylece 
başta da söylediğim gibi, köylü ekonomik yönden 
güçlenirken, sosyal adalete de kavuşacak ve siyasal 
alanda da etkinliği artacaktır. 

Çok değerli üyeler, 
Gerek grupları adına, gerekse şahısları adına söz 

almış bulunan, senatör arkadaşlarımızın temas ettik
leri konulara kısaca değinmek istiyorum : 

Milli Birlik Grupu adına Sayın Mucip Ataklı'nın 
Bakanlığımız ile ilgili yapıcı, gerçeklere dayalı, çalış
malarımıza yol gösterici görüşlerine ve uygulamaya 
yönelik önerilerinin tümüne aynen katıldığımı ifade 
etmek isterim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Şerafeddln Pa-
ker arkadaşınım, meslektaşımın, şahsımla ilgili bulu
nan görüşleri için kendiline teşekkür etmek isterim. 
Yalnız, katılamadığım bir hususa temas etmekte fay
da umuyorum ve maçlarımı aynen aktarmak istiyo
rum : «1960 yılının çelmesi olmasaydı bugün tarım 
daha çok gelişmiş olacaktı.» gibi eğer yanlış anlama
dıysam bir talihsiz cümle söyledüer. Buna katılamadı
ğım! ifade etmek islerim. 

İnandığım şudur: Ben 1949 - 1950'de Tanm Ba
kanlığında görev almış, 1961'e kadar burada görev 
yapmış arkadaşımın bir meslektaşıyım. Bu süre içeri
sinde hem taşra teşkilatında çalıştım ve hem de mer
kez teşkilatında çalıştım ve çok çalıştım. İtiraf ede
yim; gerek Tarım Bakanlığında ve gerel^se diğer Ba
kanlıklarda bilgili, planlı çalışma 1960'dan sonra baş
lamıştır ve onun içindir ki, 1960'dan sonra hem mem
leketin diğer sahalarında ve hem de tanm sahasında 
gelişmeler olmuştur. O bakımdan, 1960 devrimini kü
çültücü konuşmalar yapılmasının doğru olmadığım 
huzurunuzda ifade etmek istiyorum, inandığım için. 
Ashnda bir Bakan olarak temas etmeden geçebilir
dim; ama inandığım için bunu söylemek istiyorum. 

Arkadaşımızın traktörle ilgili görüşlerine; traktör 
konusunu, Köy ?. Kent konusunu izah etmek suretfyle 
cevap vermiş oluyorum. Yalnız, bazı kuruluşların; 
Tarım Bakanlığıyla ilgili kuruluşların, Tanm Bakanlı
ğında toplanmasının memleket ekonomisine, dolayı
sıyla tanmsaî gelişmeye faydalı olacağı fikirlerine ay
nen iştirak ediyorum. 

Bağımsız Muş Senatörümüz Sayın İsmail İlhan 
Beyin sorusuna cevaben, 1977 mali yılı ilk 10 ayında 
1086 mihrakta çıkan şap hastalığına karşı koruyucu 
amaçla 5 168 012 baş tek tırnaklı hayvanın aşılanmış 
olduğunu belirtmek isterim; Temeldeki sorun, mevcut 
kapasiteyle aşı üretiminin yetersiz oluşudur. Memle
ket hayvancılığının ihtiyacı olan asgari 60 milyon doz 
aşı üretimiyle ilgili tevsi projesi uygulamaya konul
mak üzeredir ve bunun tevsiini hızlandıracağız ve 
önümüzdeki yıllarda tamamına cevap verebilecek bir 
kapasiteye kavuşacağımızı ümit ediyoruz. 

Yine arkadaşımızın değindiği başka bir konuya 
temas edeyim. Köy hayvancılığı geliştirme projelerine 
1978 yılı için Kars, Erzurum ve Ağn'dan sonra Muş 
üi de dahil edilmiştir. Muş ilinin herhangi bir neden
le bu proje dışına atılması (ihtimalini düşünmektedir, 
arkadaşımız. Henüz böyle bir görüşümüz yoktur. İsa
betli kurulmuşsa burada yapılmış olan projeyi hiç bir 
neden saf dışı edemez, etmesi düşünülemez. 

Yine Sayın İlhan Beyefendi, İsraü portakallannın 
zehirli çıktığını belirterek ihraç şansımızın artmış ol
ması ihtimali üzerinde durmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Daha dün Avrupa'dan döndüm. 17-18 gün Al

manya, Belçika ve Fransa'da dolaştım ve burada gez
diğim yerlerde bu portakalların tahlil edildiğini ve 
bazı portakallarda maateessüf civa bulunduğunu tes
pit etmişler ve bu pazarlardan maalesef portakal alı
mı durmuştur. Yani, bu portakallara! Avrupa pazar
larında civah çıkmasının Türkiye'nin narenciyesinin 
Avrupa pazarlarına ihraç imkânlarının artması gibi, 
birşey maalesef düşünülemez. Çünkü portakal yeme
mek için âdeta yarış ediyorlar. Bütün hallerde ve ma
navlarda portakalîan çürümektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hakkinizin 24 dakika
sını kullandınız. Müsaade ederseniz sorulan takdim 
edeyim. 

GÎDA - TARIM YE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Oldu Sayın 
Başkanım, o halde, cevap veremediğim arkadaşlan-
mm burada bahsettikleri konulara gerekirse yazılı 
olarak cevap vermeye çalışacağım : Gerek, kasaplık 
koyun ihraç darboğazı, gerek patatesle ilgili ve gerek
se diğer konulan bilahare arkadaşlanma yazdı ola
rak cevaplandırmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Sorulan takdim ediyorum. Bunlara 
sözlü olarak cevap vermek zorunda değilsiniz, yazdı 
da cevap verebilirsiniz, Sayın Bakan. 
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Sayın Başkan, 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından cevap* 

landırılmasını saygılarımla rica ederim. 
Tabii Üye 

Sami Küçük 
Yıkardan beridir dış ülkelere canlı hayvan ihraç 

etmekteyiz. Canlı hayvan, beraberinde etiyle birlikte 
derisini, kemiğini, kanını ve sakatatını da götürmekte 
olduğundan, canlı hayvan ihracı çeşitli kollarda hay
vancılığa bağlı sanayiin gelişmesini önlediği gibi, is
tihdam yaratmada da olumsuz bir etkendir. Bu ba
kımlardan bugüne kadar izlenen bu politikanın değiş
tirilmesi, canlı hayvan yerine et kombinaları eliyle 
dondurulmuş et ihracı düşünülmekte midir?. Düşü
nülüyorsa hazırlıklar belirli bir aşamaya gelmiş mi
dir?. 

Dondurulmuş et ihracı Doğu ve Güneydoğuda bir 
hayvancılık endüstrisinin gelişmesine yardımcı ola
cağına inanmaktayız. Bu kanımıza katılıyor musu
nuz?. 

BAŞKAN — Eğer sözlü cevap verecekseniz kısa 
kısa olsun Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Olda efendim, 
müsaade ederseniz bu konuya sözlü cevap vermek is
tiyorum, çünkü önemli bir konu. 

Bu 18 günlük Almanya ve diğer ülkelere yaptığım 
gezi sırasında bazı firmaların bizde müsait olan yer
lerde bu tesisleri. kurmak suretiyle mamul et ihracı 
yapmayı düşündüklerini gördüm. Daha ziyade Doğu 
ülkelerine ve düşünceleri de şu; büyük bir et mamulü 
iht:yacı vardır, bu ülkelerde. Fakat, bizden dini inanç
lar dolayısıyla almak istemiyorlar. Türkiye bir Müs
lüman ülkesidir, eğer orada ortaklaşa böyle bir tesis 
kurabilirsek ve buradan diğer Doğu ülkelerine et ma
mulü ihraç etmemiz mümkündür, derler. 

Biraz evvel arkadaşlarımız burada konuşma ya
parlarken Doğu ve Güneydoğu hudutlarından 2,5 mil
yona yakm baş hayvamn kaçak olarak dış ülkelere 
kaçırıldığından yakındılar. İşte, daha önce Hükümet 
Programında da belirtildiği gibiı, bu mayınlı arazile
rin temizlenmesi ve buralarda kurulacak çiftlikler ve
ya alınacak başka tedbirlerle bu kaçakçılığın önlen
mesi halinde burada büyük bir hayvan potansiyelimi
zin mevcut olduğu ve bunun da ihraç etme imkânla
rının, olanaklarının doğacağı kanaatindeyim. Yalnız, 
bu Hükümet işidir. İlgili üyelere bu konuyu arz ede
ceğim. 

Bugünkü gazetelerde belki dikkatinizi çekmiştir; 
Sayın Başbakanımızın da, «Türkiye ideal bir' yatırım 
ülkesidir» şeklinde The Middle East Dergisine ver
miş olduğu bir demeçte bundan bahsedilmektedir. 
Eğer Bakanlar Kurulu bu teklifi uygun görürlerse, 
ba dediğimiz bölgelerde bu tip tesislerin kurulmasın
da fayda umduğumu açıklamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan öbür sorulan, okutup 
zapta geçirdikten sonra yazdı cevaplamak üzere za-
tıaiinize vereceğim. Çünkü bu şekilde cevaplarsanız 
çok uzayacak. 

Sayın Başkanlığa 
Aracılığınız kanalıyla aşağıdaki sorularımın Sayın 

Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca edeı'im. 

Saygılarımla. 
Yozgat Üyesi 

Süleyman Ergin 

1978 ydı ekim mevsiminde; yani Mayıs 1978'e ka
dar 2,5 milyon ton nitratlı gübre kullanmamız gerek
mektedir. Halen mevcut stokun 1 milyon ton, Mayıs 
ayına kadar yapılacak yerli üretimin de yarını milyon 
ton civarında olacağı düşünülürse asgari bir milyon 

; ton gübre ithal etmek gereği meydana çıkar. Bu du
ruma göre : 

1. Gübre açığını ortadan kaldırmak ve ilkba
harda çiftçiyi gübresiz bırakmamak için Bakanlık ne 
düşünmektedir? 

2. Gübre ithali konusunda herhangi bir bağlan
tı yapılmış mıdır? 

3. Gittikçe artan ölçüde gübre ithali için gere
ken döviz ihtiyacının büyüklüğü karşısında yapımı 
planlanan yeni gübre fabrikalarının süratle gerçekleş-

Ş tirilmesi gereğine Bakanlık inanmakta mıdır? Eğer 
inanmakta iseler bu konuda ne gibi teşebbüsler yap
mayı düşünmektedir? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Yazdı olarak 
cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de takdsm ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda -• Tanın ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına aracüığmızı 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk 
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Soru : 1 
A) 26 aydır Ford traktörlerini, Zirai Donatım 

Kurumu yapımı ve alım satımını yaparken MC Dö-
nem'nde özel sektöre devredilmesi Devlete ve çiftçiye 
ne yarar sağlamıştır. 

B) Bu işi Devlet yaparken traktörlerin bazı par
çalarım Zirai Donatım Kurumu imal ederek döviz ta
sarrufu sağladığı, bu nedenle 3 ÖOO'liklerin 120 bin 
liraya çiftçiye verilebildiği ha!de, özel sektöre devrin
den sonra 170 -. 180 bin liraya verilmektedir. Bu vur
gunu yaptıran ve yapanlar hakkında ne düşünüyor
sunuz? 

C) Aslında Ford Firması lisans anlaşmasına ya
naşmadığı için Türkiye'ye getirilmemesi Hükümetçe 
uygun bulunduğu halde, öze! sektöre bu traktörleri 
getirmesi için neden olanak sağlanmıştır? 

D) BÎI işte özel sektöre devir İşin! yapan Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal aracılığı 
ile MSP'ye 50 milyon lira verildiği söylentileri doğru 
mudur? 

E) Bu traktörlerin illerdeki bayilere satıcılık hak
kı verilirken istenen hava parasının mcktarı nedir? 

F) Bu soygun düzeninin dayandığı sakat siste
min ülkeye ve çiftçiye getirdiği zarar nedir? 

BAŞKAN — Dîğer soruları da okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
. Aşağıdaki hususlara Gıda = Tarım Hayvancılık 

Bakanımızdan yazılı cevap verilmesini delaletinize 
arz ederim. 

1. 1977 satsuma rekoltesi ne olmuştur? Ne kada
rı ihraç edilebilmiştir? 

2, Satsuma ürünümüz son beş yılda ne kadar 
üretilmiş, bunun her yıl ne miktarı ihraç cdilebünr'.ş-
tir? 

3a Bu kıymetli ihraç malımızın gerek ürerimi, 
gerek ihracatının artırılması için düşünülen ve alman 
tedbirler nelerdir? 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya Üyesi 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunlar da ş'mdi tak
dim edilecektir. Kendilerine yazılı cevabınızı verirsi
niz. 

GIDA *•- TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
AHMET YÜCELER (Devamla) — Yazılı cevap ve
receğim. 

Sayın Başkana ve Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
ağı 1978 Bütçesi üzerindeki görüşmeler îamamlan-
mîşiii'. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gıda 

Bölüm 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

Lira 

101 

111 

Genel yonet?m ve destek hiz
metleri 98 046 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edimiştir. 

Bitkisel ve Hayvansal üretimi 
•kontrol ve pazarlamanın geliş
tirilmesi 4 229 563 000 
BAŞKAN — Bolümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
ba! edilmiştir. 

900 
613 599 000 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabui etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — 1078 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/79; C. Senatosu: 
1/552) (S. Sayısı : 756) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1978 mali yılı bütçe kanun tasarısının tümü 
üzerindeki müzakereler tamamlanmış olduğu için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1978 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 1978 yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 98 371 000 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN (A) işaretli cetveli takdim ediyo-
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Devle» Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lua 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 44 736 000 
BA,ŞKAN — Bölümü oylan-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tarımsal üretme verimliliğin 
artırılması DÜÇ'de zirai 
mahsûl üretimi 47 668 000 
BALKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 DÜÇ'de Zirai mahsûllerin de-
ğerlendrnlmesi ve pazarîanması 3 533 000 
BA.ŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 2 434 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 98 371 000 l:ra olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Vergi dışı gelirler 98 371 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1978 mali yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işareti! cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarih, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
îKcyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işareti! cetvelde gösteriîmiiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bağlı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için Bütçeye konulan öde-
neküer yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Ta
nın Hayvancılık Bakanlığı yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum :' Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. Küreler 
dolaştırılsın. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi ve 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 
hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
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1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/52, C. Se
natosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

D) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Koy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Bütçesi müzakerelerine başlanacaktır. 

Lütfen Saym Balkan ve Komisyon yerlerini alsın
lar. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1978 Malî 
Yılı Bütçe Kanun tasarısının müzakerelerine başlıyo
ruz. 

Sayın Ahmet Yıldız, MiHi Birlik Grupu adına ko
nuşmak üzere buyurunuz. 

MB GRÖFU ADINA AHMET YILDIZ (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Sayın Ba
kan; 

Yaşadığımız toplumsal oluşum aşamasında gerçek
ten çok önemîi bir işlevi üstlenmiş bulunan Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığına ilişkin görüşlerimiz? 
sunarken onun varlığına kaynaklık eden nedenlere, 
belirleyici olması gereken rintliklerine ve toplumsal 
kalkınmadan başksa siyasal sMemimizdeki çok önem
îi yerine de özenle değinmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Halkçılık ilkesinin Devlet yönetiminde etkin bir ye

ri olan bir örgüt aracılığı ile uygulamaya yansıması 
kalkınmaya köyden başlama özleminin somut bir gü
venceye kavuşturulması ve ekonomsal, siyasal iktidar 
derşgeleşmesinde köylünün gerçek yerinii alarak etkin-
îiğiifi gösterebilmesini de içeren çok yönlü görevleri 
üstlenen Köy Îşîeri ve Kooperatifler Bakanlığı; falkat 
kuruluş amaçlarına uyumu sağlanamayan, amaçları
na uyarlı örgütlere çok saldırılan, işleri çok yönlü yoz
laşmalara uğrayan ve parasal olanakları hızla azaltı
lan bir politika ile etkinliği çok sınırlanmıştı. Bakan
lığın bizce en belirleyici nitelikleri ve onlara uyumlu 
örgütlenmelerden beklentiler şöylece özetlenebilir : 

Birincisi : Hızlı sanayileşmeye koşut olarak ve 
onunla birlikte tarımsal kalkınmayı da hızla gerçek
leştirmek için köylünün örgütlü olarak politikaya ağır
lığını koyabilmesine olanaklı katkılarda bulunmak. 

(i) 729 S. Sayılı basmayazı, 7.2.1978 tarihli 25 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

İki : Aracı ve tüketici sömürüsü ile yaşayan asa
laklara olanaklar ölçüsünde son verici örgütlenmeyi 
gerçefkleştirmesi. 

Üç : Temel tarım girdileri ve ürünleri üzerinden 
sürdürülen sömürü ve döviz yitirtmenin elden geldiğin
ce sınırlanması. 

Dört : Kırsal alanda yeni bir yapı ve örgütlenme 
ile köye gidecek hizmetleri dağınıklıktan kurtarıp, 
tüm kaükınma süreci boyunca yerel yönetimlerle eş 
güdümcü bir işbirliğinde birliktelik sağlaması. Bu gö
revleri başarmada etkin katkıları olabilecek örgütlen
melere ve girişimlere de kısaca değinmek isleriz. 

Birincisi, kooperatif örgütlenmesi. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kırsal alanın örgütlü gücünü simgeleyecek, üretici 

kooperatifçiliği oluşturacak bir dizge aldatmacalarla 
haîkı seyirci bırakacak bir azınlığın, çıkarların bir 
aracı biçiminde işleyip duran kooperatifçilik oyunu
na son verecek bir işlevi üstlenerek kurulan bir Ba
kanlığın kooperatifçilik yönü, yalnız adında kalmış
tır. Bu nitelik görüntüsü yaygın bir kam halindedir. 
Bu kadar önemli, çok yönlü görevleri üstleneceği inan
andayken; bu, bugün yeterince uygulanamıyor göz-
lemindeyiz. 

Gerçekten demokratik halk kooperFtifçJ'iği ger
çekleşse, bunun bir bütünlük içinde ele alınması ge
rekir. Kooperatifçilik, başlangıçta çok yerinde ola
rak bankacılıkla birlikte ele alınmıştı. Böylece faizci, 
karcı ve lotaryacı bankacılığa karşı; yatırımcı, üreti
ci gerçekten halkçı bir bankacılık örneği verileceği 
umudu uyandırılmıştı. Bu umudu Saym Bakanın taze
leyeceği inancındayız. Bankacılığımızı ünlü bir düşü-
rcürün «Özel harika kurmak, banka soymaktan daha 

j büyük suçtur» yergisinden kurtarıcı Kooperatifler 
Barakası iyi bir örnek olabilir kanısındayız. Böyle bir 
bankacılık o düşünürün de yermesine gerekçe bırak
maz sanıyoruz. 

Ha3k sektörü ve köy - kent; 
Üçüncü sektör olarak düşünülen ve halkm eko-

naiBsal iktidarının oluşmasında ağırlığını kojması ola
nağını da oluşturmayı amaçlayan halk sektörü ile fi
ziksel boyutlarını da aşan bir sosj^o - ekonomsaî bilim 
o!arak algılanması gereken köy - kent öngörüsü, sis-
tem'in tümü içinde ele alınması gerektiği inan çında
yız. Bütün bunlar bir bütünlük içinde ele alınmalı. 

Bu suretle Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
kooperatifler bankacılığı, halk sektörü ve köy - kent, 

, bir bütünlüğü olurmuş ohır. 
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'Sayın arkadaşlarım; 
Be^rifciğ'miz bütünlüğün çoğulcu demokrasimiz-

deki işlevine iÜşkin görüşlerimizi de kısa sunmak is
teriz. Gerçekten bu tür örgütlenme ile belirttiğimiz 
işlevleri üstlenecek Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının demokratik oluşumumuzda da önemli bir 
etkisi olacağı inancındayız. Geleneksel demokrasi
nin, özgürlükçü demokrasinin insanlığa sunduğu eşit
lik, adalet, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarını onun 
kîalsllk biçimini uygulanan yerlerde yaşama geçirilmesi 
yok güç, hatfc tatlı bir düş olmaktan ileriye gidemeye
ceği uygulamalarla anlaşılmıştır. Gerçekten ekönıom-
sal sistemi kapitalizm olan geleneksel demokrasinin 
sosyal ve ekonomik hak ve Özgürlüklerinden; ancak 
varlıklı bir küçük azınlığın gerçek anlamı ile yarar
lanabildiği, bunun sonucu olarak çoğunluğun siyasal 
haklardan yararlanması da çok sınırlı kaldığı açık 
bîr gerçektir, Yani klasik demokrasi, sosyal ve eko-
lîom'sal y'âıi'â askıda ve siyasal yönü de çoğunluk için 
kısıtlı. Kısacası ve açıkçası, bizde klasik demokrasi 
ve biraz gelişmiş ülkelerde de üç ayağından ikisi yok, 
üçüncüsü de topaldır. Halkın sosyal ve ekonomsal ka-
rarlrra katılmada ve işleyişte etkinliği çok sınırlı, si
yasal kararlarda da ırgat ve yük taşıyıcı durumun
dan kurtulamaz, bu ülkelerde. Bu, demokrasi için 
en büyük tehlikelere kaynaklık etmektedir. 

İşte bu kaynaklıktan da kurtarmada Bakanlığın 
önemli görevi oMuğu inancındayız. Akla ve çağa ters 
düşen bu durumu sürdürmek için başvurulan türlü 
düzenlemelere karşın, halkın toplumsal, ekonomsal 
sistemleri ve beklentilerinin çok yönlü toplumsal öz
lemleri oluşturması önlenememiştir. Bütün buna kar
şın özlemler geSişmiştir, belirttiğimiz sistemin oluş
ması için. Kîcsik demokrasiye sosyo - ekonomik içerik 
katarak ona yaşam gücü kazandırma uğraşlarının sis
temsel adlan olan; sosyal devlet, sosyal gönenç, re
fahı devletinde de halkın ekonomsal iktidara katılı
mı o alandaki kararlan etkilemesi çok sınırlı kal
maktadır. 

Sonuç oîarak, kral, derebeyi, soylu, kiliseden olu
şan kaçak bir azınlığın tekelinde bulunan hak ve öz
gürlükleri klasik demokrasi döneminde biraz daha 
büyük ve fakat yine de azınlık olan burjuvaya sağ
la manın ötesin'de geçememiştir, henüz dünyada. Sos
yal ve ekonomsal demokrasi Sözde kalmıştır. 

•Belirtilen yeni örgütlenmeler (Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığına ilişkin) gerçekten yaşama geçi
rilirse, bu büyük eksiklik de büyük ölçüde giderile

rek Anayasamızın öngördüğü sistemin yaşam güm 
artmış olur. Bu yönden biz Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının siyasal oluşumumuzda klasik demok
rasinin bizim Anayasa doğrultusunda yerleşip geliş
mesinde önemli görevleri olacağı kanısındayız : Özel
ikle Siyasal, ekonomsal iktidar dengeleşmesi ve hal
kın katılımı ile. 

Sayın arkadaşlarım; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı üstlendiği 

görevleri çözemez ve tersine çözümleri daha da güç
leştiren durumdan kurtarıhrsa çok önemli hizmetleri 
yapabilir. Birkaçını saymak istiyoruz. Bunun için de : 

1. Bakanlığın, topraktan sağlanacak artı değeri 
büyütecek yerde, vitrinlerini oy pazarına sunma dö
nemi kapanmalıdır artık. 

2. Bakanlığın örgütlenmesi çok yönîü bilimsel 
verilere göre gerçekten köyü kalkındırma, köyü bir 
sosyo - ekonomik birim olarak ele alacak bir nite
likte olmalıdır. Bu konuda yasal eksiklikler de gide
rilmelidir. 

3. Araç ve türlü olanaklardan tüm yıl boyu ya
rarlanacak biçimde mevsimlere göre kullanım prog
ramı yapılmahdır. Özellikle araç parkından bu yön
den yararlanılmalıdır. 

4. Yıllarca önce, programa alınan işlerin ertele
nerek yeni işler yapıyor aldatmacalarına bundan son
ra son verilmelidir. Yapılabilenler, yapilacaklar, önce 
yapılıp bitirilmeli ve sırası böylece sürdürülmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
'Bakanlığın asıl işleri doğrultusunda ve Sayın Ba

kanın Bütçe Karma Komisyonundaki konuşmalarını 
gerçekleştirecek düzeyde başarılı hizmetler görmesine, 
Bütçenin sınırlı olanaklarından en verimli biçimde ya
rarlanacağı umudundayız. Bu umut içinde Sayın Ba
kana, Bakanlığa, Bütçenin uygulamada başarılı katkı
larda bulunabilmesi dileğiyle hepinize saygılar suna
rım. (MBG ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Yûsuf Ziya Ayrım, buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1978 ma
li yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun gö
rüş ve temennilerini ifade etmek üzere huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın Bakan ve muhterem erkânım hürmetle se
lamlarım; 
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Sayın senatörler; 
Daha hizmete yeni başlamış, henüz icraata geç

memiş bir İktidar hakkında boş laf etmeyi lüzumsuz 
buluyoruz. Ancak, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanağı Bütçesinin geçmişin realitelerine değer veril
meden ihtiyaçları karşılamadan uzak olarak tanzimi
ni teessürle karşılıyoruz. 

Biz, Hükünıetîcn geçmişi kötüleme yerine, köy 
sorunlarına daha verimli ve çabuk olarak neler yapı
lacağının müjdelerini duymak istiyoruz. Geçmişin 
faydalı hizmetlerine neyi katacaklarının belirtilmesi
ni istiyoruz. Kadro değişikliklerinde köye hizmeti en 
iyi ve en ucuz bir şekilde götürecek teknik bir kad
rolaşmanın dışında hareket edilmemesini temenni edi
yoruz. Fazla değiştirme birliklerinin kamunun ya
rarından ziyade şahıslara yarar sağlayacağına inanı
yoruz. 

Sayın senatörler; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Karma 

Bütçe Komisyonundaki müzakeresi sırasında İktidar 
Grupuna mensup senatör ve milletvekillerinin 1977 -
1978 yılındaki rakamlarım karşılaştırmak suretiyle 
A? İktidarının seçim dönemlerinde köylüye hoş gö
rünmek için Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesinin 11 milyar 257 milyon liraya çıkarmaları
na rağmen, seçim sonrası 1978 yılındaki bütçeyi 3,5 
milyar lira noksanı ile 7 milyar 732 milyon Türk li
rası olarak teklif etmelerini eleştirerek AP'nin köy-
sonmlarına önem vermediğini kanıtlamaya çalıştılar. 
Öyle tahmin ederim ki, Senatomuzdaki konuşmalar
da da bu konuya değinilecektir. 

Muhterem senatörler; 
Eğer, geçmiş 1977 yılı Hükümetinin teklif ettiği 

bütçe, gözden geçirilmiş olsaydı, bu şekilde konuş
malar gerekmezdi. 1977 yılı Hükümetinin teklif büt
çesinde 11 milyar 257 milyon lira yerine, 7 milyar 
olarak teklif edilmişti. Bu artırmanın ne sebeple ol
duğunu AP'li parlamenterlerin köy sorunlarına vu
kuf iyetleri bir an evvel bu sorunları halletme çare
lerini aramaktan çıkmıştır. 

Esasında her nedense Devlet Planlama Teşkilatı 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında olduğu gibi, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanağının birçok ya
tırımlarının realitelere uygun hakiki hedeflerini tes
pit edememektedir. Şöyle ki, planlamaya göre, Üçün
cü Beş Yıîhk Kalkınma Planı döneminde dokuz bin 
kilometrelik köy yolunun yapılması lazımdır. Yani 
yılda 1 800 kilometre köy yolu yapılacak. Halbuki, 
bugün YSE Teşkilatı yılda 9 - 10 bi>ı kilometre yol 
yapabilecek duruma gelmiştir. 

İşte, YSE'nln bu gücünü atıl bırakmamak için 
yerleşim ünitelerinin bir an evvel suya, yola, elek
triğe kavuşması için, Plan, Bütçe Karma Komisyo
nunda Hükümetin teklifiyle 3,5 milyar lira artırılmak 
suretiyle 11 milyar liraya çıkarılmıştı. Şayet bu yıl 
İktidar değişikliği olmasaydı AP'li parlamenterler yi
ne aynı şekilde hareket edeceklerdi. Çünkü köy ve 
köy?ü meselesi bir kalkınmanın ötesinde Anayasa
mızda derpiş edilen, «Ferdin haysiyetini korumak ve 
kurtarmak» meselesidir. Fakat, iktidar mensubu 
CHP'li parlamenterlerin bu realiteleri görmeyerek 
Karma Bütçe Komisyonunda az bir artış yapmaları
nı üzüntüyle karşılıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Uzun yılların ihmaline terk edilmelerine rağmen 

benliklerinden ört âdet ve ananelerinden ve manevi 
değerlerinden hiç bir şey kaybetmeyen köylülerimi
zin sorunları demokratik hayata geçtiğimiz yıllardan 
sonra konuşulmaya başlanmıştır. Yıllarca kendi ka
derine terk edilen; ancak çok partili hayatın başla
dığı 1950 yılından sonra, siyasi iktidarların teşekkü
lünde köylü nüfusu rol oynamaya başlayınca, köy 
sorunlarını sömürme edebiyatı değer kasandı. Bazı 
siyasi partilerin iktidarları döneminde köye götüre-
medikleri hizmetlerin eleştirisi yapılmasın diye köylü 
sorunlarım istismar etmeye başladılar. 

Yıllarca «Toprak Reformu» diye bağırıp durdu
lar, gaye huzursuzluk yaratmaktı. Halbuki siyasi par
tilerin bu tartışmaları köye götürmüş oldukları hiz
metlerin mukayesesini yaparak saptamaları yerine 
boş laflarla geçmiş zamanını israf ettikleri bir ger
çektir. 

Şuna bir kere daha inanmış bulunuyoruz ki, köy
den ve köylüden kopmuş, kendisini onun üstünde 
gören kişi ve zihniyetler affedilmez durum ve dav
ranışlarıyla köylüyü bu halde bırakmışlardır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cephe gibi. 
AP GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 

(Devamla) — Köye hizmet, köyü seven, bilen, on
lara inanan ve ıstıraplarını tadanlarla mümkündür. 
Mazinin ihmallerinin yarattığı her sahadaki yoksul 
ve fukaralığı miras olarak bırakanların bugün konu
yu istismara kalkışmaları şayanı dikkattir. 

Köy ve köylüyü en iyi tanımlayan ve ona en bü
yük değeri veren yine Yüce Atatürk olmuştur. Bü
yük Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki nu
tuklarını irad ederken, şöyle emir buyurmuşlardır. 
«Türkiye'nin sahibi, hakîkisi ve efendisi müstahsil 
olan köylüdür.» diye işaret buyurmuşlardır; fakat bu 
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açıklamaya rağmen zamanın hükümetleri köylü so
runlarına gereken önemi vermemişlerdir. 

Köye ve köylüye ait ekonomik, sosyal ve kültü
rel sorunlar gittikçe büyüyerek zamanımıza kadar 
intikal etmiş, hatta öyle bir dönem gelmiştir ki, köy 
yaşanamaz bir hal almıştır. 

1950 yılına kadar köy kalkınması için bütçelere 
fazla bir meblâğ konulmadığı, bunun ispatına kâfi
dir. 1950 yılından sonra başta ilkokullar olmak üze
re köy yolu, içme suyu, elektrik konusunda köylere 
hizmet götürülmeye başlanmıştır. 

Yurdumuzun bazı bölgelerindeki arazi yapısı ve 
iklim şartları bu hizmetlerin gitmesini zorlaştırdığın
dan, Hükümetin bilhassa bu gibi yerlere hizmetlerin 
daha fazla vakit beklemeden gitmesi için özel ihale 
ve ödeme formülleri bulması gereğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Müstahsil olan köylünün istihsalde bulunabilmesi 

için işgücü, toprak ve sermayenin olması şarttır. Yur
dumuzda işgücü fazlasıyla ve ucuz olarak mevcuttur; 
fakat topraklarımızın en verimli şekilde çalıştırıldığını 
iddia etmek mümkün değildir. Bunun nedenlerinin 
başında, toprak dağılımındaki adaletsizlik, memleket 
topraklarının tam olarak kadastrosunun yapılmayışı 
ile birlikte, ancak % 25'e yakın bir arazinin tapula
rının mevcut olmasındadır. 

Uzun yıllar CHP toprak reformu konusunu istis
mar edip durdu. Nihayet 12 Mart Muhtırasını müte
akip Tarım ve Toprak Reformu Kanunu çıkartıla
rak topraklandırma işleriyle uğraşmak üzere müsta
kil bir Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı ku
ruldu, I M a ili pilot bölge olarak seçilmek suretiyle 
tatbikata geçildi. Yapılan masraflara göre dağıtılan 
arazilerin ideal düzeyde olduğunu iddia etmek müm
kün değildir. Yalnız Urfa bölgesinde 1,5 milyon dö
nüme yakm arazinin kamulaştırma muamelesi ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. Neden CHP Hükümeti Prog
ramında bu arazilerin bir an evvel fakir Türk çiftçi
lerinin eline geçmesini öngörmeyip de yalnız yeni bir 
kanun getirecekleriyle iktifa etmişlerdir? Sebebini an
layamadık. Neden bu 1,5 milyon dönüm arazinin bir 
an evvel dağıtılmasından söz edilmiyor?.. 

Sayın senatörler; 
İstihsalin üçüncü unsuru sermayedir. Bu sermaye 

ile tarıma ait girdilerin ziraat alet ve vasıtalarıyla 
traktör temin etmek mümkündür. Tarım kredileri he
nüz adil ölçüler içerisinde tatbik edilmemekle beraber 
traktör ve gübre tevziatında AP iktidarları dönemin
de büyük mesafeler alınmış ise de, traktör karaborsa
sının muhakkak önlenmesi gerekmektedir. 

Ekim ve dikim mevsiminin yaklaşmış olduğu bu 
aylarda, İzmir, İstanbul, Ankara'nın muhtelif semt
lerinde ve galerilerde yığınlar halinde satılmayarak 
bekletilen binlerce traktörün bir an evvel çiftçilere 
intikali için Hükümetin ne düşündüğünü öğrenmek 
istiyoruz. 

Kalkınmanın köylüden başlayabilmesi için, yuka
rıda saydığım ihtiyaçların adil ölçüler İçerisinde köy
lüye intikaliyle mümkün olacaktır. 

Yurdumuzda, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı dışmda köylerimize hizmet götüren bir çok kuru
luşlar vardır. Bunların yapmış olduğu çalışmalara gö
re değişik sayıda yurdumuzda yerleşim üniteleri tes
pit edilmiş bulunmaktadır; fakat planlı döneme geç
tiğimiz zaman, Planlamanın çalışmalarını esas alacak 
olursak, 1963 yıhndan itibaren yurdumuzda 65 287 
yerleşim ünitesi tespit edilmiş, bu yerleşim üniteleri
nin birbirine bağlanması için 170 bin kilometrelik yol 
ağma ihtiyaç olduğu kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Sağlık koşullarının namüsait olduğu bu yerleşim 

ünitelerinin birçoklarında halen bir bardak temiz su
ya hasret çekilmekte, yol ve elektrikten yoksun bu
lunmaktadır. Bu yerleşim ünitelerinin altyapı tesisle
rinin hangi yıllarda ne miktar yapıldığını tespit etme
ye çalışalım : 

1950 - 1963 yılları arasında köy yollan için büt
çeye 336 milyon tahsisat konmuş, bununla 11 bin ki
lometre köy yolu yapılmıştır. Aynı yıllarda içme su
ları için konulan 354 milyon lira ile de 14 bin yerle
şim ünitesine içme suyu getirilmiştir. 1963 - 1967 yıl
lan için 547 milyon lira sarfıyla 22 bin kilometrelik 
köy yolu yapılmış, 736 milyon lira sarfıyla 9 760 yer
leşim ünitesi içme suyuna kavuşturulmuştur. 1968 -
1972 Plan Döneminde bütçeye 2,5 milyar liralık tah
sisat konmuş, 18 bin kilometre köy yolu yapılmış, iç
me suları için bütçelere konan 1 miyar 600 milyon 
lira ile 19 bin yerleşim ünitesi içme suyuna kavuştu
rulmuştur. 1973 - 1977 dönemi bütçelerinde köy yol
lan için ayrılan 4,5 milyar lira ile 18 bin kilometre 
köy yolu yapılmış, 3,5 milyar lira ile 10 bin ünite su
ya kavuşturulmuştur. 

Halen 90 bin kilometrelik köy yolu yapıldığına 
göre daha 80 bin kilometrelik köy yolu ağına ihtiya
cımız vardır. 40 bin ünite suya kavuştuğuna göre 
25 bin üniteîlk köyün suya ihtiyacı vardır. 11 500 
yerleşim ünitesi elektriğe kavuştuğuna göre, 54 bin 
yerleşim ünitesinin elektriğe ihtyacı vardır. Bu du
rumda, bu tempo ile, makine parklanm aynı sevi-
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yede tutup ve her yıl artan fiyat farklarım da na
zarı itibara alarak bütçelere tahsisat koyarsak asgari 
on yılda bu hizmetleri bitirmemiz mümkündür. 

Başka milletlerin fezaya çıkmış olduğu bu devre
lerde artık Türk köylüsünün on sene beklemeye ta
kati kalmamıştır. Bu bakımdan, Hükümetin Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının makine parkını 
genişletmesini, YSE teşkilatlarının ilçelere kadar 
indirilmesini, haftanın üç günü çalışıp dört günü 
istirahatle geçen işçilerin sosyal hakları da zedelen
memek üzere makine ve ekipmanlardan aralıksız isti
fade edilmesi imkânlarının araştırılmasını temenni 
ediyoruz. 

İşte, yukarıdaki izahat ve rakamlardan anlaşıla
cağa üzere, köy sorunlarının hangi siyasi iktidarlar 
zamanında ele alındığını göstermeye kâfidir. 

Muîıterem senatörler; 
Hizmeti götürdüğümüz kişinin hizmetten haberdar 

olması, ne yapılacağını bilmesi, hizmetin süratli ve 
ucuza mal olmasına sebep olabileceği kanaatindeyim. 
B& bakımdan, Köy İşleri Bakanlığının bazı tedbirler 
almasının gerektiğine inanıyorum. 

Şöyle ki : Yapılan tesislerin birçoklarından isti
fade edilmediği bir gerçektir. Acaba köylerde iha
leyle yaptırılacak tesislerden maksat, başlama ve bitiş 
tarihleri, keşif bedelleri ve şartnameleri bu işe başla
madan evvel köy muhtarlıklarına tebligat yapılsa da
ha yerinde olmaz mı?.. Sebep?.. Köylü kendilerine ne 
'iş yapılacağın! bilince, bunun kontrolünü yapacağı 
için bii' sürü suiistimaller önlenir ve tesisler de daha 
sağlara yapılmış olur. 

Sayın senatörler; 
Daha evvelce köylere su, elektrik, yol gitmesi için 

köylülerden bası katılımlarda bulunmaları ve ayrıca 
fiyat yüklenmeleri şart koşulmuştu. Bîlâhara AP İk
tidarı dönemlerinde bir kanun değişikliğiyle bu ber-
trraf edildi. Böylece, hizmetin öncelikle zengin ve 
büyük köylere gitmesi yerine, ihtiyacı olan köylere 
götürülmesi sağlanmış oldu. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 4753 sayılı 
Kanun gereğince topraksız çiftçilere toprak dağıtır
ken, Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının 
kurulmasıyla bu Genel Müdürlük görevsiz kaldı. 
Esasında iyi bir kadroya sahip olan bu Genel Mü
dürlük biîahara köylerde cami, çamaşırhane ve köy 
konağı gibi tesislerin yapılmasına yönelmiş bulundu. 
Diğer taraftan, deprem bölgelerimizdeki yöreleri
mizde köy inşaasını yüklenmiş bulundu; fakat bu 

konu henüz tahakkuk safhasına sokulamadı. Dış 
ülkelerden bir yardım fonu temin edildiğine göre; 
acaba bu Genel Müdürlüğün deprem bölgelerindeki 
bu faaliyetleri devam ettirilecek inidir? 

Diğer taraftan, Doğu - Anadolunun birçok köy
lerinde yayla ihtilafları had safhaya varmıştır. Bu 
Genel Müdürlük bünyesinde yayla komisyonları var
dır. Acaba Bakanlık bu komisyonların sayışım ar
tırmak suretiyle bu bölgelerdeki bu yayla ihtilafla
rının bir an evvel hal çarelerini bulamaz mı? 

Sayın senatörler; 
Topraksu ilişkileriyle uğraşan Topraksu Ge

ne! Müdürlüğünün programlarını kifayetli görme
mekle beraber çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 
Çiftçilerimizin mahsûllerinin verimini artırarak istih
dam sorunu yaratmak ve bölgelerin toprak kul'an-
ma şekillerini tespit etme bakımından büyük görevler 
yüklenmiş bulunan bu Genel Müdürlüğün takviyesi 
gerekir. 

Son yıllarda yurdumuzda suni gübre tüketiminin 
artmasıyla Topraksu Genel Müdürlüğünün görev
leri de daha da zorlaşmış bulunmaktadır. Toprak 
Su bölge îaboratuvarkrı bölgelerdeki toprak tahlil
leri sayısını süratle artırmalıdırlar. Suni gübrenin 
rastgele kullanılması ileride telafisi müırıkün olmayan 
tarla problemleri yaratabilir. Her çiftçi toprak tah
lillerini yaptırarak, hangi tarlasında ne miktar gıda 
mnsdeîerinin noksan olduğunu bilerek ona göre 
gübre kullanmasını bilmelidir. Acaba Türkiye'mizde 
toprak tahlillerini bölgelere göre yapfırm ş kaç çiftçi 
ailesi vardır? Öğrenmek istiyorum. 

Akar salarımızla yeralü sulaniîda.n layıkıyla kısa 
sürede faydalanmak için DSİ Genel Müdürlüğü ile 
Topraksu Genel Müdürlüğünün sıkı koordinasyo
nuna inanıyoruz. Yeraltı sularının kuyu açmak su
retiyle muvakkat kuyuların kullanılmasında ruhsat 
usulünün şart koşulmasının, salama suyunun ona göre 
kullanılmasının teminini istiyoruz. Aksi takdirde, 
eğer ruhsat aranmazsa ileride yine telafisi kabil olma
yan zararları tevlit edebilir topraklar üzerinde. 

Sayın senatörler; 
Son yıllarda en çok istismar edilen konulardan 

birisi de kooperatifçiliktir. AP olarak biz koopera
tiflerin birer parti ocağı haline sokulmadan faydala
rına inanmış bulunuyoruz. Halen Köy İşleri Bakan
lığı eliyle Türkiye'de kurulmuş 6 000 tane koopera
tif vardır. «Kooperatif yoktur» diye bir durum yok
tur; fakat Türkiye'de kooperatiflerin ne gibi bir 
durumda olduğunu da hepiniz biliyorsunuz» Biraz 
sonra bunu açıklayacağım. 
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Devlet ve özel sektör yanında etkili üçüncü bir 
kuruluş olarak kooperatifçiliğin yer almaşım öngörü
yoruz. Kooperatifçiliğin önemli ilkesi, çiftçilerin 
kendi isteğjyîe, gönüllü olarak, demokratik yol
dan, siyasetten arınmak suretiyle örgütlenmesidir. Koo
peratifçilikte anafikir birlik ve beraberlik olmalıdır. 
Köy - Koop'a politika karışmıştır. Bu durumdan arın
dırılıp ekonomik kooperatifçilik çizgisine getirilmeli
dir. Yurdumuzda çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmek
tedir. Tek tarımsal bir kooperatif modeli yaratmak 
mümkün değildir. Kooperatifçiliğe bir açıdan ziyade 
muhtelif açılardan bakılması gerekir. 

Yurdumuzda kurulan birçok kooperatiflerin, Al
manya'ya işçi göndermek, bazıları yeterli sermayeye 
sahip olmadığı gibi, yatırım projelerinin bulunmadı
ğı, birçoklarının da yegâne faaliyetlerinin kapılarına 
vurulmuş bir kilit ve levhalarını gösterebiliriz. Se
bep?... Devlet eliyle bu kooperatif kurulduğu için. 
Köylünün içinden gelse bunlar böyle olmazdı. Bun
ların halkın içerisinden gelmesi lazım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sollandırmak 
lazım. 

AP GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 
(Devamla) — Bunlar kısa zamanda maksada uygun 
şekilde ıslah edilmelidir. 

Tespit ettiğimize göre, Ticaret Bakanlığının TC 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne, Köy - Koop'a 
100 milyon lira yardım vermesi direktifi partizanlı
ğın belirli örneklerinden olsa gerek. Çünkü, Doğu' 
da mevcut tarım kredi kooperatiflerinin yıllarca ev
vel kayıtlı üyelerinin kredi limiti 500 TL. sim geç
memekte iken neden bütün kooperatiflerin üzerinde 
durulmaz da yalnız Köy - Koop'un üzerinde duru
lur?... Bunun izahı gerekir. 

Türk köylü ve çiftçisinin zihniyetlerinde yapaca
ğımız değişiklikler ile bizatihi çiftçilerin kuracağı is
tihsal ve istihdam kooperatiflerinin faydalı olacağına 
inanıyoruz. 

Kooperatiflerin illere dağılışında bazı anormallik
ler vardır. Bakanlığın geri kalmış yörelerde bu koope
ratifçiliğe daha fazla yardımcı olması gerekmektedir. 
Halbuki, bugün Türkiye'de gözü açık vilayetler daha 
ziyade koşuyor. Yakın olan vilayettir. Fon vardır 
çünkü; yardım fonu, ondan faydalanıyorlar. Bağırma 
çığırma da ondan dolayıdır... 

Kooperatiflerimizin yegâne gayesi yetiştirmiş ol
dukları mahsulleri değer fiyatta satmak, mahsullerinin 
istihsalini artırıcı, kalitesini yükseltici bir faaliyette 
bulunmak, istihsal alet ve makinelerini daha ucuza te

min etmek ve mesleki eğitimlerini esas alarak görgü 
ve bilgilerini artırmak olacaktır. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık ve mem
leketimiz için hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Rıza 
Akgün, buyurunuz efendim. 

CHP GRUPU ADINA RIZA AKGÜN (Kahra
manmaraş) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Halk Partisi Grupunun Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1978 mali yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşlerini dile getirmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Kalkınmanın köylüden başlaması gerektiğine inan
mış bir siyasal parti olarak genel nüfusumuzun 
% 50'den fazlasını ve milli ekonomimizin tarım kesi
mini oluşturan köylümüzün kalkınmasını ve daha uy
gar koşullar altında hayatım devam ettirmesini sağla
mak gereğine inanıyoruz. 

Köylümüzü hakkı olduğu sosyal ve ekonomik re
faha kavuşturmayı, köklü kalkınma ve halkçılık ilke
lerimizin gereği sayıyoruz. Köylümüz, ülke nüfusu
muzun çoğunluğunu oluşturduğu ve üretimi ile gayri 
safi milli hâsılaya önemli katkıda bulunduğu halde, 
en çok ihmale uğramış bir kesimdir. 

Tarihsel gelişmede yüzyıllarca ihmale uğramış 
olan köylümüz, Cumhuriyetle birlikte köye ve köy
lüye yönelik kalkınma modeli içine girilmiş; ancak 
çok partili demokratik hayata geçildiğinden bu yana 
üzüntü ile belirtmek isterim ki, köylü kitlesi sandık-
sal demokrasinin aracı olmaya başlamıştır. Ona, oy 
deposu gözüyle bakılmıştır. Devletine bağlı, kaderi
ne razı, kendi sorununu kendi çözmeyi öğrenmiş olan 
köylümüze, o günden bugüne ülkeyi tam iktidarları 
ile yıllardır yönetenler, Türk köylüsünün candan ve 
samimi desteğine layık olamamışlardır. Ona çağdaş 
ve uygar ölçüde bir şeyler verememişlerdir. İlkel bir 
hizmet anlayışı içinde hareket edilmiş, köylüye âdeta 
vereceği oy karşılığı hizmet yapılacağı ima edilmiş
tir. Köylünün devamlı olarak iktidarlarına muhtaç 
kılınması için bilhassa özen gösterilmiştir. 

Siyasal görüş ayrılıktan, parti rozeti önplanda tu
tulmuş, her seçim öncesinde yolu olmayan köye yol, 
suyu olmayana su, işi yarım kalmış kasaba belediyele
rine planda, programda olmadığı halde, vaatlerde 
bulunulmuş; hatta siyasi propaganda günlerine mah
sus olmak üzere göstermelik işlere girişilmiş; ama 
ne yazık ki, başlanan bu işlerin hiçbiri devam etme-
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miş, seçimlerden birkaç gün önce başlatılan faaliyet
ler, seçimlerden hemen sonra kaybedilen yerlerde 
bütün faaliyetler durdurulmuş, iktidar partilerine oy 
vermediği anlaşılan köylerin işleri programlardan da
hi çıkarılmış, böylece partizanlığın, daha doğrusu 
plansızlığın ve programsızlığın yolu açılmış ve bugü
ne kadar gelinmiştir. 

1963 yılında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda 
bulunduğu sırada son derece iyi duygular ve hizmet ge
rekçesiyle kurulan Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı, daha sonraki iktidar partilerince siyasi çı
karlarının aracı haline getirilmek istenmiş ve yozlaş
tırılmıştır. 

Sayın senatörler; 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kalkınmanın 

köylüden başlaması gerektiğine inanıyoruz. Toplu
mumuzun bu kesimine büyük ağırlık verilmesini, kök
lü kalkınma ve halkçılık ilkelerimizin gereği sayıyoruz. 
köylümüzün öncelikle ele alınması gerekli sorunu, 
sosyal ve ekonomik refaha kavuşturulmasmdadu*. 
Köylünün sosyal ve ekonomik refaha ulaşması; üre
timinin arttırılmasına, ürünün değerlendirilmesine 
bağlıdır. 

Ayrıca, kapalı ekonomiden kurtarılmasına, Dev
let ve kişiler tarafından sömürühnemesine, her tür
lü altyapı ve sosyal hizmetlerin ve her türlü eğiti
min tamamlanmasına bağlıdır. Biz «Kalkınma köy
lüden başlamalıdır» derken, Ülkemizin nüfus ba
kımından en yoğun olan, şimdiye kadar kasten 
uyandırılmayan, eğitilmeyen, fırsat eşitliği tanın
mayan ve horlanan; ama Ülkemizin maddi ve ma
nevi en büyük gücü ve kaynağı olan bu kesimi, 
kalkınmada öncü olarak kabul ediyoruz. 

Köylüden başlamayan gelişme, halkça olamaz. 
Köylü yoksul, örgütsüz, güçsüz kaldıkça, siyase
te ve yönetime ağırlığı olamaz. Dolayısıyle kendi-
sorununun çözümünde dahi etken olamaz. İşte, bi
zim anlayışımıza göre Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı, köye yol, su, elektrik götürülmesini, 
köylünün ekonomik örgütlenmesini, ayrıca köye 
eğitim, daha iyi sağlık koşullan ve köylünün üre
timinin arttırılmasını sağlamalıdır. Ürününü ve eme
ğini değerlendirmelidir. Ancak, böylece köylünün 
uygarca ve insanca bir yaşantıya kavuşturulabilece
ğine inanıyoruz. 

Çağımızın en basit uygarlık örnekleri olan yol, 
su ve elektrik gibi altyapı hizmetleri halen tamam
lanmamış binlerce köyümüz ve buralarda yaşayan 
vatandaşlarımız uygarlığın en basit nimetlerinden 

yararîandırümamıştır. Bu yüzden Ülkemizin resmi 
dilini konuşamayan, sağlık koşullarının getirdiği 
hastalıkları tedavi etme olanağı bulunmayan köyle
rimiz maalesef mevcuttur. Burada geçmiş iktidar
ların toplumsal kalkınmayla bağdaşmayan siyasi çı
karlarını gözönünde bulundurarak, partizan duy
guların hâkim olduğu bölgelerarası dengesiz, ada
letsiz hizmet anlayışı da gözden kaçırılmamalıdır. 

Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde henüz patika yoldan dahi kurtulama
yan, yolsuz, susuz, elektriksiz köyler büyük ço
ğunluktadır. Oysa, Ülkemizin sosyal ve ekonomik 
bakımdan gelişmiş Ege, Batı Anadolu bölgelerinde 
durum tam tersinedir. Bu durum sosyal adalet 
ilkelerine, kalkınma planlarına ve Anayasanın 
«Kalkınma bölgelerarasında dengeli olmalıdır.» hük
müne ters düşmektedir. İşte, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak bundan sonraki hükümetler
den planlı ve dengeli kalkınma ilkelerine, sosyal 
adalet anlayışına uygun hareket etmesini bilhassa 
istiyoruz. 

Köylünün ekonomik ve sosyal kalkınmasını oy 
hesaplarıyla, partizan duygularla, Devletin araç 
ve gereçlerini politik maksatlarla köyden köye ba
şıboş dolaştırmakla Devletin imkânlarını ve Devle
tin memurlarım siyasal amaçlar doğrultusunda zor
lamakla değil, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak gerçekçi ve bilimsel bir reform anlayışı ve sosyal 
adalet ilkeleri içinde, köy ve köylü sorunlarına 
yaklaşmak gereğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Köylerimizin kalkınması demek, Türkiye'nin kal

kınması demektir. Türkiye gibi tarıma elverişli, top
rakları geniş, nüfus artışı hızlı ve geçimini tarım
dan sağlamak zorunda kalanların oranları yüksek 
bir ülkede; köylü sorunları savsaklanarak dengeli 
bir gelişim gerçekleştirilemez. Sanayileşme içerisin
de yeterince iç kaynak yaratılamaz. Türkiye'nin 
koşulları ve Türk toplumunun yapısı ve Türkiye'nin 
kalkınma gereksinmeleri, tarımsal gelişme ile sana
yileşmenin uyumlu olmasını gerektirir. Köylünün 
emeği gereğince değerlendirilmezse, üretim düşük 
kalır gelişme için yeterli kaynak yaratılamaz. Bu 
yüzden, yalnız tarımda değil, sanayi alanında da 
gelişme sağlanamaz. 

Türk köylüsünün üretim gücünü arttırmadan 
tarımda ve sanayide gelişmede yeterli hızın sağla
namayacağına inanan Cumhuriyet Halk Partisi, ta
rımdan sanayiye aktarılacak kaynağın öncelikle ve 
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büyük ölçüde köylü eliyle sanayie yatırılmasını ön
görüyoruz. 

Böylece köylü emeğiyle yatırılan ve sanayileşme
ye katkıda bulunan kaynakların sağlayacağı gelirler
den de Türk köylüsü büyük ölçüde yararlanabilmiş 
olacaktır. 

Saym senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak ülke nü

fusunun % 50'sinden çoğunu oluşturan köylümüzün 
kalkınmasını, bu insanların ekonomik güçbirliği et
mesinde görüyoruz. Bu da temel hak ve özgürlükleri 
zedelemeden; ancak kooperatifler yoluyla mümkün
dür. Bugüne kadar demokratik çerçeve içerisinde bir 
kitlenin kalkınmasını sağlamak için, gerçek anlamda 
bir kooperatifçilik dışında, başka bir yol bulunma
mıştır; ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, Türk köy 
kooperatifçiliği, Köy İşleri Bakanlığının adına «Koo
peratifler Bakanlığı» sözcüğünün dahi eklenmesini iç
lerine sindirmeyen Cephe Hükümetleri tarafından en 
ağır darbeyi yemiştir. Türk köylüsünün örgütlenmesi 
ve örgütlenmesinden doğacak büyük gücüyle haklarını 
savunabileceğine, kendi sorunlarının kendi gücüyle çö
zebileceğine inanıyoruz. 

Kooperatifçilik, demokratik, sosyal ve ekonomik 
bir harekettir, Bu yüzden Hükümetin kooperatifçilik 
açısından geçerli bir hizmet vereceğine inanıyoruz. 
Bugüne kadar kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayıcı 
bir politikanın izlenmediğini açıkça gördük. Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, Türk köylü
sünün kalkınma yolunun bilincine erişerek, yokluğa 
karşı, çaresizliğe karşı çulunu çuvalını salarak, iki 
keçisinden birini satıp mevsimlik ırgatlıktan elinde 
kalan birkaç kuruşuyla ve en karmaşık bürokratik 
engelleri aşarak kurabildiği ve bundan böyle kura'a-
cak kooperatiflerin teşvik edilmesini, desteklenmesi
ni istiyoruz. Ayrıca, kuruluşu ve projeleri yanın, kal
mış, köy kalkınma kooperatiflerinin, Devlei'n baŞîŞ 

i 

ve kredi olanaklarından yararlandırılarak yeniden can
landırılmasını, Hükümetin sağlayacağına inanıyoruz. 

Yatırım projesi uygulamak isteyen kooperatiflerin 
etüt projelerinin hazırlanması, uygulanması, teknik 
kontrollerin hızlandırılması, ürettikleri mallan pazar
lamada, Kooperatifler Genel Müdürlüğünce en etkin 
şekilde yardımcı olunmasını temenni ederiz. Koope
ratiflerin, dileğimizce desteklenmesiyle, kırsal alanda
ki ekonomik kapasite, durgunluktan ve kapalılıktan 
kurtularak, mahalli imkânlarla Devlet imkânları bir
leştirilerek, ülke ekonomisine katkıda bulunması sağ
lanmalıdır. Böylece, tarımdan sanayie aktarılacak kay- j 
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nağm da büyük ölçüde köylü eliyle sağlanması ola
nak dahilinde olacak ve kırsal sanayiin köylülerimize 
planlı ve programlı bir şekilde girmesi ve yerleşmesi 
sağlanmış olacaktır. 

Sayın senatörler; 

Burada bir gerçeği dile getirmekte yarar görüyo
rum. Genel ve yerel seçimler nedeniyle, köylüden en 
çok Söz edilen ve köylere en çok gidilen bir yılı geri
de bırakmış bulunmaktayız. 1976'da 7 242 000 000 
olan Bakanlık bütçesinin, 1977 seçimler yılında % 55 
dolayında 4 milyarlık bir artış ile 11 257 000 000 ola
rak bağlanması, 1978 Bütçe tasarısında ödeneklerin 
3 525 000 000 azaltılarak, tekrar 1976 seviyesine dü
şürülüp, Bütçe Karma Komisyonuna daha önceki MC 
Hükümetinin tasan hazırlaması ve o Hükümetin köy
lüyü; ancak seçim sıralarında, oyu uğruna düşündüğü
nü göstermektedir. Milliyetçi Cephe Hükümetinin Büt
çe Karma Komisyonuna gönderdiği tasarıdaki hiz
metlerle ilgili bilgiler, bir edebiyatın, sayısal veriler, 
ödeneklerin ise bir avutmanın ötesinde anlam ve de
ğeri yoktur. Bunu ispatlamak için kısaca şu örnekle
ri verebiliriz: 

1< Personel ücretleri, Bütçe Tasarısında Komis
yona gelirken, tüm ödeneklerin % 36'sım oluşturmak
ta, yatırımlara oranlan ise % 60'ı geçmemekteydi. 
Elinde bir hizmet olanağı bulunmayan personelin, kö
ye gitmesi gereksiz olduğuna göre, 1978'de şayet Mil
liyetçi Cephe Hükümetinin tasarısı Bütçe Karma Ko
misyonumda, yeni Hükümetin arzusuna uygun değiş
tirilmemiş olsaydı, memurlar masalarında oturacaktı, 
köylü ise yoksulluk kaderiyle yine başbaşa bırakıla
caktı. 

Milliyetçi Cephenin, giderayak Kooperatifler Ge
nel Müdürlüğünde 450'nin üstünde atama yapması 
ve bu partizan memurların Genel Müdürliiklerindeki 
şiddet eylemleri, bütçeyle yoksul köylülere hizmetin 
nasıl amaçlandığını ve bu bütçe ile kırsal kesim in
sanlarının yüzünün güldürülemeyeceğini, kaderin m de-
ğ'şiirilemeyeceğini açıkça belirtmekteydi. 

Milliyetçi Cephenin hazırladığı 1978 Bütçe Ta
sarısındaki ödenekler, 1976 yılının hemen hemen ay
nı olmasına karşı, 1978 yılında yapılması planlanan 
köy yolları kilometre olarak, 1976'ya nazaran % 25 
dolayında bir fazlalık arz etmekteydi. 1976'ya göre 
pahalılığın % 50'den fazla arttığı bir dönemde ve ge
çen senelere nazaran daha engebeli yörelere aynı öde
nekle % 25 oranında daha fazla yolun nasıl yapıla
cağını anlamak gerçekten güçtü. 
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Bütçe Karma Komisyonuna getirilen bu ödenekle, 
planlanan iş arasındaki dengesizliği, içme sularındaki 
durumda daha belirgin olarak görmek mümkündür. 
1976'da 4 084 üniteye içmesuyu götürebildiği halde, 
1978 yılında Milliyetçi Cephenin Bütçe Komisyonuna 
getirdiği tasarıyla, ki aynı ödenekle 6 500 üniteye iç-
mesuyunun götürülmesi planlanmıştı. 

Seçimlerde oy toplamak için köy yollarını dozer
lerle, köy sokaklarını elektrik direği ve su borularıyla 
doldurup, sonra bunları geri çeken bir siyasal iktida
rın, seçim yılı olmadığı için bu şekildeki davran »ŞJ, 
kendilerince normal olabilirdi. Bütçe Komisyonuna, 
bu şekildeki MC Hükümetinin getirdiği Tasan, Ko
misyonca 1,5 milyarı aşkın Türk lirası eklenmek su
retiyle, gerçeğe uygun, hayalden uzak, köylünün ıs
tıraplarını dindirme çabasını taşıyan bir hale getiril
diğini sevinçle gördük. 

1978 Bütçesinin, kooperatiflere, Milliyetçi Cephe 
Hükümetinin yatırım harcamalarından 266 milyon, 
transfer harcamalarından 96 milyon olmak üzere 365 
miiyon yardım görülmüştü. Köy - Koop'un yalnız 
merkez bütçesi ise, 1978'de Komisyona gelirken 
1 086 000 000 idi. Kooperatiflere verilen 360 milyon 
lira krediyi, bugün Türkiye'de tekelci sermayeden 
bir kişi ve bir şirket almaktadır. 

1977'de 986 milyon lira olan Kooperatifler Genel 
Müdürlükleri ödeneğinin, 1978 bütçe tasarısmda 555 
milyona düşürülmesi, yalmz bir şanssızlık değil, onun 
da ötesinde bir anlam taşımaktaydı. 

Bununla şunu aydınlatmış oluyoruz ki, MC Hü
kümeti, gerçek anlamda köye hizmet değil, köylüyü 
aldatmayı ve avutmayı düşünmüştür. 

Sayın senatörler; 
Yüzyıllar boyunca kaderiyle başbaşa kalmış, top

rak ve insan münasebetlerinin ötesine varamamış 
Türk köylüsüne, ihtiyacı olan yol, su, elektrik, top
rak dağıtanı gibi, hizmetlerin götürülmesinde yeni 
Hükümetin, partizan ve oy hesaplarının dışında, sos
yal adalet ilkelerine uyan şekliyle davranışta buluna
cağına inanıyoruz. 

Sayın Bakandan, iş makinelerinin adet, model ve 
türleri hakkında gerekli cetvel çıkarmasını bekliyor, 
1978 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi
nin, uygulamasında Sayın Köy İşleri Bakanına ve 
mensuplarına ve Yüce Senatonun üyelerine, Grupum 
adına saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçesine oyunu kullanmayan sa
yın üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
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Kişisel görüşlerini bildirmek üzere Sayın İlhan, 
buyurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
değerli mensupları hepinizi saygı ile selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra bir bağnnsız üye ola
rak ben de Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşlerimi dile getirmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Ancak, gecenin bu saatinde 
burada huzurunuzda sizlerin zamanınızı da almak is
temiyorum : Köylünün sorunları da var, ne yapa
cağım bilemiyorum. Bunun için birkaç önemli konu
ya değinerek huzurunuzdan ayrılacağını. 

Bugün Muş'taki YSE'nin elindeki makine parkı 
Batı Anadoludaki bir ilçede bulunan makine parkın
dan daha azdır. Sayın Bakanım bunu bilhassa belirt
mek istiyorum. Bu hususta Sayın Bakanımızın bize 
yardım etmelerini istiyorum; çünkü Hükümet Prog
ramında Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki, yol, su, 
elektrik gibi altyapı çalışmalarına öncelik verileceği 
belirtilmelidir. Dozer, graider ve damperli kamyon is
tiyoruz. Bunlar olmadan malumunuz hiç bir şey yap
mak mümkün değil. 

Sayın Bakana, bir konuyu önemle üzerinde dura
rak belirtmek istiyorum : Elimde belgeler de var is
pat edecek durumdayım. Muş seçim bölgemde Ba
kanlığınızla ilgili iş yapan bazı müteahhitlerle bazı 
memurlar ortaklaşa çalışmışlardır. Çimento, boru ve
saire köyün işinde kulamlmamış, müteahhit onu kom
şu köyde satmıştır. Eğer istiyorsanız ben bunu ispat 
edecek durumdayım. Sizdeki belgelerde köye su gel
miş olduğu görülüyor, hatta bazı muhtarlar da para 
vermek suretiyle elde edilmiştir. Köyde su akmıyor. 
Bunları ispat edecek durumdayım. 

Bir senatörün köyünde bu yapılırsa (Muş gibi bir 
yerde bu yapılırsa) diğer tarafım siz takdir edin. Ku
sura bakmayın efendim. 

Muş Ağartı içme suyu şebekesi 9 köye su götü
ren bir şebekedir, burada su akmıyor. 

Sayın Bakanım, önemle üzerinde durduğum ve 
mutlaka söylemem gereken bir nokta daha var. YSE' 
nin görevi bellidir. YSE havaalanı yapmaz. Hele Muş 
gibi geri kalmış bir yörede, 600 köyün yolunu, su
yunu bırakıp da havaalanı yapmaz. Hele uçağın hiç 
gelemeyeceğini bildiği halde havaalanı yapmaz. Bunu 
açdt olarak söylüyorum. Bu şahıslar hakkında işle
min mutlaka yapılmasını istiyorum. Muş havaalanı
nı, YSE'nin damperli kamyonları dozeri ve grayder-
leriyle karayollarının ve afet işlerinin imkânlarıyla 
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yapılmıştsr; ama uçak gelmemiştir, gelse dahi iste
miyorum; (çünkü 600 köyün yolunu bırakacağım, 
600 köyün içmesuyunu bırakacağım ve doğrudan doğ
ruya üç ay devamlı olarak gece gündüz başka' işte 
çalışmıştır. Bana diyeceksiniz. «Peki niye müdahale 
etmediniz» Benim de haberim yoktu. Bir Allahın ku
lu; bir muhtar, bir belediye başkanı, bir insafh şa
hıs üç kelimelik telgraf çekilmedi. Ben Muş'a gitti
ğim zaman durumu gördüm. İş işten geçmişti. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı mensuplarına 
ve Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını temenni 
eder. Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğîu?.. Yok. Sayın 
Feyyat?.. Yok. Sayın Cidal?.. Yok. Sayın Sarıibrahim-
oğhı?.. Yok. Saym Oğuz buyurunuz efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının müzake
resi dolayısıyla ben de şahsi görüşlerimi az etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Köyün kalkınması, köye dönük hizmetlerin artı
rılması için kurulmuş bulunan Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığının 1963'ten beri çok hayırlı hizmet
ler verdiğini belirtmek isterim. Nüfusumuzun % 60' 
inin köyde yaşadığı, 25 milyondan fazla vatandaşımı
zın köyde barındığı düşünülürse, işin ehemmiyeti ken
diliğinden anlaşılmış oluyor. 

Kalkınma köyden başlar. Bu sebeple köye ve köy 
hizmetlerine çok önem vermenin gerektiğini ve lüzu
munu ifade etmeye gerek görmüyorum. Ancak, şu
nu da ifade etmek isterim ki, memleketimizin en çok 
ihmal edilmiş yerleri köylerimizdir. 

Muhterem Bakanım, muhterem arkadaşlarım ve 
Muhterem Başkanım; şunu ifade etmek isterim ki, 
köylü bu milletin efendisidir derken, seneler senesi 
bunu sadece fantazi bir laf olarak kullanmışız. Bu
gün köylü her zamanki gibi yine İstırap içerisinde: 
Yolu yok, suyu yok, elektriği yok. Yaşlanmış hayvanı 
ile hasta çocuğu ile okulsuz, ebesiz, ilaçsız ve işsiz du
rumda. Hal böyle iken hâlâ da köylünün efendi oldu
ğu hususunda İsrarlı olursak; bu sadece bir vakayı 
belirtmekten çok onunla istihza etmek maksadı veya 
manasına gelir. 

Emelimiz ve gayemiz şu olmalı: Köyü ve köylü
yü sosyal, ekonomik kültürel yönden maddi ve ma
nevi bakımdan kalkınmasını temin için köye müte
veccih Devlet hizmetlerini köye ulaştırılması için ga
yemiz olmalı ve bu hususta elimizden gelen bütün 

çabaları göstermeliyiz. Ancak, kanaatim şudur ki, 
burada çok samimi olmak gerekiyor. Reylerini al
mak için, sizin için her şey yapmaya hazırız hakika
ten ihmal edilmiş yörelerdir bunlar; gerek orman köy
leri gerek Şark köyleri, gerek Cenubi Anadolu köy
lerinin çok ihmal edildiğini belirterek onların gönül
lerini okşayıp oylarını almak yetmiyor. Bütün gücü
müzle samimi bir şekilde Devletin bütün imkânlarıyla 
bu işlerin üzerine eğilirsek çok hayırlı faydalar olur. 
Memleketin kalkınması da oradan başlatılarak hayır
lı neticeler vasıl olunmuş bulunur; ama yok bugüne 
kadar olduğu gibi yine bir oylama siyaseti ile köylü 
okşanır, kalbi alınır, ondan yana olduğu söylenir, 
köylüyle hiç alakası olmayan kolejlerde okuyan ve en 
lüks hayatı yaşamış olanlar; «Biz sizdeniz» diyerek 
onların reylerini almaya talip olursa, yine köylü bu
lunduğu yerde kalır ve bu sözlerden bir fayda gel
mez. Yapılacak hizmetlerin de samimi bir şekilde ifa
de edilmemiş olduğu içindir ki, arkasından hiçbir şey 
bulunmaz ve neticesi alınmaz. 

Muhterem senatörler; 
Köy yolları seneler senesi yapıldı dedik. Geçen 

yıl Ankara'da ilçe taramalarıyla alakalı bir siyasi faa
liyetimizde Kalecik'in köylerine girmek imkânı olma
dı. Mevsim kış olması sebebiyle bir kısım köylere gir
dik, gördük ki, ancak grayderlerin açmış olduğu bir 
çizgi üzerinde daldığınız zaman arabanın yarısına 
kadar çamura gömüldüğümüzü fark ettik ve bir
çok köylere girmemiz mümkün olmadı. Girdiğimiz 
köylerden de çıkarken o köylü kardeşlerimiz bizi 
traktörle anayola kadar çektiler ve ancak kendimizi 
öyle kurtarabildik. Ankara'ya geldiğimiz zaman-mo
torlarımız belki yarı hizasına kadar çamurla dolmuş
tu. Onlar nasıl geçiyorlardı? Ancak traktörlerinin ge
niş tekerlekleriyle bu yolları aşabiliyorlar; ama bu yol
ların kışın geçit vermesi imkânı yoktur. 

Muhterem senatörler; 
Su hizmetleri de aşağı - yukarı böyle. Bilhassa Ce

nupta açılmış bulunan kuyuların bir kısmı çalışmadı
ğı ve çalışanların da verimli olarak faaliyet göster
mediği ifade edildi. Birçok köylere hâlâ tankerler
le su götürüldüğü ifade edildi. Memleketimizin bir 
yöresinde her türlü lüks ve imkânlar temin edilmişken 
başka bir tarafında hâlâ daha köye tankerlerle su 
götürürsek, bu çok açıklı bir manzara olur. Onun için 
geçmişteki yapılanları bir tarafa bırakıp bunun üzeri-

1 ne neler yapacağımızı ifade etmek ve ondan sonra 
bütün memleket evlatları ve bütün partiler ye bütün 
memleket münevveri bu hususun nasıl halledileceği 
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hususunda yapıcı fikirlerle ve teşvik edici fikirlerle 
bu davanın biran evvel halledilmesinin çaresini ara
mak lazım. 

Elektrik de aşağı - yukarı aynı durumda. Arkadaş
larım hatta istatistiki malumat vererek de bunu ifa
de ettiler. Köyün okul durumu, cami durumu, hatta 
din adamı talebi de aynı vaziyette himmet ve hizmet 
bekliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Köylünün bir meselesi de asayiş meselesi. Birçok 

köylerde asayişin ihlal edilmiş olduğu hepinizin ma
lumudur. Köylünün hudut davası vardır, başı belâya 
girmiştir. Köylünün kan davası vardır, başı belâya 
girmiştir veya işsizdir, toprağı kendisine yetişmiyor 
onun içindir ki, köyünde barınamayacak hale gelmiş
tir. Ya komşusunun hudut davasından çıkan şerrin
den veya senelerce sürüp gelen kan davasından veya 
çaresiz kaldığı için, karnım duyuramadığı için bütün 
imkânlarım elinden yok pahasına çıkarır bir şehrin 
kenarına gelir ve oradan bir gecekondu kurarak ha
yatım kazanmak için, bir iş bulmak için çabaya girer. 
Hâl böyleyken, bunları bir noktada toplamanın çare
lerini aramak lâzım. Memleketimizde mezralar, köy
ler, serpilmiş mahalleler hepsi birden hesap edildiği 
zaman, adedi 100 bini beiki bulan yerleşme merkez
leri tespit ediyoruz. Bunların hepsine yol, su, elektrik 
ve hizmetler götürmek çok güç. Ne yapıp yapıp bunları 
belli iş merkezleri etrafında; belli merkezler etrafın
da toplamanın faydasına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Topraksız köye toprak tevzii hususu, ayrı bir is-

tirap konusu oldu biliyorsunuz. Bazı kimselerin elin
den toprakları abındı, hatta ihtiyacı vardır; ben de 
köylüyüm benim de İhtiyacım vardır denmesine rağ
men alındı, alınanların hesabını yaptığınız zaman 
belki bir milyon lira etmez ve bugün mütevazı bir dai
re şehirlerde bir milyon lira ederken, bunların yüz-
lerceşlne sahip olan zenginler bulunurken, milyarlık 
fabrikalar varlıklı İnsanların elinde dururken, biz top
rak tevzi edeceğiz diye, fukara köylünün elinden bir
kaç yüz dönümlük belki tamamı bir milyon lira da
hi etmeyecek bu toprağını alır, onu sızlandırırsak, bu
nun bir hizmet olduğuna ben kail âsgâlm. 

BAŞKAN — İki dakikansz kaldı Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Topluyorum muhte

rem Başkanım. 
Eğer bir hizmet edilecekse, varlıklı insanlar feda

kârlık edeceklerse bunu belli kesimlerde ekindeki top
rağı alarak köylüyü mağdur edeceğimize, varlıklı in

safların fedakârlıklardı umumi manada alıp, varlık
sız insanlara da sosyal imkânlar getirmenin yollarını 
aramak lazım. 

Kooperatifler mevzuunda fazla izalıat vermeyece
ğim. Arkadaşlarım uzun uzun açıklamalar yaptılar. 
Ancak, kooperatiflere yardımlar belki onları kalkın
dırmak bakımından ve hizmetlerini daha da iyi isti
kamete götürmek bakımından faydalı oluyor; ama 
yaygın bir kanaat şu ki, bunlar ya belli amaçlar veya 
menfaatler temini için kurulmuştur veya Avrupa'ya 
işçi göndermek bakımından bir paravan kooperatif
ler olarak kurulmuştur. Bunları çok sskı bir şekilde 
te?tîş ederek, bunları hakikaten istihsale ve istihlake 
yönelik olarak hayırlı istikametlerde ve hizmetlerde 
kullanırsak. memleketimiz bakımından faydalı olaca
ğı kanaatindeyim. 

Bu tespitlerimle, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı Bütçesinin memleket ve milletimize ve Köy 
İşleri Bakanlığı mensuplarına hayırlı olması dileğiyle 
hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Aslanoğlu?.. Yok. Sayın Kut
luk buyurun. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığımızın Sayın Bakanı ve değerli mensupları 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gecenin bu geç saatinde sizleri fazla işgal etmeye
ceğim. 

Gecenin bu geç saatlerinde görüşülmekte olan ve 
münjıasıran Türk köylüsüne hizmeti kend'isine görev 
iîtilhaz etmiş bulunan Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bekarlığı Bütçesinin bütçe giderlerine şöyle bir göz 
gezdirdiğiniz zaman yapılacak hizmetlerin yekûnu kar
şısında harcama giderlerinin azlığım görerek üzülü
yoruz. Bu hazin durum karşısında daha yıllarca içmek 
için su bekleyen, şehire, kasabaya, köyden köye git
mek için hiç olmazsa sta'biîize bir jroîa kavuşmaya, 
elektriğe, televizyona, köprüye kavuşmaya ihtiyaç 
duyan ve bunların özlemini çekerek üzüntü çeken köy
lülerimizi düşündükçe ne kadar çok çalışmaya ve im-
kânlanmîzı, bu çilekeş insanların hizmetine ayırma-
ımzm gerektiğine hükümetlerimizin dikkatini bu nok
taya teksif ettirme zarureüne inandığımızı burada 
söylemek istiyorum. 

Köylülerimiz bizlerden kendilerine bu Bakanlık 
vasıtasıyla önemli hizmetlerin bir an evvel ulaştırıl
masını, duyurulmasını istemektedirler. 

Ben huzurlarınızda, kendi ilim Çanakkale'de bu 
Bakanlığın görevlerini daha iyi şekilde yürüteİHl-
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mesi için dallıa fazla gayret göstermesini isteyeceğim. 
Çanakkale YSE Müdürlüğünün makine parkı çevre 
illere kıyasla son derece zayıftır. Beş dozerden; an
cak bir İki tanesinin çalabildiğini, diğerlerinin maa
lesef eski ve tamire muhtaç durumda, hatta tamiri
nin imkânsız derecede olduğunu söylemek mecburiye
tindeyim. Oto parkımız ise daha çok yetersizidir. Ça
nakkale'mizin Bayramiş, Ayvacık, Çan, Biga ilçeleri
mizin köylerinin bir kısınma daha hâlâ gidememişiz 
'Ve iptidai vasıtalarla gittiğimizi görerek üzüntümüzü 
bütün vatandaşlarımızın huzurunda ve sizlerin huzu
runda 'ifâde etmekten geçemeyeceğim. Bugün onlara 
hizmetleri götürememiş olmanın üzüntüsünü duyuyo
ruz. 

®u itJbaria, Çanakkale YSE Müdürlüğünün maki
ne parkı yöîsünden takviye edilmesini istirham ediyo
rum. 

Yine Çana'kkale ilimizin diğer çevre illere nispet
le köy yolları asfaltlanması işine hız verilememiştir 
'•bir türlü. Çanakkale'mizin köy yollarının asfaltlan
masına devrenizde hız verilmesini samimiyetle isti
yoruz, eğer bunu görürsek gönülden alkışlayacağız. 
Zira, Çanakkale'mizin her bir köşesi turistik bir an
lam taşımaktadır. Turistlerin akınına uğrayan müstes
na bir vilayet imizdir. Bu itibarla, yabancılara karşı 
da ilimiz Çanakkale'nin ve dolayısıyla Devletimizin 
yüzlünü hep beraber ak çıkarmak mecburiyetinin za
ruretini burada ifade etmeyi bir görev sayıyorum. 

'Sayın 'Başkan, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının, Koope

ratifleri Destekleme Genel Müdürlüğünün Çanakkale 
köylerine ve kooperatiflerine yaptığı değerli yardım
ları ve krJkıîan burada şükranla yadetmeyi bir gö
rev sayıyorum. Zeytin muhitindeki köylerimizin her 
birisinde; 10 - 15 tanesinde zeytinyağı fabrikalarının 
'bacalarının tütmesinde bu Bakanlığın büyük katkıla
rı olmuştur. Köylülerimizi mütegaliibelerin elinden 
kurtaran bu faaliyetlerinizi takdirle ve şükranla ya-
dediyoruz. 

Ancak, Çanakkale Yenice ilçemizin Davut köyü
nün kooperatifi tarafından yapılan salça fabrikası ile, 
Çan ilçesinin Etili bucağında köylülerin yine Koope
ratifler Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleş
tirmeye çalıştıkları ağaç ürünleri fabrikaları maale
sef bîtememîş durumdadır. 

Bu köylerimiz fakirdir, desteklenmeye muhtaçtır. 
Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanımızın Yeni
ce Davutköy Kooperatifinin Salça Fabrikası ile, 
Çan - Etili Kalkınma Kooperatifinin Ağaç Ürünleri 

Fabrikalarının bitirilmesine gayret göstereceklerine 
inanıyorum ve bu anlamda Sayın Bakandan, bu köy
lere yardım elini uzatmasını ilgililere emir vermesini 
istirham ediyorum. 

Türk köylüsünün bir an evvel medeni vasıtalara 
ve imkânlara kavuşması için geceli gündüzlü fera-
gatla, fedakârca çalışan pek değerli Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığımızın aziz mensuplarsın en 
derin saygı ve sevgilerle bu vesileyle selamlıyorum. 
Kendilerine yurt hizmetlerinde basanlar diliyorum, 

Bütçemizin Bakanlığımıza, Yüce Milletimize ha-
y?r!ı, uğurlu olmasını diliyor, içten saygılarımı ve ba
şarı dileklerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tenkit ve tedennilere cevap vermek 
üzere Köy İşieri ve Kooperatifler Bakanı Sayın AH 
Topuz, buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 25 daklkadsr, bir 
de sorumuz var; yani 25 dakikadan evvel bitirirseniz 
memnun olurum efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALI TOUZ (îsîanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde konuşma yaparak değerli katkılarda bulu
nan bütün üyelere teşekkürlerimi sunarak cevaplan 
arz etmeye çalışacağım. 

Milli Birlik Grapu adına konuşan Sayın Ahmet 
Yıldız'ın, OIIÎÎTIIU önerileri ve telkinlerini dikkatle 
dinledim. Bakanlığımızın bu dönem çalınmalarının 
doğrultusundaki bu önerilerinden dolayı kendisine 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu istikamette çalış
malarımızın örsünmüzdeki aylarda belirtilerini kendi
lerine göstermekten mutluluk duyacağız. 

Adalet Partisi G?«pu -adma söz alan Sayın Ay-
nm'ın, bazı konulardaki değerlendirmelerine ve so
rularına ayrı ayrı cevap vermeyi düşünüyorum : 

Önce şunu belirtmek isterim ki, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının uygulamalarına ilişkin 
eleştirileri ve önerileri aslında 27 yıldır çok kısa ara
lıklar dışında Türkiye'nin yönetiminde hükümetle
rinde büyük etkinlik kazanmış, sorumluluk taşımış 
Adalet Partisinin hizmet felsefesine karşı yöneltilmiş 
bir öz eleştiri olarak kabul ediyorum. 

Geçmişin iyi hizmetlerine neleri katacağımız ko
nusundaki sorusuna ise, biraz sonra bu aynnttılı so
rulara vereceğim cevaptan sonra genel olarak Bakan
lığın önümüzdeki dönemde izleyeceği politikayı siz-

| lere sunarken cevap vermiş olacağım. 
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Sayın Ayrım, Bakanlıta yeni kadrolaşmaların | 
partizanlık görüntüsü vermemesine özen gösterilme- J 
sini istedi. Çok geç de olsa bir Adalet Partili Söz- I 
cünün bir bakanlıkta partizanhk yapılmamasını iste- I 
mis olmasını çok olumlu bir aşama olarak görüyo- 1 
ram. Çünkü. Türkiye'de partizanlık denildiği za- I 
man geçmiş dönemin uygulamaları içinde partizanlık I 
örnekleri gösterilmesi konusu ortaya atıldığı zaman I 
her halde Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığını ve I 
özellikle onun Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünü 
herkes hatırlar. I 

Biz geçmiş kâbusu Türk toplumuna bir daha 
yaşatmayacağız; ama geçmişte yapılanları kolay ko- I 
lay da unutmayacağız. Şu anda Yol - Su, Elektrik 
Genel Müdürlüğünün en büyük sorunu, geçmiş dö
nemde program dışı uygulamaların doğurduğu ada- I 
leisiziikleri, tahribatı önlemek için ne yapabiliriz? 
Onu düşünmekle geçiriyoruz, günlerimiz,'. Geçmiş 
dönemde bu Genel Müdrülüğan değerli teknik perso- I 
nelinin nasıl dağıtıldığını görüyoruz, nasıl verimsiz I 
hale getirildiğini görüyoruz ve Türk mühendisleri- I 
nin ve yatırıma katkıda bulunabilecek teknik eleman- I 
lannnı yeniden YSE Genel Müdürlüğünün kadroları i 
içine nasıl çekilebileceğinin hesaplarını yapıyoruz, 
onu arayışla vakit geçiriyoruz. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Yol Su, Elektrik Genel Müdürlüğünün Türkiye j 

ölçüsünde yaptığı başarılı hizmetleri küçümsemek I 
veya örtmek istemiyorum. Yapılan her şeyin köye 
ve köylüye önemli bir katkısı vardır. Bunda emeği j 
geçenlerin hepsine; teknik elemanından, yöneticisin
den işçisine kadar, siyaset adamına kadar hepsine 
elbette ki, teşekkür etmemiz gerekir. Fakat, Devle- I 
tin kaynaklannı köyün ve köylünün sorunları için 
kullanırken, bu kadar savurgan bir anlayışla ve j 
iadece seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla kulla
nanların geçmişte yapmış olduğu bu tahribatı unut- ] 
mak, demin de söylediğim gibi kolay değildir. j 

Bu konu üzerinde bu geç saatte daha fazla sizi 
yormak istemiyorum. Çünkü bildiklerinizi seçim 
bölgesinde herkesin bildiklerinden birtakım örnekler 
verdim, ayrıntısını sizler çok daha iyi değerlendirir
siniz. Ama, şunu kesinlikle söyleyeyim; hizmette 
adalet sağlamak için daha önce kasıtlı olarak hizme-
tin götürülmediği, programa alındığı halde program
da yazılı bırakılıp uygulamaya geçilmeyen yerler 
için elbette ki, öncelik tanıyacağız; ama bu öncelik, | 
bazı arkadaşlarımız tarafından şu ya da bu şekilde 
bir istismar konusu yapılmaya kalkılırsa, o zaman, \ 

geçmiş dönemin bütün kirli çamaşırlarım Türk ka-
muoyaunun önüne çok açık seçik olarak sereceğiz, 

Sayın senatörler; 
Bu Bakanlığın her zerresine politikanın ve kötü 

partizinhğuı sokuluşuna örnek olarak bütçelerini de 
söylemek mümkündür. Bütçelerinin nasıl hazırlan
dığı, nasıl komisyonlardan geçtiği ve ondan sonra 
da o bütçeler üzerinde herksin ulu orta nasıl konuş-
luğu hatırlanacak olursa bu Bakanlık dolayısıyla ve 
YSE Genel Müdürlüğü dolayısıyla, Türkiye'de nasıl 
bir çirkin politikanın yapıldığım görmek son derece 
kolaydır. 

1977 yılında bütçe, 7 milyar küsur milyon lira ile 
teklif edilmiş ve Bütçe Karma Komisyonunda bu 
aşağı yukarı üç milyarın üstünde bir artışla, yanlış 
hatırlamıyorsam yahut o civarda bir artışla 11 milyar 
civarında bağlanmış. Neden böyle olmuş?.. Çünkü, 
1977 yılı seçim yılı. 

Bütçeye çok para koyacaksın, her yerde yarım 
yamalak iş başlatacaksın, her yere yol götüreceğini 
söyleyeceksin, dozeri seçime yakın köylerin yakını
na ulaştıracaksın, hükümetin bir kanadı o dozeri öbür 
tarafa çekmeye çalışacak, beriki «Dozeri ben getir
dim» diyecek. Âdeta, politikacılar dozerin üstüne çı
karak operatörlük yapacaklar. Bütün bunlara olanak 
sağlamak için, Bütçeye kaynak koyacaksınız, sonra 
yıl içinde onları belirlenen hedeflerde gerçekleştire
meyeceksiniz. Sonra, geleceksiniz 1978 yılı Bütçesi 
için 1977'den değil, 1976 yılındaki bütçeden daha 
küçük bir ödeneği hükümet olarak Meclise sunacak
sınız, sonra çıkıp bu kürsüye diyeceksiniz ki, «Her 
sene bu, Komisyonda artırılırdı, vatansever, köylü-
sever Adalet Partili milletvekilleri 1977'de artırmıştı, 
bu sefer hükümette olmadığımız için Cumhuriyet 
Halk Parisliler bunu artırmadı» diyeceksiniz ve böy
le politika yapacaksınız. Bunun modası çoktan geç
ti. Artık bunlara inanacak insanı Türk toplumunda 
bulmak da kolay değil. Onun için bırakalım bu yön
temleri, gerçeği görelim. Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının bütçesi neden 1977'ye nazaran % 40 ci
varında bir gerileme ile Meclise getirildi?.. Bunu, bun
dan evvelki hükümetin iç yapısında arayalım. İç ya
pısından gelen nedenleri vardı, 1977'deki partizanlık
ları vardı, 1978'de de kendi ortaklarım hükümette 
ikna edemedikleri için bazı kaynaklan bir ortağın, 
bir üyesinin işgal ettiği bir bakanlıkta topladıkları 
için bütçenin tavanını öyle ayarlayarak o parayı ora
da gösterip nasıl olsa bütçede buna bir miktar ilave 
ederiz deyip hem kendi ortaklanm aldatacak, hem 
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ondan sonra Bütçe Komisyonunda biz bunu artırdık 
diyerek hükümetin de üstünde grupunun ve üyeleri
nin, milletvekillerinin, senatörlerinin, köy ve köylü 
sorununa yaklaşımıyla ügiîi istismar edecek konu ya
kalayacaksınız, ondan sonra da bütçeye ilave edilme
si konusunda hemen hemen mantığın kabul edemeye
ceği kadar yüksek ödenekleri de getirip Bütçe Ko
misyonunda sırf şekil olarak sunacaksınız. 

Bir ölçüde gerçekleri bir tarafa iterek, sırf, işi po
litikada bir malzeme olarak kullanmayı amaçlayan 
insanlar için bundan daha sivri şeyler de yapılabilir, 
ama bundan memlekete bir fayda gelmez. 

Biraz sonra köy ve köylüyü düşünmenin ne de
mek olduğunu söylediğim zaman, zannediyorum ki, 
geçmiş dönemle yeni Hükümetin köye ve köylüye 
yaklaşımıyla ilgili çok açık fark ortaya çıkacak ve o 
zaman Türk köylüsünün Hükümetimiz tarafından 
nasıl bir refaha ulaştırılacağı konusu daha kolay an
laşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine, Saym Ayrım arkadaşımız; Toprak İskân 

Genel Müdürlüğü ile ilgili deprem uygulamaları, yay
la ihtilafları gibi, konularda daha hızlı bir çalışma
nın yapılmasını önerdi. Kendisi bu önerisinde haklı
dır. Kuşkusuz, bu çalîşmaîarın daha etkin bir şekil
de sürdürülmesi lazımdır. Esasen şu anda Toprak İs
kân Genel Müdürlüğünün uygulamada olan projele
rine bakıldığında ve önümüzdeki yıl programına ba
kıldığında, bu konuda çok ileri birtakım aşamalar gö
rülmektedir. Deprem projesiyle ilgili 1977 yılı içinde 
sadece 28 - 29 köyün projelendirme işi yapılmış. İşin 
kapsamı çok daha büyüktür; 1978 yılı içinde bu, 
mutlaka çözülecektir. 

Yayla ve diğer ihtilaflarla ilgili tespit komisyon
ları bugün için yeterli görülmektedir; ama iş içinde 
yeterli olmadığı anlaşılırsa, kuşkusuz, onlar da artı
rılacak. 

Toprak - Su ile ilgili olarak değerli arkadaşımı
zın bazı sorulan olmuştu; vaktinizi almamak için ra
kamları atlayarak geçiyorum ve kooperatifleşme ile 
ilgili bazı düşüncelerimi size sunmak istiyorum ve bu 
arada Sayın Ayrım'ı da cevaplamış olacağım. 

Sayın Ayrım, «kooperatiflere Adalet Partisinin 
girmediğini ve onları bir üs, karargâh olarak kul
lanmadığını» söyledi. Buna mukabil, «Köy - Koop'a 
son Hükümet döneminde bazı bakanlıklardan bazı 
desteklerin yapılacağı yolunda haberler aldığım» 
söyledi. 

Bütçe Plan Karma Komisyonunda da ilgili arka
daşımızın söylediği gibi, şu ana kadar Köy - Koop'a, 
1974 dahil 1977'deki bu sene içindeki bir aylık Hü
kümet dönemi dahil, Köy - Koop'a herhangi bir 
yardım yapılmamıştır. Ancak, Köy - Koop, Türk 
köylüsüne birtakım, özellikle tarım girdileri ve alet
leriyle ilgili olarak birtakım yararlı hizmetler sun
muştur, sunmak arzusunda bulunmuştur; yurt dı
şından traktör getirmiştir, piyasa satış fiyatının ya
nsı civarındaki bir ücrette çiftçiye traktörü ulaştır
mıştır. Önümüzdeki dönemde doğrudan doğruya 
aracıyı ortadan kaldırarak köylüye, çiftçiye traktör 
ulaştırması için Hükümetin elinden ne gibi bir des
tek olma imkânı varsa, kuşkusuz, o desteklerin 
hepsi Köy - Koop'a verilecektir. Başkalarının 
200 000 liraya traktör sattığı bir ülkede Köy - Koop. 
bunu 90 000 liraya, 80 000 liraya, 100 000 liraya 
köylüye ulaştırabiliyorsa; ancak Köy - Koop'a çı
kıp teşekkür etmek gerekir burada. Köy - Koop yö
neticileri şu veya bu partiye sempatizan olabilir, sen
dika yöneticileri içinde de şu veya bu partiye sem
patizan olanlar vardır; o partiye sempatizandır diye 
bir kuruluşun, halk yararına köylü yararına sürdür
düğü birtakım şeylere karsı koymak, köylüyü ve 
halkı savunmak anlamına gelmez, aksine köylünün 
ve halkın yaranna olan bir şeyin karşısına geçmek 
anlamına gelir. Arkadaşlarımın bunu yapmamasını 
dilerim. Köy - Koop ne gibi partizanlık yapmış? 
Köy - Koop'tan bahsediliyor bu kürsüde de neden 
Hür- Koop'tan bahsedilmiyor? O Hür - Koop. nasıl 
kuruldu, nasıl kurulmadı, ne yapıyor? Ondan da 
bahsedelim. İkisini birlikte eleştirelim ve ondan 
sonra bir yargıya varahm; ama tek yanlı olarak alıp 
Köy-Koop'u, «Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin yanda
şıdır» diye damgalamak, o Köy-Koop. Birliğine bağ
lı tüm kooperatiflerin içindeki saf, tertemiz Türk 
köylüsünün belki değişik siyasal inançtaki Türk köy
lüsüne karşı bir saygısızlık anlamma gelir; bundan 
çekinmemiz gerekir. 

Kooperatifleşme, bugün gerçekten bugünkü uy
gulamasıyla çok savunulabilecek bir noktada değil
dir; ama bunun kusuru yıllardır kooperatifleşmeyi 
yozîastıranlardadtr, kooperatifleşme hareketini «Türk 
toplumu için zararlı bir adımdır,» diye suçlayanla
rındır. 

Bir tarihte, hatırlarız; sosyal adalet dendiği za
man birtakım insanlann tüyleri diken diken olurdu, 
«bu laf nasıl söylenir?» diye. Anayasanın müza
kereleri sırasında «sosyal hukuk devleti» deyimi bu 
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Mecliste büyük tartışmalara yol açmıştır. Koopera
tifçilik sözü çok büyük tartışmalara yol açmıştır; 
birtakım insanlar, onun anlamım kavrayamamışlar
dır, onu çok yabancı bir model kabul ederek, Türk 
toplumunu, sanki geleneklerinden koparan bir gi
rişimdir diye, nitelendirmeye çalışmışlardır; ama 
aradan zaman geçince herkes sosyal adaletçi 
olmuştur, herkes sosyal hukuk devletinden bahseder 
olmuştur, herkes plandan programdan bahseder ol
muştur; bir zamanlar program plan yerine «pilav» 
dan bahsedenler, planı reddedenler bugün plan ve 
program savunucuları olarak karşımıza çıkmışlardım. 
Burada çok önemli bir oyun vardır, çok önemli bir 
çelişki vardır, buna değinmek istiyorum. 

Türkiye'de toplum hangi ileri düşünceyi, hangi 
yararlı düşünceyi tutar hale geürse, o düşünceye 
karşıt olanlar mutlaka o düşünceyi veya o uygulama
yı yozlaştırmak için elden geleni yaparlar. Koopera
tifçilik hareketi de böyle bir anlayışla Türkiye'de 
yozlaştırılmıştır. Yozlaştıranlar biz değiliz. Biz, de
mokratik ve üretime dönük kooperatifçiliği; yay
gın, üretici ve demokratik kooperatifçiliği çok yeni 
bir anlayış içinde üç beş kişinin şirketi biçiminde 
değil, gerçekten köylünün, halkın kendisinin; 
ama üretimden tüketime, pazarlamaya kadar ge
çecek süreci de kontrol edecek biçimde Türkiye'de 
gerçekleştireceğiz. Bu konuda iddialıyız ve kırsal 
alandaki 22 milyarı aşkın tarımla uğraşan çiftçimizin 
ve bir miktar onlarla yakın işbirliği veya ilişki içinde 
bulunan kasabadaki esnafın, kooperatifçilik hare
ketiyle büyük ekonomik güç kazanmasına ve Türk 
toplumunun bu yolda kazanacağı ekonomik güçle 
Türkiye'deki siyasal hayata da ağırlığını koymasını 
sağlayacak yeni düzenlemeleri getireceğiz ve yeni uy
gulamaları Türk kamuoyuna sunacağız. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın İsmail İlhan ve Sayın Ali Oğuz, arka
daşlarımın ve Sayın Kutluk'un, bazı önerileri oldu, 
onlarla ilgili öneriler istikametinde gereken bütün 
tedbirleri almaya çalışacağız. 

Bu arada ortak olarak ileri sürülen makine park-
larıyla ilgili bir iki söz söylemek istiyorum: Gerçek
ten Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının elinde 
önemli makine parkı vardır. Yanlış hanrlamıyor-
sam, YSE Genel Müdürlüğünün elindeki makine 
parkının bugünkü değeri 3,5 milyarı aşkındır. 2 mil
yar dolaylarında belki biraz daha fazla değerde 
Toprak Su'nun elinde makine parkı vardır. Önemli 

bir potansiyeldir, bu. Fakat, özellikte YSE'nin ma
kine parkının tam kapasiteyle çalıştığını söylemek 
mümkün değildir. Başka yatırımcı kuruluşların ma
kine parkları da aynı şekilde atıl kapasite içindedir. 

Bu bir organizasyon, düzenleme işidir. Makine 
parkının tam verimliliğim sağlayabilmek için Tür
kiye'nin iklim koşulları coğrafi durumu ve ekim 
sezonlarının farklılığı ve çalışma olanaklarının çize
ceği istikamette makine parklarının daha verimli 
çalıştırılması mümkündür. Bunun için Bakanlık ka
tında makine parklarının organizasyonuyla ilgili ve 
demin söylediğim faktörlere dayalı olarak tam ka
pasiteyle çalışmalarını sağlayıcı önlemleri bu yıl 
içinde alacağız. Ne ölçüde başarılı olacağımız için 
şimdiden bir şey söyleyemiyorum, fakat öyle zan
nediyorum ki, aşağı - yukarı yüzde 50'nin altında 
olan bu kapasiteyi yüzde 50'nin epeyce üstüne çıkar
ma imkânını zannediyorum ki, bulacağız. 

BAŞKAN — Dört dakikanız kaldı efendim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Ö zaman bütçe olanak
larımız biraz daha az olmasına rağmen (Geçen yıla 
nazaran) 1978 ydı içinde fizik yatırımı olarak 1977'de 
yapılanları aşmaya çalışacağız ve öyle zannediyorum 
ki, aşacağız. 

Sayın senatörler; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, üç temel 

işlevi üslenmiştir, hep şimdiye kadar yapılan tar
tışmalar özellikle siyasetin çok girdiği YSE ile ilgili 
tartışma yapılır ve bu Bakanlığa bir ölçüde Yol Su 
Elektrik Bakanlığı gibi bakılır. Oysa bu Bakanlığın 
Bundan daha önemli sayılabilecek işlevleri vardır. Da
ha doğrusu yerleşme birimlerine giden yol su elektri
ği anlamlaştıracak, zenginleştirecek, onu fonksiyo
nel hale getirecek öteki hizmetler, işlevler vardır, 
bunlar genellikle dikkatten kaçar. 

Bakanlığın üç temel işlevinden birisi; kırsal alan
daki yerleşme birimlerine fizik altyapı götürmek; 
yol, su, elektrik götürmek. 

Bakanlığın ikinci temel işlevi: 78 milyon hek
tar olan Türkiye topraklarının 50 milyon hektarım 
tarıma elverişli hale getirmek, verimli halde tut
mak ve verimini artırma başlığı altında toplayabile
ceğimiz tarımsal altyapı hizmetleri. Türk köylüsü
nün ve kırsal alanda yaşayanların kalkınmaları ve 
refaha ulaşmalarının temelinde bu gerçek vardır, te
melinde bu sorunun çözümü vardır. Buna dayalı 
olmayan hiçbir uygulama, sonuç olarak köylüye 
fazla bir şey getirmez. İkinci işlevi tarımsal altya
pının gerçekleştirilmesidir. 
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Bakanağın üçüncü işlevi; kırsal alanda demok
ratik halk örgütlenmelerini gerçekleştirmektir; yani 
kooperatifleşme. 

Kooperatifleşme, tarımsal altyapı ve yerleşme 
birimlerinin fiziksel altyapıları ve donanımları, bir 
arada ele almmaddcça, kopuk kopuk ele ahndıkça, 
köylüyü refaha ulaştırmaya imkân yoktur. 

Köye giden yol, su ve elektriğin eğer köyde eko
nomik faaliyeti destekleyen başka (birtakım tedbir
ler alınmamışsa, yani orada kooperatifleşme yapıl
mamışsa, orada tarımsal altyapı, tarlanın verimliliği
ni artıran çalbalar bir arada Sürdürülmemişse, ya da 
orada (hayvancılığı geliştirme çalışmaları bir arada 
siirdürüîmemişse, kırsal alandaki verimi artırıcı her 
türlü önlem bununla beraber alınmamışsa, köye gÖtür-
düğümiiz yol, su, elektrik köy için bir refah Sayıla
bilir. Ulaşım sağladığı için asgari medeni olanakla
ra kalvuşturduğu için önemli bir refah sayılabilir; 
ama maddi hayatına hiçbir katkı getirmez. Eğer koo
peratifleşme gerçekleşmezse, tarım aletlerini ve tarım 
girdilerini aracılar eliyle, tefeciler eliyle, ya da köy
deki büyük toprak ağası eliyle küçük toprak sahip
lerinin kullanımına Sunarsak, yine de kırsal alanda 
adaleti sağlayamayız, kalkınmayı sağlayamayız. 

'Bakanlığın bu üç temel işlevi, bir arada uyumlu bir 
şekilde sürdürüldüğü ölçüde Türk köylüsü kalkına
caktır. Yeni hükümetin bu konudaki programı ve 
hedefleri çok açıktır. Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı olarak bize bu konuda düşen görevin bilinci 
içinde Bakanlığın tüm teknik ve yönetim uzmanları 
ve elemanlarıyla birlikte bu sene (Önümüzdeki sene) 
Türkiye'de Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
daha önceki dönemin uygulamalarının ötesinde, ileri
sinde, daha geniş kapsamlı, daha derinliği olan ve 
bütün boyutlarıyla meseleleri içeren bir politikayı uy
gulamaya başlayacaktır ve asıl o zaman Türkiye'de 
köylünün refahı ve mutluluğu artmaya başlayacak
tır. 

Bu bütçe dolayısıyla yapılan eleştirilere teşekkür
lerimi sunarken, böylesine konularda açıklama fırsatı 
bana verildiği için, bu eleştirileri ileri süren arkadaş
lara ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Beni sabırla din
lediğiniz, için bu saatte hepinize saygılarımı tekrarla
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soruyu takdim ediyorum efendim. 
Sayın Başkan 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakam tarafından 

cevaplandırılması için delaletinizi arz ederim. 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

1. Geçmiş hükümet döneminde 1 Mart 1978 ta
rihinden itibaren Kars'ta bir Toprak - Su ve YSE 
Bölge Müdürlüğü kurulacağı karar altına alınmıştı. 
Bu kararı tatbik edecek misiniz?.. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
A I İ TOPUZ (Devamla) — Geçmiş dönemde, bazı 
yerîerde bölge kurulacağı bildirilmiş, bunlardan YSE* 
iîe Hgili olarak, Kütahya'da ve Balıkesir'de bazı b ö t 
geler açılmış, Kars ile ilgili de söylenti halinde bu 
vaatler ortaya konulmuş. 

Aslında bizim kanaatimiz, Türkiye*de bölge teş
kilatının bir İhtiyaçtan doğarak oluşması gerekir. Her 
ile bir bölge götürmenin olsa olsa bir siyasi anlamı 
olur. Eğer ekonomik ölçütleri bakımından gerekiyor
sa, gereken her yerde bölge yapılabilir; ama sırf böl
ge yaparak, bölge yapmak suretiyle sanki oraya biz-
metjn götürülebileceğini sanarak o kararı vermek, 
zannediyorum ki doğru olmayacaktır. 

Bu açıdan bölge sınırlarını, sayılarını ve merkez
lerini çok ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz, ondan 
sonra bölge mi açılacak, bölgeler mi daraltılacak o 
husus, teknik çalışmadan sonra ortaya çıkacağı 9ç3n 
şu anda ibu soruyu tam olarak cevaplandırmıyorum; 
fakat ilkesini de böylelikle belirtmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

AUİ TOPAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan, tekrar saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun tasarısının açık oy
lamasına 94 sayın üye iştirak etmiş 64 kabul, 30 ret 
oyla tasarı kabul edilmiştir. 

1978 Yılı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesi ve 1978 Yılı Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

'Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 22 540 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
kül edilmiştir. 
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Bölüm 

111 

112 

113 

900 

Lira 

Köy yollarının yapımı, içme 
sularının temini ve elektrik te
sislerinin kurulması 5 705 967 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
niza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
kul edilmiştir. 
Toprak Su hizmetleri 
BALKAN — Bölümü oylan-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
kül edilmiştir. 
ı/iitr» • s t i f . - i l t i .', .45» s;1*-

KooperatifçiMk ve el sanatları 
hizmetleri 

2 İ B 632 000 

BÂ — Bölümü oylan-
655 124 000 

niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul euneyenler.. 
kul edinmiştir. 

.a-

8 870 000 

çesı 

Hizmet programlarına dağıtıla
mayan trasferler 
a .t tır .. -w \-. •. ; .-. ... 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
'•"X k"j. i ' ^ v j t ı - . î ; - , 

kul edilmiştir. 
>rak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü Büt-

Toprak ve İstan İşleri 
Genel MhdÜrmfi iu^elİ 

Böiünı İM 

4 MM 

4İ0 254 

10İ Genel yönetim ve destek nîz~ 
m - lor . 
metleri 
BAŞKAN - ioİİmu oylar.-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabıil etmeyenler... Ka
kül edılmi|tîr. 

111 Toprak İslah fiizmetlen 
BALKAN — Bolmîi oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
kül edHıiniştÜ. 

900 Hizmet progranılanna dağıtıla
mayan trasferler 
BAŞKAN — Bolümü oyları-
...... . . ... . 1/v, ,. ,,.,,,.. 

niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
kül ediunişth'. 

1978 yılı K6y İşleri vfe Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesi ve 1978 yılı Töprafc Ve İskân Işferi Genci 
Müdürlüğü Bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun. 

13 . 2 . 1978 Pazartesi yani bugün saat 9.30'da 
tekrar toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 04.00 

1 072 000 
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1978 Ma|l ¥||} Karayolları Genel Müdijrjüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen .Oyların Sonucu {$. Sayısı: 749) 

(Kabul edjmiftir.) 
Üye sayısı : 184 

Qy yerenler : 119 
Kabul edenler : 62 

Reddedenler : 56 
p^ûserter : 1 

Çtya kaıtıüma^ankr : 65 
Aç$; üygMkler : — 
(Kabul Edenler) 

BALIKESİR TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

Nejat Sarlıcalı 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Şeibîp KaramulUaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi NalbantpğUı 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

} GİRESUN 
i Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çatatoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Beyti Afda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp AJcsaç 
KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

Mukbil Abay 
MANİSA 

Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MUŞ 
I İsmail İlhan 

NJĞDE 
1 Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 

(Reddedenler) 

AFYO>ötARAHjŞAJl 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayigİt 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA i 
Mehmet Atıf Bçnierlioğlıi 
Turhan Kapardı 1 
Yiğit KökeY 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

B A I ^ J & ^ R 

Hikmet A^anpğiu 
İ. Sıtkı Yuvalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

-B BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BjURŞA 
İ. Sabri Çajpayangil 
Şeref ^Kaîy l̂ar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek" 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehlnli Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsiin Batur 
Zeyyat Baıykara 
Kemal Cahtürk 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özhek 
Metin Toker 

% Halil Tunç 
Şerif Tüten 

ÇORUM 
Safa Yajçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
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GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (t.) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BÎLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif îslânıoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saıiit Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

(Çekinser) 

TABİİ 
Kadri Kaplan 

ÜYE 
-

(Oya Katılmayanlar) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSER! 
Ziya Müezzünoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Ahmet Remzi Hatip 
KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
MALATYA 

Süleyman Efe 
Hamdi Özer (İ.) 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MARDİN 
Mehmet Alü Arıkan 
(I- Ü.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SlNOP 
Abdullalh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Taytan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birindoğlu 
Ahmet Cetmü Kara 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Nailm Taşan 

URFA 
Abdulgaimi Deniiiilkol 
Hasan Oraıl 

UŞAK 
Ahmet Tahtaıkılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda (İ.) 
Hüsamettin Çeldbi 
Sadi Irrnaik 
H. Nail Kulbalı 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 

— 362 



C. Senatosu B : 30 12 , 2 . 1978 O : 3 

1978 Yılı Devlet Su İşleri Genel MüdürUiğii Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 753) 

(Kabıil edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldı* 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şdbip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : L39 

Kalbul edenfer : 89 
Reddedenler : 5Q 

Çekimserler : — 
Oya katılmayanlar : 45 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet A i Arıkatn 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Idris Gürsoy 
Orhan Vusral 

RİZE 
Talât Doğam 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüırk 
MuMttin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güveni 

URFA 
Abduligani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet TahtaJkılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhslin Batur 
Zeyyat Baykaıra 
Kemal Cantürk 
Hüisalmlettıin ÇeleWi 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 
Safa Reüsoğlu 
N. Kemal Şentürik 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Kâraağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeı? 

AYDIN 
A. Metiö Tş§ 

BALİKESİR 
Hikmet Aslan^ğlu 
t. Sıtkı Yırçflı 

B|T1İS 
Kâmran j$$n 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
î. Sabri Çağlayajagil 
Şeref K,ay3jac 
Barlas Kün1&y 

TABİİ ÜYELER 
Emanulla,tı Çelebi i 
Vehîbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu » 

JHa^ri Öner 
Kaeıal ^^K!bçahiîrw>ğiu 1 
Möhrriöt Üm®d} (B§k. V.) j 

ADIYAMAN ; 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderligğlu 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

(fteddedetüez) 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Oeliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

(.Oya Katili 

i Şerafettin Paker 
! AYDIN 1 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Raif Eriş 
BİLECİK i 

Mehmet Erdem ; 
DENİZLİ 

Baha Akşit ; 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ. Ü.) 

JŞP4RTA 
Mustafa fGüJçügil 

İST^NB.UL 
Fikret Gündoğan 1 

m-, 

Tekin Ariburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Mün|r Daldal 
Akın Qzdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adn&n Karaküçük 
K A R Ş 

Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

mayanlar) 

S İZMİR 
• Şeref Bakşık 
] KAHRAMANMARAŞ 
| Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

j Muzaffer Şamiloğlu 

j KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu ; 
Ziya Müezziinoğlu (B.) 

KONYA i 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA ; 
Osman Albayr-ak 

MALATYA * 
Süleyman Efe 

MANİSA | 
| Ruhi T^na^ ı ı (İ,) ) 

MARDİN 
Saıiıt Mehmıetoğjhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bckktr 

SAKARYA 
Osman Salflıoğlu 

SAMSUN 
Şabain Dm&sdag 

SIVAŞ 
Tahsin Tüğ&sy 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 

Ahmıet Ceimli K^aja 
URFA 

Halsan Orsa 
ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yfüçe 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
Refet Rçrjdeci 

T E K Î İ R O A Ğ 

Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naâm Taş&o; 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpaitt 
Adile Ayda 0-) 

I Sadi Irmak 
1 H. Naül Kübalı 
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1978 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 754) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 147 

Kabul edenler : 89 

Reddedenler : 57 

Çekimserler 1 

Oya katıtonayanlar : 37 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphli Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmdt 'Biliri 

BOLU 
Neşet Akitnandör 

BURDUR 
Ekrem Kafcay 

BURSLA 
Şebib Karamuilaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Natbantöğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çatal'oğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

| Ahmet Renizi Hatip 

I MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan VutöÛ 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Feftmli Gütfeş 

SAMSUN 
Bahri CBmert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tavlan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abduılganii Demtirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

YOZGAT 
I E. Süleyman Ergin 
ş Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Bayikara 
Kemal Cantürk 
Hüsalmöttiin Çefebd 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şenıtürk 
Metlin TbKer 
Halil Tunç 
Şerif tü ten 
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(Reddedenler) 

AFYONKARÂHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
t. Sıtkı Yırcah 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrabimoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARÂHİSAR 
Mustafa Çelik 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp HatiHioğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç -

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

(Çekinser) 

TABİİ ÜYE 

Kadri Kapları 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
Şeref Kayalar (İ.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KAHRAM ANM AR AŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzûnoğlu (B.) 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MARDİN 
Saik Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salraoğhı 

SAMSUN 
Şaban Derrairdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsdn Tünkay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
î Ahmet İhsanı Birindoğlu 
l Ahmet Cemi Kara 
I URFA 
[ Hasan Oral 
s ZONGULDAK 
\ Ahmet Demir Yüce 

MANİSA 
Ruhi Tunakam (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naiım Taşaû 

VAN 
Ferid Melen 
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CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cifaat Alpan 
Adil Ayda (I.) 
Sadii Irmak 
H. Nail Kuibâlı 
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1978 Ydı Devlet Üretme Çiftlikkri Genel Müdürlüğü Bütçe Kamımı 
(S. Sayısı : 756) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 94 

Kalbul edenler : 64 
Reddedenler : 3Q 

Çekimserler : — 
Oya katılmayanlar : 90 

Açık üyelikler : — 

Tasansma Verilen Oylarm Sonucu 

(Katouî edilm%tir.) 

(Kabul Edenler) 

TABİt ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzın* Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BURSA 
Şeîbüp Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem ' 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

KARS 
Muzaffer Şâmüloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

(Reddedenler) 

BALIKESİR 
1. Sıtkı Yırcah 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğhı 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

ORDU 
İdris Gür&oy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
AbduÜgand Demirkol 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsün Batur 

Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 

Mehmet Münir Dalda! 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
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KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saifit Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

(Oya Katılmayanlar) 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TRABZON. 
Ahmıet îhsan Birincioğkı 
Ahmet Cemil Kara 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrabjimoğlu 
Mehmet Ünalku (Bşk.V,) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHtSAR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (î.) 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreTioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzünoğlu (B.) 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MARDİN 
Mdhrmet A l Arıkan (1. Ü.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salîhoğhı (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Abdulalh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temfel Kitapçı 
Muhüttin Taylan 
Tahstin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Nadim Taşan 

URFA 
Hasan OralI 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda (1.) 
Zeyyaıt Baykara 
Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çedebî 
Fethi Çelikbaş 
Sadii Irmak 
H, Nail Kübalı 
Sabahattin Özbek 
Safa Reüsoğlu 
N. Kemal Şenıtürtk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

12 . 2 . 1978 Pazar 

Saat t 9,30 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tarasısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/496; C. Senatosu : 
2/125) (S. Sayısı : 758) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1978) 



Topta*: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 758 

1 3 . 7 . 1 9 6 5 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /456; C. Senatosu : 2 /125) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 4) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.2. 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1268 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 2 . 1978 tarihli 101 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
1 3 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası üe birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 25 . 1 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
31.1:2.2. 1978 tarihli 99 ve 101 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 4) 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 Arkadaşının, 648 Sayılı Sîyasü Partiler Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Teklifi (2/495) 

MHP 
Millet Meclisi Grupu 25 . 1 . 1978 

Başkanlığı 
2/92 

Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi gerekçesiy
le birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsadelerinizi rica eder, saygılar sunarız. 24 . 1 . 1978 

Konya Milletvekili Gaziantep MilletvekHii Niğde Milletvekili 
İhsan Kabadayı Cengiz Gökçek Sadi Somuncuoğlu 

Elâzığ Milletvekili Çorum Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 
Tahir Şaşmaz Mehmet İrmak M. Yusuf Özbaş 



G E R E K Ç E 

Anayasamızın 7 nci maddesinde yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanılacağı öngörülmüştür. Bu 
maddede belirtilen yargı yetkisi bir ferdin belli bir müddetle haklarım kısıtlayacak faaliyetleri kapsamakta
dır. Bu bakımdan mahkeme kararı olmaksızın bir mahkeme ilamının hukuki sonuçlarını doğuracak her türlü 
tatbikat Anayasamızın genel esaslar bölümündeki anaprensiplerle bağdaşmaz; keza, kişinin hakları ve ödev
leri bölümünde kişi dokunulmazlığına ait 14 ncü maddede ifade edilen kişi hürriyetinin hâkim kararı olma
dıkça kayıtlanamayacağı hususu önemle belirtilmiştir. Kişinin siyasi haklarını takyit etmek onun hak ve hür
riyetlerini elinden almak manasına gelir. Yine Anayasamızın 32 nci maddesinde «Tabii hâkim» kavramı yer 
almıştır. Bu madde ile de fertlerin olağanüstü yargı mercilerine çıkarılamayacağı esası getirilmiştir. Arz olu
nan bu anahükümler muvacehesinde 648 sayılı Kanunun 111/3-A maddesi Anayasaya ters düşmektedir. Çün
kü bu madde ile Cumhuriyet Başsavcılığına mahkemelere verilen yetkiler tanınmakta ve Başsavcılık (şahsi 
ve sübjektif kanaati ile) mahkeme kararı bile olmadan herhangi bir siyasi parti mensubunun doğrudan doğ
ruya bağlı bulunduğu partisinden ihracını talep etmesine imkân verilmektedir. 

Hele bu madde gereğince ihracı istenen kimse bir parlamenter ise savcılığın bu işlemi Anayasamızın 79 
ncu maddesine de aykırı olacaktır. Zira Anayasamızın 79 ncu maddesine göre bir parlamenterin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına kendi Meclisince karar verilmeden sorguya çekilmesi, tutuklanması, yargılan
ması mümkün değildir. 

Halbuki 111/3-A maddesinde bir parlamenterin dokunulmazlığı kaldırılmadan vazifeli normal mahkeme
ce yargılanmadan C. Başsavcılığı tarafından aleyhine siyasi hayatını söndürecek şekilde işlem yapılması ve 
bir nevi olağanüstü mahkeme niteliğinde olan Parti Yasaklarını İnceleme Kurulu tarafından sorguya çekilerek 
sİ3rasi haklarının elinden alınmasına veya kısıtlanmasına, yargılanmasına cevaz veren bir hüküm mevcuttur. Bu 
teklifimizle parlamenterlerin yasama dokunulmazlığı da korunmuş olmaktadır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu 
yazılıdır. Bir siyasi parti yüksek kademe sorumlusunun böyle' bir muameleye maruz kalması ayrıca demokra
sinin ve Anayasanın bu temel kuralına da aykırı düşmektedir. Belirtilen açıklamalar ışığında 648 sayılı Kanu-
p'm 111 nci maddesinin değiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Değişiklik teklifimiz ile bir siyasi parti 
mensupu normal mahkemede yargılanmadan vte hakkında kesin bir hüküm bulunmadan partisinden ihraç edi
lemeyecektir. Parti Yasaklarım İnceleme Kurulunun olağanüstü bir yargı organı olma niteliği Anayasanın ruhu
na uyacak şekilde düzeltilmiş olacaktır. 

Kanun teklifimizde parti yasaklarını inceleme kurulu: Normal mahkemelerde sadece aleyhine hüküm veril
miş kimselerin siyasi partilerden ilişiğinin kesilip kesilmemesi hususunda infaz safhasında doğabilecek ihtilaf
ları halletmek ile görevli bir merci haline getirilmektedir. 

Ayrıca teklifimizde 648 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin de değiştirilmesi istenmiştir. Çünkü bu madde
ye göre bir siyasi parti kanunlarda tarifi bulunmayan «Suçlara mihrak olma» gibi müphem ve sübjektif is
natla kapatılabilecektir. 

Teklifimiz bu konuda açık ve kesin bir ölçü getirmektedir. 

26 . 1 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanan teklif ilişiktedir. Ge
reği arz olunur. 

MSP Grup Başkanvekili MSP Grup Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre Oğuzhan Asiltürk 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 758) 
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G E R E K Ç E 
Anayasamızın 7 nci maddesinde yargı yetkisinin bağımsız malıkemelerce kullanılacağı öngörülmüştür. Bu 

maddede belirtilen yargı yetkisi bir ferdin belli bir müddetle haklarını kısıtlayacak faaliyetleri kapsamakta
dır. Bu bakımdan mahkeme kararı olmaksızın bir mahkeme ilamının hukuki sonuçlarını doğuracak her türlü 
tatbikat Anayasamızın genel esaslar bölümündeki anaprensiplerle, bağdaşmaz; keza kişinin hakları ve ödev
leri bölümünde kişi dokunulmazlığına ait 14 ncü maddede ifade edilen kişi hürriyetinin hâkim karan olma
dıkça kayıtlanamayacağı hususu önemle belirtilmiştir. Kişinin siyasi haklarını takyit etmek onun hak ve hür
riyetlerini elinden almak manasına gelir. Yine Anayasamızın 32 nci maddesinde «Tabii hâkim» kavramı yer 
almıştır. Bu madde ile de fertlerin olağanüstü yargı mercilerine çıkarılamayacağı esası getirilmiştir. Arz olu
nan bu anahükümler muvacehesinde 648 sayılı Kanunun 111/3-A maddesi Anayasaya ters düşmektedir. Çün
kü bu madde ile Cumhuriyet Başsavcılığına mahkemelere verilen yetkiler tanınmakta ve Başsavcılık (şahsi 
ve sübjektif kanaati ile) mahkeme kararı bile olmadan herhangi bir siyasi parti mensubunun doğrudan doğ
ruya bağlı bulunduğu partisinden ihracını talep etmesine imkân verilmektedir. 

Hele bu madde gereğince ihracı istenen kimse bir parlamenter ise savcılığın bu işlemi Anayasamızın 79 
ncu maddesinde de aykırı olacaktır. Zira Anayasamızın 79 ncu maddesine göre bir parlamenterin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına kendi Meclisince karar verilmeden sorguya çekilmesi, tutuklanması, yargılan
ması, mümkün değildir. 

Halbuki 111/3-A maddesinde bir parlamenterin dokunulmazlığı kaldırılmadan vazifeli normal mahkeme
de yargılanmadan C. Başsavcılığı tarafından aleyhine siyasi hayatını söndürecek şekilde işlem yapılması ve 
bir nevi olağanüstü mahkeme niteliğinde olan Parti Yasaklarını inceleme Kurulu tarafından sorguya çekilerek 
siyasi haklarının elinden alınmasına veya kısıtlanmasına, yargılanmasına cevaz veren bir hüküm mevcutur. 
Bu teklifimizle parlamenterlerin yasama dokunulmazlığı da korunmuş olmaktadır. 

Anayasamızın 56 nci maddesinde siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu 
yazılıdır. Bir siyasi parti yüksek kademe sorumlusunun böyle bir muameleye maruz kalması ayrıca demokra
sinin ve Anayasanın bu temel kuralına da aykırı düşmektedir. Belirtilen açıklamalar ışığında 648 sayılı Kanu
nun 111 nci maddesinin değiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Değişiklik teklifimiz ile bir siyasi parti 
mensubu normal mahkemede yargılanmadan ve hakkında kesin bir hüküm bulunmadan partisinden ihraç edi
lemeyecektir, Parti Yasaklarını İnceleme Kurulunun olağanüstü bir yargı organı olma niteliği Anayasanın ruhu
na uyacak şekilde düzeltilmiş olacaktır. 

Kanun teklifimizde Parti Yasaklarını inceleme Kurulu: Normal mahkemelerde sadece aleyhine hüküm veril
miş kimselerin siyasi partilerden ilişiğinin kesilip kesilmemesi hususunda infaz safhasında doğabilecek ihtilâf
ları halletmek ile görevli bir merci haline getirilmektedir. 

Ayrıca teklifimizde 648 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin de değiştirilmesi istenmiştir. Çünkü bu 
maddeye göre bir siyasi parti kanunlarda tarifi bulunmayan «Suçlara mihrak olma» gibi müphem ve sübjektif 
isnatla kapatılabilecektir. 

Teklifimiz bu konuda açık ve kesin bir ölçü getirmektedir 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 9 . 2 . 1978 

Esas No. : 2/125 
Karar No. : 30 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığıma 

Millet Meclisi Başkanlığınca ?5 Ocak 1978 tarihinde ilk olarak Adalet Komisyonuna havile edilmiş, Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 2 Şubat 1978 tarihli 101 nci Birleşiminde görüşülerek kabul olunmuş ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına aynı tarihte sunulmuş bulunan 13 Temmuz 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununun 111 nci maddesin&n değiştirilmesi ve bu kanuna bir Ek Geçici Madde eklenmesi hakkın-
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daiki kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 3 Şubat 1978 tarihli havalesi üzerine, Komisyonumu
zun 7, 8 ve 9 Şubat 1978 tarihli toplantılarında, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla görüşül' 
müştür. 

Komisyonumuz, 7 ve 8 Şubat 1978 tarihli toplantılarında sözü geçen kanun teklifinin tümünü tartışmış, 
seçtiği Alt Komisyon aracılığıyla sorunları ayrıntılarıyla açıklığa kavuşturmuş ve 9 Şubat 1978 tarihinde 
yaptığı son toplantıda da teklifin Millet Meclisince kabul edilen maddelerine geçerek çalışmalarını sonuçlan
dırmıştır. 

Komisyonumuz, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun Mİ nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisinde kabul edilen 111 nci maddesinde 
aşağıdaki nedenlerle değişiklik yapılmasını uygun görmüştür. 

1. 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun dördüncü ikıısmınida yer alan maddeler suç niteliğinde olmayan 
bir kısım fiilleri de kapsamaktadır. Bu tür fiiller için mahkeme kararı aramaya, nitelikleri gereği, olanak 
yoktur. 111 nci maddenin 3 ncü bendinin (A) fıkrasına, 'bu boşluğu gideren bir hüküm eklenmiştir. 

2. Cumhuriyet Başsavcılığının tek başına yapacağı değerlendirme sonucunda alacağı bir kararla, bir siya
si partiden, belli bir organın işten el çektirilmesini veya bir üyenin çıkartılmasını isteyebilmesi yerine, Cumhuri
yet Başsavcılığının bu isteğini Parti Yasaklamalarını İnceleme Kuruluna iletmesi ve kurul kararına göre parti
den istekte bulunulması amaca daha uygun bir çözümdür. Mİ nci maddenin 3 ncü bendinin (A) fıkrasında bu 
yönde değişiklik yapılmıştır. 

3. 111 nci maddenin 3 ncü bendinin (C) fıkrası yukarıda belirtilen değişiklikler gözönüne alınarak ye
niden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz, kanun tekMinin Millet Meclisince kabul edilen metninin 2 nci çerçeve maddesindeki 
«Elk Geçici Madde» ile, yürürlüğe ilişkin 3 ncü ve 4 ncü maddelerini aynen benimsemiştir. 

Komisyonumuz, bu kanun teklifi için sözcülüğe Safa Reisoğlu'nu seçmiş ve Cumhuriyet Senatosundaki 
görüşme süresinin kısalığım gözönünde bulundurarak, teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesinin isitenmesine karar vermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Sözcü 
İstanbul 

Muhalefetim ekli 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Bu Raporun Sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Safa Reisoğlu 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 
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KARŞI OY 

Çok partili demokratik rejime girdikten sonra, seçimlerin yapılması ve siyasi partilerin faaliyetleri hakkın -
'da adli teminat sistemini getirmiştir. 

Siyasii partilerin ve politikacıların kendilerini ilgilendiren konularda karar verme yetkileri partizanlıkla
rın doğuracağı sakıncaları ortadan kaldırmak için yargı organlarına bırakılmıştır. 

111 nci madde die 'böyle bir istemin en doğal sonucu oîarak düzerienmiştir. Getirilen değişiklikle sistem 
zedeleniyor ve bir gedik açılıyor. 

Bir mahalli mahkemenin yetkisine giren suçların soı\ışturmaısına geçen C. Savcısı, sanık TBMM üyesi 
iste, dokunulmazlığın kaldırılması için evrakı bilinen yollardan geçirerek üyenin Meclisline gönıdereeek. İşte 
burada politik görüş, adli sistemin işlemesini etkileyecektir. Dokunulmazlık kalkarsa, maıhmekeye devam 
edilecek, mahkûmiyet durumunda da diğer aşamalara geçilecek. Dokunulmazlık kalkmazsa SPK. 111 nci 
maddesi işlemeyecek, bunun sonucunda Anayasanın 19 ve 57 nci maddeleri die, üyeleri TBMM'den olan 
siyasi partiler için imlemez hale getirilmiş olacak. Böylece TBMM üyeleri değil de, üyeleri TBMM olan par
tilerde âdeta dokunulmazlık imtiyazına kavuşuyor, bu suretle de iki parti arasımda eşitlik bozuluyor. 

Kesin mahkeme kararı koşulunu aramak, daha başka sorunlar da ortaya çıkartmaktadır. 
Bir C. Başsavcısının tek kişi olarak yeterli güvence saymıyoruz, ama dıaha az tecrübeli bir asliye ceza hâ

kimi yeterli güvence sayılmaktadır. Bir hâkimim kararı mercilerinden geçerek yada geçmeyerek kesinıleşince 
Parti Yasaklamalarını inceleme Kurulunu ve hatta Anayasa Mahkemesini bağlayacak mı? Bağlamayacak mı? 
Bağlarsa, bu kurula görev vermeye, hatta işi Anayasa Mahkemesine götürmeye gerek kalmayacak. 

Aksi halde, Kurul ve Anayasa Mahkemesinin vereceği kararlar, asliye ceza mahkemesinin mahkûmiyet ka
rarını dayanaksız bırakacak, ama bir sonuç da doğurmayacak. 

Kesin mahkeme kararı istemek parlamenter demokratik hayatımız bakımından da sakıncalar doğuracak. 
Suç işleyip dokunulmazlığın katonlması Meclislere gelince, politik görüş, partizanlık ne denirse densin 

rol oynayacaktır. Çoğunluğu elimde bulunduran parti vaya partiler, azınlıktaki parti ve partileri her zaman 
baskı altında bulunduracaktır. Bunun yaratacağı zararları da zaman gösterecektir. 

Bu yasa teklifi Anayasanın 19 ve 57 nci maddelerinin bazı siyasi partiler için işlemez hale getireceğinden 
değişiklik Anayasaya aykırıdır, ve çok partili demokratik parlamenter hayatımız yönünden de geriye dönüş
tür. Bu nedenlerle çoğunluk kararına karşıyım. 

İstanbul Senatörü 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
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KONYA MİLLETVEKİLİ İHSAN KABADAYI VE 5 ARAKADAŞININ TEKLİFİ 

648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma karan : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organları 

veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan mad
deler hükümlerine aykırı olması veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan maddelerin hü
kümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verilir. 

3. A) Yukarıdaki 2 nci bentte sayılanlar, dışında kalan parti organı, mercii, kurulu yardımcı kol organı 
veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiillerin bu 
kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra işlenmesi takdirinde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 
iki yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Başsavcılığı bu fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme karan ile sübuta eren 
organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına işten el çektirilmesini ve bu fiili işlediği kesinleşmiş mahke
me kararı ile sübuta eren parti üyesi veya üyelerinin işbu bentte sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı kol 
organına dahil olsun veya olmasın partiden kesin olarak çıkarılmasını, ilgili siyasi partinin genel başkanlığından 
yazı ile ister. İlgili siyasi parti, bu istem aleyhinde, Parti Yasaklamaları İnceleme Kuruluna istemi aldığı ta
rihten başlayarak 15 gün içinde yazı ile itirazda bulunabilir. Kurul, bu itiraz üzerine, delilleri topladıktan 
sonra, Cumhuriyet Başsavcdığını, ilgili siyasi partinin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti 
üyesini ve üyelerini ve varsa vekillerini dinler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri 
arasından seçeceği naip veya naipler eliyle yapabilir; tanık çağırabilir. 

Ve 82 nci maddede yazdı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. Kurul, itirazı en çok 60 gün içinde karara 
bağlar. Ve kararım ilgili siyasi partinin genel başkanlığına yazı iie bildirir. 

Kurul bu itirazı reddetmiş ise sözkonusu organ, merci, kurul veya yardımcı kol organının işten el çektiril-
mesine ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgili 
siyasi partinin yetkili organlarınca, km ulun yazılı bildirisinin alınmasından başlayarak 30 gün içinde karar 
verilmediği takdirde, sözkonusu fiillerin bu bentte balirtüen nitelikte fiiller olduğunun 110 ncu madde uya-
Fuıea açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alınan partiden kesin olarak çıkarma kararları hakkında 56 nci madde hükümleri uygu
lanmaz. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir 
siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin ka
patma kararının kendisine yazı ile bildirilmesinden başlayarak 5 yıl süre ile başka hiç bir siyasi partiye alına
maz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde bu gibi
leri üye kaydeden, veya parti kurucusu olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday ola
rak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kimsenin işlediği 
fiü af veya sair suretlerle cezamn ve hukuki neticelerinin ortadan kalkması halinde, o kimsenin parti üyeliği 
hakkı kendiliğinden geri döner. Ve bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını veyahut 
parti listelerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti yasaklamaları inceleme kurulunun, yukarda (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tarafından yapılan 
itirazı kabol etmesi halinde, kurulun bu karan kesin olup bu takdirde itiraza konu olan fiil dolayısıyla Ana
yasa Mahkemesine kapatma davası açılamaz. Kurulun itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz konusu olan fiil 
için hiç bir ceza kovuşturması yapılamaz. Daha önce başlamış ceza kovuşturması ve tahkikatlar sona erer. 
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MADDE 2. — 648 saydı Siyasi Partiler Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 112. — Bir siyasi partinin bu kanunun 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 102 ve 103 ncü 
maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi takdirinde, o siyasi 
parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukarıki fıkrada yazdı fullerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi, 111 nçi mad
denin 3 ncü bendinin uygulanması sonucunda, bu fiillerin kesif olarak parti genel merkez yöneticilerince ayrı 
ayn işlemesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim organı veya TBMM'deki graplan 
genel kurulları yahut bu grupların yönetim kurullannca kabul veya tasvip edildiğinin resmen açıklanması 
ile olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dava ancak resen Cumhuriyet Başsavcriığın-
ca açılabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanuna aykın olarak yapılmış işlemler ve verilmiş kararlar bütün neticeleri ile bir
likte ortadan kalkar. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ARİF EMRE İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ OĞUZHAN 
ASİLTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun B&zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 648 saydı Sîyasi Partiler Kanununun 111 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma karan : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partSısin faaîiyetleririi düzenleyen ve yetkili parti organları 

veya mcreHerûnce yürürlüğe konulmuş olan diğer parlS mevzuatının bu Kanunun 4 ncü kısmında yer alan 
maddeler hükümlerine aykırı olması veya, 

2. Psrti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönet2m organı veyahut Türkiye Bü
yük Ml'îlet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu kanunun 4 ncü kısmında yer alan maddelerin hü
kümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verür. 

3. A) Yukarıdaki 2 ncü bemlte sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu yardımcı kol 
organı veya bir parti üyeıti tarafından hu kanunun 4 ncü kısmımda yer alan maddeler hükümlerine ay-
kırı fiillerin ba kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesllnden sonra işlenmesi takdirinde f#Eâı işlen
diği talihten başlayarak Ski yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Başsavcılığı bu fili işlediği kesinleşmiş mah
keme kararı ite sübuta eren organ, merci, kurul veya ycrdınıcı kol organına işten el cek&ilmesM ve bu 
f>H?i işîcdiği kesinleşmiş mahkeme kararı île süfbuta eren parti üyesS veya üyelerinin işhu bentte sayı-
Î21Î organ, merci kurul veya yardımcı kol organına dah3 olsun veya olmasın partiden kesin olarak çı-
ksrijiîîiaşsmı, ilgSM Siyasî partinin genel başkanlığından yazı Ue ister. tlglîi siyasi parti bu istem aîeyhfin-
de, Parti Yasaklamaları İnceleme Kuruluna istemi aldığı talihten başlayarak 15 gün içinde yazı ile itirazda 
buhraalhüMr. Kurul, bu itiraz üzerine, deSiBeri topladıktan sonra, Cumhurîyet Başsavcılığımı, ilgiii siyasi 
partinin temsilcisini ve söz konusu fiiîi işlediği ileri sürülen parti üyedimi ve üyelerini ve varsa vekfflerf-
iîi dirJcr. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya 
mı V;]er eliyle yapabilir; tanık çağırabilir, 

Ve 82 nci maddede yazıh niteliklere sahip bilirkişi ataı-aiblKr. Kurul, itirazı en çok 60 gün içinde karara bağlar. 
Ve kararını iîgiîi siyasi pantinün genel başkanlığına yazı Se bEdsrir. Kurul bu itirazı reddetmiş ise söz konusu 
organ, merci, kurul veya yardımcı kol organının işten cî çektlrilme'sllne ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi 
veya üyelerimin partiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgjili siyasi partimin yetkili organlarınca, kurulun yazdı 
bildirisinin alınmasından başlayarak 30 gün içinde karar verSmediği takdirde, söz konusu fiillerin bu bentte 
belirtilen nitelikte fiiHer olduğunun 110 ncu madde uyarınca açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesin
ce tespit edilmesi hallinde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alman partiden kesin olarak çıkarma kararları hakkında 56 ncı madde İriikümleri 
uygulanmaz. 

B) Yukarıdaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkartılmayıp da 
bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çıkartma kararımın veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının kendisine yazı ile bitirilmesinden haşlayarak 5 yıl süre jfe başka hiçbir siyasî parti
ye alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti üstelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi tak
dirde ba gibileri üye kaydeden, veya parti kurucusu olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde ba
ğımsız aday oSarak gösteren siyasî partiler hakkında da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gereğince kesin olarak çıkarıJması halinde bu kimsenin 
işediği fil! af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki neticelerimin ortadan kalkması halinde, o kimsemin 
parti üyeîiği hakkı kendiliğinden geri döner. Ve bu kimsenin başka siyasi! partilerde üye veya kurucu olma
sını veyahut parti Ertelerinde bağımsrz aday olarak gösterilmesini engeîîeyen yasaklar da kalkar, 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 7 . 1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞÎ METİN 

13 . 7 . 1965 Tarih ve 648 Sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 648 saydı Siyasi Partiler Kanunu
nun 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi 
parti hakkında kapatma kararı : 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahut par
tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer 
parti mevzuatının bu kanunun dördüncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine ayları olması veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye 
Büyük Mîllet Meclisindeki grupların genel kurulların
ca bu kanununun dördüncü kısmında yer alan mad
delerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut ge
nelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde verilir. 

3. A) Yukarıdaki 2 nci bendde sayılanlar dışın
da kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol 
organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun 
dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine 
aykırı fiillerin işlenmesi takdirinde, fiilin işlendiği ta
rihten başlayarak 2 yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Baş
savcılığı suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş 
mahkeme kararı ile sabit olan organ, merci, kurul 
veya yardımcı kol organına işten el çektirilmesi ve 
suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme 
karan ile sabit olan parti üyesinin veya üyelerinin iş
bu bentde sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı 
kol organına dahil olsun veya olmasın partiden kesin 
olarak çıkarılması için Parti Yasaklamaları İnceleme 
Kuruluna başvurur. Fiil, bu kanunun dördüncü kıs
mında yer alan maddeler hükümlerine aykırı olmakla 
beraber, suç niteliğinde değil ise, Cumhuriyet Başsav
cılığı bu bendde öngörülen başvurmayı mahkeme ka
rarma gerek olmaksızın Parti Yasaklamalarım İnce
leme Kuruluna yapar. 

KunıL bu başvuru üzerine, delilleri topladıktan 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığım, ilgili siyasi partinin 
temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen 
parti üyesini veya üyelerini ve varsa vekillerini din
ler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya 
kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya naipler 

(S, Sayısı : 758) 

Madde 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyası 
parti hakkında kapatma kararı : 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahut parti
nin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organ
ları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer 
parti mevzuatının bu Kanunun 4 ncü kısmmda yer 
alan maddeler hükümlerine aykın olması veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut Türki
ye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurul
larınca bu Kanunun 4 ncü kısmmda yer alan mad
delerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut ge
nelge veya bildiriler yayınlanması takdirinde veri
lir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bentte sayılanlar dışın
da kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol 
organı veya bir parti üyesi tarafından bu Kanunun 
4 ncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine ay
kın fiillerin işlenmesi takdirinde fiilin işlendiği tarih
ten başlayarak iki yıl geçmemiş ise Cumhuriyet 
Başsavcılığı bu fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme 
karan ile sübuta eren organ, merci, kurul veya 
yardımcı kol organına işten el çektirilmesini ve bu 
fiili işlediği kesinleşmiş mahkeme karan ile sübuta 
eren parti üyesi veya üyelerinin işbu bentte sayı
lan organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
dahil olsun veya olmasın partiden kesin olarak çı
kartmasını, ilgili siyasi partinin genel başkanlığından 
yazı ile ister. İlgili siyasi parti, bu istem aleyhin
de, Parti Yasaklamaları İnceleme Kuruluna istemi al
dığı tarihten başlayarak 15 gün içinde yazı ile itirazda 
bulunabilir. Kurul, bu itiraz üzerine, delilleri topla
dıktan son™, Cumhuriyet Başsavcdığını, ilgili siyasi 
partinin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri 
sürülen parti üyesini ve üyelerini ve varsa vekilleri
ni dinler. Gereken soruşturmaları doğrudan doğruya 
veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya 
naipler eliyle yapabilir; tanık çağırabilir ve 82 nci 
maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi ata-
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C) Parti yasaklamaları inceleme kurulunun, yukarıda (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tarafından yapılan 
itirazı kabul etmesi halinde, kurulun bu karan kesin olup bu takdirde itiraza konu olan fiil dolayısıyla Ana
yasa Mahkemesine kapatma davası açılamaz. Kurulun, itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz konusu olan fiil 
için hiçbir ceza kovuşturması yapılamaz. Daha önce başlamış ceza kovuşturması ve tahkikatlar sona erer. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 758) 
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yabilir. Kurul, itirazı en çok 60 gün içinde karara bağ
lar. Ve kararını ilgili siyasi partinin Genel Başkanlı
ğına yazı ile bildirir. Kurul bu itirazı reddetmiş ise söz 
konusu organ, merci, kurul veya yarduncı kol orga
nının işten el çektirmesine ve fiili işlediği ileri sürü
len parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak 
çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organların
ca, kurulun yazılı bildirisinin alınmasından başlaya
rak 30 gün içinde karar verilmediği takdirde, söz ko
nusu fiillerin bu bentte belirtilen nitelikte fiiller ol
duğunun 110 ncu madde uyarınca açılacak dava so
nucunda Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi ha
linde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca, alman partiden kesin olarak çı
karma kararlan hakkında 56 ncı madde hükümleri 
uygulanmaz. İlgili mahkemeye dava açılması veya 
TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasının istenmesi halinde bu bentte yazdı iki yıl
lık süre kesilir. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi 
partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkartılmayıp da 
bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti 
üyeleri, çıkartma karannın veya Anayasa Mahkeme
sinin kapatma karannın kendisine yazı ile bildirilme
sinden başlayarak 5 yıl süre ile başka hiçbir siyasi 
partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde 
parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi 
takdirde bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucu
su olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde 
bağımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkın
da da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bent gere
ğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanm ve huku
ki neticelerinin ortadan kalkması halinde, o kimse
nin parti üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner. Ve 
bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu 
olmasını veyahut parti listelerinde bağımsız aday ola
rak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamalan İnceleme Kurulunun, yu
karıda (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tarafından 
yapılan itirazı kabul etmesi halinde, kurulun bu ka
ran kesin olup bu takdirde itiraza konu olan fiil 
dolayısıyla Anayasa Mahkemesine kapatma davası 
açılamaz. 
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eli ile yapabilir, tanık dinleyebilir ve 82 nci madde
de yazılı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. Kurul, 
bu başvurmayı en çok 60 gün içinde karara bağlar ve 
kararını Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili siyasi par
tinin genel başkanlığına yazı ile bildirir. Kurul, Cum
huriyet Başsavcısının isteğini yerinde görmüş ise, söz 
konusu organ, merci, kurul veya yardımcı kol orga
nının işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürü
len parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak 
çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organların
ca, kurulun yazılı bildirisinin alınmasından başlayarak 
30 gün içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu 
fiillerin bu bendde belirtilen nitelikte fiiller olduğunun 
110 ncu madde uyarınca açılacak dava sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili 
siyasi parîi kapatılır. 

Bu bend uyarınca alınan partiden kesin olarak çı
karma kararlan hakkında 56 ncı madde hükümleri 
uygulanijiaz. İlgili mahkemeye dava açılması veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi halinde bu 
bendde yazılı iki yıllık süre kesilir. 

B) Yukandaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi 
partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılmayıp da 
bir siyasi partinin kapatdmasma sebep olan parti üye
leri, çıkartma karannın veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma karannın kendisine yazı ile bildirilmesinden 
başlayarak 5 yıl süre ile başka hiçbir siyasi partiye 
afcnamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti Üs
telerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde 
bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak 
kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız 
aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend gere
ğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukuki 
neticelerinin ortadan kalkması ile o kimsenin parti 
üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu kimse
nin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını 
veyahut parti listelerinde bağımsız aday olarak gös
terilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamalan İnceleme Kurulunca, yu
karıda (A) fıkrası uyannea Cumhuriyet Başsavcıhğı 
tarafından yapılan başvurunun yerinde görülmemesi 
halinde, kurulca alınan karar kesindir. 
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MADDE 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 112. — Bir siyasi partinin bu Kanunun 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 102 ve 103 ncü 
maddeleri bükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi takdirinde, o siyasi 
parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukarıki fıkrada yazık fiillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi, 111 nci mad
denin 3 ncü bendinin uygulanması sonucunda, bu fiillerin kesif Olarak parti genel merkez yöneticüerince ayn ay
rı işlemesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim organı veya TBMM^deki grupları genel 
kurulları yahut bu grupların yönetim kurullarınca kabul veya tasvip edildiğinin resmen açıklanması ile olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dava, ancak resen Cumhuriyet Başsavcılığın
ca açılabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanuna aykırı olarak yapılmış işlemler ve verilmiş kararlar bütün neticeleri ile birlikte 
ortadan kalkar. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki ek geçici madde 
eklenmiştir. 

EK GEÇİCt MADDE — Bu Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce yapılmış olan işlemler hakkında 
da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kaibul ettiği metin; 

MADDE 2. — Millet Meclisi metainin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 acü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad-
desi aynen kabul edilmiştir. 
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