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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

istanlbul Üniversitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe üniversitesi ile, 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri büt

çeleri açık oya sunuldu ve kabul olundu. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 

Orman Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Orman Genel Müdürlüğü ve, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü bütçeleri görüşüldü ve gelecek bir
leşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

2 Şubaıt 1971 Salı günü saat 9;30 da toplan
mak üzere Birleşime saat 3,42 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Kâtip 
Mardin 

A b dülke Hm S a ra eoğlu 

• o * » 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 

BAŞKAN — 35 nci birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (S. Sayısı : 1494) (1) 

2. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/389; Cumhuriyet Senaton 1/1164) (S. Sayısı : 
1484) (1) 

BAŞKAN — Dün 34 ncü birleşim sırasında 
görüşülüp kabul edilen; Orman Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile, Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanun tasarılarının açık oylan
ması yapılacaktır. Oy kupaları çıkarılsın ve gez
dirilsin. 

(1) Tasarıların görüşülmesi 1 
rihli 34 ncü birleşimdedir, 

2 . 1.971 ta-

170 — 



C. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O . 1 

3. — GÖRÜŞ 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/386; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sayısı : 1481) 
W 

S. — ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze

rinde görüşeceğiz. 
Grupları aJdına söz alan sayın üyeleri arz 

ediyorum: Rıza Isıtan, C H. P. Grupu adına; 
Fehmi Baysoy, Güven Partisi Grupu adına; 
Vehbi Ersü, Millî Birlik Grupu adına; Faruk 
Kınaytürk de A. P. Grupu adına. 

Şahısları adına söz alan sayın arkadaşlarımız 
ise: Sayın Kasım Gülek, Alâettin Yılmaztürk, 
Fatma ismen, Enver Işıklar, Hamdi Özer, Na-
hit Altan, Hüsnü Dikeçliğil, Mehmet Hazer, 
Mehmet İzmen, Ziya Ayrım ve Salih Tanyeri'dir. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Rıza Işıtan'da, buyurunuz. 

O.H.P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler ve 
Çalışma Bakanlığının değerli temsilcileri; 
C. H. P. Senato Grupu adına Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimize 
geçmeden önce Yüce Heyetinizi grupum ve şah
sım adına saygı ile selâmlarım. 

Çalışma Bakanlığı, yüksek malûmunuz ol
duğu üzere 1946 yılı başlarında 4841 saplı Ka
nunla kurulmuş ve kendisine de; «çalışma ha
yatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama se
viyesinin düzeltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar 
arasındaki münasebetlerin memleket yararına 
ahenkleştirilmesi, memleketteki çalışma gücünüm 
genel refahı artıracak surette verimli kılınması, 
tam çalışma, sosyal güvenliğin sağlanması» gö
revi olarak: verilmiştir; 

Çalışma hukukunun gelişmesi memleketimiz
de 1936 yılında iş Kanununun çıkarılması ile 
başlamıştır. Başka memleketlerde çok çetin ve 
(kanlı mücadelelerle gelişen işçi haklan, mem-

(1) 1481 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1971 ta
rihli 29 ncu birleşim tutanağına ehlidir. Bu bas-
mayazıdaki bölüm rakamları değişmiş bulundu
ğundan tutanaiktakiler esastır, 

İÜLEN İŞLER 

leketimizde ileriyi gfören basiretli idareler tara
fından zamanında ve mücadelesiz olarak işçile
rimize tanınmış, sosyal bansın, bozulmasına yer 
verilmemiştir. 

1946 yılı, sosyal haklar bakımından memle
ketimiz için bir altın çağ olmuştur. Aynı yıl, 
Çalışma Bakanlığı, şimdiki adı Sosyal Sigorta
lar olan işçi ISigortalan Kurumu, iş ve işçi 
Bulma Kurumu gibi üç büyük müessese yeniden 
vücuda getirilmiş, bir kısım sigorta dallarının 
uygulanmasına geçilmiştir. 1948 yılında da ye
terli olmamakla beraber, ilk ISendilkalar Kanu
nu çıkanlmıştır. 1950 ilâ 1960 seneleri arasın
da bu sahada ilerlemeler yavaşlamış, 1961 Ana
yasası sosyal devlet esprisi içinde sosyal ada
let, sosyal güvenlik ve çalışma haklarını ön sı
raya geçirmiştir. Anayasamızın 40 - 49 ncu, ya
ni tam 10 maddesi sosyal hak ve güvenlikten 
bahseder. 1962 ilâ 1965 arasındaki üç yıl da 
yine sosyal hukukumuz için bir hamle devresi 
olmuş; Grev ve Lokavt, Toplu iş Sözleşmesi, 
Ssndilkalar, ^Sosyal 'Sigortalar, iş Güvenliği tef
tişi gfifbi çok mühim kanunlar bu üç senelik dev
rede çıkmıştır, 

Bu kanunlar işçiye başka bir yola sapma
dan, meşru yollardan haklarını alabilecekleri 
inancını getirmiştir. Nitekim, 1962, 1963 yılla
rında işçiler hak aramak için sokağa dicikülmüş 
iken, bu kanunların çıkmasından sonra işyerle
rine çekilmişler, 1970 yılına kadar en huzurlu 
ve sakin bir Isınıf olarak kalmışlardır. 

1965 ten sonra iş hayatımız yeni bir durak
lamaya dönüşmüş, hattâ 35 senedir işçinin en 
büyük dayanağı olan İş Kanunu, Anayasa Mah
kemesince iptal olunmuş, verilen 6 aylık mühlet 
değerlendirilmemiş, işçi bu kanunun himayesin
den mahrum bırakılmışltır. Tabiî bu kanuna da
yalı olan bütün tüzük ve yönetmelikler de bu
gün hukukîliklerini kaybetmiş bulunmaktadır. 
iş Kanununun zamanında çıkarılmamış olması
nın sakmcalan ileride daha çok kendisini gös
terecektir. Bugün de bu (Kanunun çıkanlması 
için ciddî bir gayretin mevcudolmadığmı üzün
tü ile müşahede etmekteyiz. Tek tesellimiz iş 
Kanununun biran önce Meclislerden geçirilerek 
Türk iş hayatının hizmetine verilmesidir, 
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Çalışma Bakanlığının en mühim görevlerin
den birisi, tam çalışma, yani işsizliği önlemek
tir. Anayasamızın 42 r^i maddesi gayet açık 
bir sebilde bunu tesbit etmektedir. Maddeyi 
okuyorum; «Çalışma, herkesin hem hakkı ve 
hem de ödevidir. Devlet, çalışanların insanca 
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde 
gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malî tedbirler
le çalışanları korur ve çalışmayı destekler, iş
sizliği önleyici tedbirleri alır.» 

Anayasamızın bu açıik emri karşısında ikti
darın işsizlik hakkındaki tutumunu resmî bel
gelerden inceliyelim. 

Altında sayın bakanımızın da imzası bulu
nan bir (kararname ile yürürlüğe giren 1971 ic
ra Plânı, sayfa 213 te, istihdam durumumuz* 
baklanda şu bilgi mevcuttur i 

«1965 ilâ 1971 devresinde içgücü arzı orta
lama olarak yılda 390 000 kişi kadar artmıştır. 
Yurt içindeki prodüktif istihdamdaki artışlar 
ise, yılda ancak 235 0O0 kişi seviyesinde kalmış
tır. Bu durum, ortalama olarak her yıl işgücü
ne yeni katılan 10 kişiden ancak 6 sına yurt 
içinde prodüktif bir iş imkânı yaratıldığını, 4 
kişinin arz fazlası, teşkil ettiğini göstermekte
dir. Nüfus artısının gönüllü olarak yavaşlatıl
ması yolu ile ileriki yıllarda bu arz fazlasının 
azaltılması, önem 'kazanmaktadır.» Bilhassa bu 
cümleye dikkatinizi çekerim, arkadaşlarım «yi
ne bu repor devam, ediyor; 1965 te bir milyon 
olan i°siz sayısının. 1971 de 1 600 090 t^acalh-
nı ve ayrıca da 411 000 kişinin ne isle ımê TUİ 
oMnfrumm bilinemediği ifade ediyor. Bu 
415 000 kişinin de issiz insanlar olac«*ı. he
saba katılırsa, Türkiye''deki issiz sayısının 
2 035 000 bin kadar olduğu meydana çıkar. 

Görülüyor ki, iktidarın Anayasa ile yük
lendiği, herkese; yaşına, gücüne ve cinsiye
tine uygun bir iş bulma görevi devamlı ola
rak aksamakta, 1965 yılında 1 milyon olan 
işsiz sayısı, A. P. iktidarı samanında 2 mil
yonun üstüne çıkmış ve her yıl da 135 000 
kadar artmakta bulunmuştur. 

iktidar is'e buna, biraz önce okuduğumuz 
şekilde nüfus artışının gönüllü olarak yavaş
latılmadı yoluliyle, ileriki yıllarda bu arz 
fazlasının azaltılmasından başka bir tedbir 
ve çare düşünmemektedir. Yine, bu plânın 

213 ncü sayfasından şu satırları dikkatle 
okumak lâzımdır : 

«Yapılan araştırmalara göre az gelişmiş 
ülkelerde ücret seviyesine tesir eden en 
önemli iki faktör geçinme endeksleri ve as
gari ücret seviyeleri olmaktadır. Türkiye'de, 
1970 ilâ 1971 devresi için, imalât sanayii üze
rinde yapılan bir çalışmada yukarıda sözü 
edilen ilişki yoliyle» geçinme endeksi ve üc
retler seviyesindeki «her % 1 lik bir artı
şın, imalât sektöründeki istihdam artış hızını 
% 0,33 puvan kadar düşürmekte olduğu tesbit 
edilmiştir.» Rapor söylüytor bunu. «istihdam 
artış hızının düşmesini önlemek için fiyatlar 
seviyesindeki artışların, buna bağlı olarak 
da ücretler seviyesindeki artışların yavaşla
tılması gerekmektedir..» denmektedir. 

işte en yetkili dairenin neşrettiği en sıh
hatli belge böyle söylüyor. Fiyatlarda veya üc
retlerde artış olursa istihdam hızı düşer diyor. 
Fakat, iktidar, mütemadiyen her türlü mala; 
kaput bezinden ipliğe, ayakkabıdan çimen
toya kadar zamlar yapmakta, kendi imza
larını taşıyan rapora göre istihdam hızını kes
mekte ve yok etmektedirler. Bu, Anayasanın 
yukarıda bahsettiğimiz Devletin işsizliği ön
lemesi ilkesi ile ters orantılı bir eylem de
ğil dir de nedir? Bu sadece Anayasayı ihmal 
değil, doğrudan doğruya Anayasayı ihlâl 
demek değildir de nedir? Bu vebalin altın
dan bu iktidarın nasıl kalkabileceğini kestir
mek hakikaten güçtür. 

Memleketin işsizlik sorununun halledilebil
mesi, her şeyden önce toprak reformunun ya
pılmasına bağlıdır. Bu reform yapılıp, ta
rım kesiminde çalışabilecek insangücü kesin 
olarak belirmedikçe; memleketteki hakiki iş
sizlerin miktarını tâyine imkân yoktur, iş
sizliğe karşı ciddî tedbirler almayı düşünmiyen 
A. P. iktidarı belkide aynı siyasi felsefenin 
tesiriyle toprak reformundan da kaçınmak
tadır. Her iki hususun da, ancak bir arada 
ve buna gönül vermiş bir iktidar tarafından 
çüzülebileeeği inancındayız. 

Anayasamız, bütün vatandaşlara ve önce
likle çalışanlara sosyal güvenlik hakkı tanı
mış, çalışma hayatının kararlılık içinde ge
lişmesi için; Devleti, sosyal, iktisadi ve malî 

— 172 — 
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tedbirleri almakla yükümlü kılmıştır. Fakat, I 
bugünkü iktidar zamanında, bu sahada yeni i 
hiçbir adım atılmamış; örneğin tarım işçileri 
hâlâ kendi kaderlerine terkedilmiştir. Keza baş
kalarının arabasında çalışan şöferler de, aynı 
şekilde hiçlbir kanuni himayeye lâyik görül
memişlerdir. (Bunların iş hayatlarını düzen-
liiyecek kanunların ve özellikle Tarım iş 
Kanununun biran önce çıkarılması için 6 yıl
dır yaptığımız konuşmalar, sadece bütıçe Mec
listen geçinceye kadar olumlu karşılanmış ve 
tasvip görmüıtür. Bütçe geçtikten slonra bu 
tasarılar kaldırıldığı rafta uyutulmuştur. Ni
tekim, geçen yıl bütçe konuşmalarımızda bu 
konuyu dile getirmiştir ve Sayın Bakan da 
tasarının hazır olduğunu, Meclise sevkolun-
mak üzere bulunduğunu ifade buyurmuşlardı. 
Millet Meclisinde Sayın Bakan da bu konu hak
kında tutanaklara geçmiş ifadesi; «Tarım iş 
Kanunu üzerinde değerli sözcüler durdular. 
Eski bir tarihi vardır, bir küçük hâtıra ola
rak tekrar edeyim. 21 Şubat 1962 günü Çalış
ma Bakanlığı bütçesini tenkid eden Eskişehir 
Milletvekili Seyfi öztürk, «Tarım iş Kanu
nunu ne zaman çıkaracaksınız » diye Hükü
metten sormuştu, 8 sene sonra değerdi arkadaş
larım benden soruyorlar. Tarım iş Kanunu
nu ne zaman çıkaracaksınız diyorlar.» 

Derhal ifade edeyim muhterem arkadaş
larım. Bu bir mevzu kleğil Parlâmento mese
lesidir. imkânların müsaadesi meselesidir. 
Gelmiştir hazırlanmıştır. Çetin münakaşalar 
yapılmıştır. Daireler arasında, görüş farkları 
belirmiştir. En son Orman Bakanlığının ku-
rulmasiyle Tarım iş Kanunu değil, Tarım 
ve Orman İş Kanunu olarak yeni bir hüviyet 
iktisaibetmiştir. ikti'sabettiği hüviyet ile de 
Yüce Meclise, zannediyorum 3 - 5 gün içinde 
sevkedilmiş ve bütçeden sonra huzurunuza 
gelmiş olacaktır.» demiştir. 

İşte Sayın Bakanın bu konudaki konuşmala
rının tam metni budur. Yani, 3 veya 5 ğün içinde 
Tarım iş Kanununun Meclise verileceğini 
sarih bir şekilde beyan etmiştir. Fakat, Ta
rım İş Kanunu bir türlü Meclise gelmemiştir. 
Hem de bundan 9 sene evvel, 21 - 22 Şubat hâ
diselerinin zuhur ettiği bir ihtilâl havası için
de, 27 Mayıstan sonra seçimle kurulan ilk Hü
kümetin kuruluşunun 2 nci ayında Tarım iş 

Kanunu neden çıkmıyor?» diye o zamanın Hü
kümetinden hesap soran, bu işe gönül vermiş 
bir arkadaşınız Çalışma Bakanı olmasına rağ
men çıkmamıştır, hem de bu değerli arkada
şımın bundan bir sene önce bu kürsüden, «Ta
sarı üç veya beş gün içinde Meclise gelmiş ola
caktır, bütçeden sonra görüşeceksiniz» demiş ol
masına rağmen, işte aklın almadığı muhakeme
ye durgunluk veren olayın hikâyesi budur. 

Başkasının arabasında çalışan şoförlerin 
durumu da tarım işçilerinin durumuna yakın
dır. Sayın Bakanımız geçen seneki konuşma
larında, «Bunların durumunun düzeltilmesi bi
zim için de bir hedeftir» demişlerdi. Bu hede
fin çok uzakta olmamasını temenni ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, senelerden beri hep söy
leriz, Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanunu 25 se
ne önce o günlerin şartlarına ve icaplarına uy
kun olarak çıkarılmıştır. O tarihte işyeri adedi 
mahdut olduğu gibi, iş Kanunu da ancak 10 
kişiyle çalışan işyerlerine uygulanmakta idi. 
İşçi adedi bugünkünün onda biri kadar bile 
değildi. Grev, Lokavt, toplu sözleşme sendika 
hakları henüz mevcut değildi, fakat bugün 
durum tamamen değişmiştir. Anayasamız yeni 
haklar getirmiştir. Artık o eski Teşkilât Ka
nunu ile bu işleri yürütmeye çalışmak kağnı 
arabasiyle ayın fethini çıkmaya benzer. Zaman 
zaman sosyal kanunlar çıkar, fakat teşkilât 
yokluğu dolayısiyle uygulanamaz, kanunlar 
göstermelikten ibaret kalır. Çalışma Bakanla
rının meclislerdeki verdikleri sözleri tutama
mış olmalarının sebeplerinden birisi de, Ba
kanlık teşkilâtının kifayetsizliğidir kanısın
dayız. Daha Üçüncü inönü Hükümeti zamanın
da bu gerçek meydana çıkmış, yeni bir teşki
lât kanunu tasarısı hazırlanmış idi, fakat A. 
\P. iktidarı, sosyal hüviyeti olan her tasarı 
gibi, teşkilât kanunu tasarısını da Meclise sevk 
etmemiştir. Hattâ geçen sene Sayın Bakanımız 
bu kürsüden bu konuya verdiği cevapta, ken
di ifadelerini okuyorum: 

«1970 senesinde 271 000 civarında işyerinin 
kontrolü önemli bir huusustur. Geçen sene 
117 arkadaş 21 181 işyerini teftiş etmiştir. De
mek ki % 8,5 veya % 8 civarında bir teftiş. 
İş kazaları büyük zararlara sebebolmaktadır, 
yani Sosyal Sigortalar bünyesinde büyük mad
di yükler yüklemektedir. Ölüm nisbetleri yük-

— 173 — 
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seliyor, yıldan yıla artmaktadır.» diye o dâ
hi Teşkilât Kanununun kifayetsizliğinden dert 
yanmıştır. Fakat, yine bir çare aranmamış ve 
bir yıl daha idareyi maslahatla geçiştirilmiş-
tir. 

Sayın arkadaşlarım, işsizlik sigortası ih
dası konusu da senelerden beri münakaşa edi
len hususlardan birisidir. Bu konu; yurt için
deki işçilerimizi olduğu kadar, yurt dışındaki 
işçilerimizi de ilgilendirmektedir. Geçen sene-
ki konuşmalarımızda da bu hususa değinmiş, 
bu kanun tasarısının biran önce meclislere ve
rilmesini dilemiştik. Sayın Bakan da, «işsiz
lik sigortası mevzuu hazırlanmıştır, Yüce mec
lislere intikal edecek kanunlardan birisidir.» 
diye karşılık vermişlerdir. Bugüne kadar tasa
rı meclislere intikal etmediğine göre bir ka
zaya uğramış olmasından endişe ederiz ve se
bebini açıklamalarını Sayın Bakandan bekle
rim. 

işyerinde eğitim sorunu da bir çözüme bağ
lanamamıştır. Eğitimin lüzum ve zaruretini mü
nakaşa yersizdir. Çağımız bir teknik ve ilerle
me çağıdır, devamli eğitime dayanır. Eğitim 
ile yenilenmiyen iş sahaları gerilemeye mah
kûmdur. Üretimin artması, kalitenin yüksel
mesi, maliyetin düşmesi hep devamlı ve iyi eği
time dayanır. Bunu göz önüne alan Üçüncü 
inönü Hükümeti bu gerçeğe dayanarak işba
şında iken eğitim Kanunu tasarısını hazırla
mış ve meclislere de sunmuş idi. Fakat inönü 
Hükümetinin istifasından sonra işbaşına gelen 
A. P. hükümetleri iş çevrelerinin menfaatleri
ne dokunur endişesiyle bunu Meclisten geri 
almış yerine de yenisini getirmemiştirlerdir. Bu 
geri almada da bâzı ileriyi görmiyen iş çevre
lerinin tesiri olduğu muhakkaktır. 

Çıraklık kanun tasarısı da şimdiye kadar 
Meclise getirilmemiştir. Sayın Bakanın geçen 
seneki konuşmalarından, bundan vazgeçmiş ol
duklarını ve Meclise verilmiş olan bir teklifi 
desteklemekle yetinmeye karar verdiklerini 
anlamaktayız. Çıraklık Kanunu gibi çok mü
him ve çok yönlü bir kanun tasarısının Hü
kümetçe hazırlanmayıp da, imkânları Hüküme
te nazaran daha dar olan bir milletvekilinin, 
teklifinden istifade etmeye çalışmanın nede
nini anlamak güçtür. 

C. H. P. iktidarları, zamanında 'çıkarılmış 
oian 440 sayılı Kanunla Kamu iktisadi Teşeb
büslerinde çalışan işçiler, bu kuruluşların hem 
idaresine ve hem de kârına ortak olma, yani 
kârdan hisse alma imkânına kavuşturmuştur. 
Bunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bir ço
ğunda tatbik edilmediğini duymaktayız. Halbu
ki, işçinin yönetime ve kâra katılması bu ku
ruluşlarda daha verimli bir durum yarata-y 
çaktır. Çalışma Bakanlığı bunları, takibedebi-
lecek bir örgüte sahibolmadığı için kanunlar 
uygulanamamakta ve sonuç olarakda bundan 
memleket zarar görmektedir. 

Geçen seneki konuşmamda işçi yardımlaşma 
sadığının lüzum ve zaruretini etraflı bir şekilde 
izah etmiştim ve bunun hem işçiye hem de mem
leket sanayine yapacağı faydaları belirtmiş
tim. Sayın Bakan da cevaplarında bu konuş
mamızı teyit ve tasvibetmişlerdi. Aradan ge
çen bir yıllık müddet içinde bu yolda mühim 
bir ilerlemenin kaydedilmediğini üzülerek gör
mekteyiz. 

işçi ve memur konusunun şimdiye kadar çö
zülememiş olması da bir talihsizliktir. Bu yüz
den Türk - iş ile Hükümet veya Hükümetin yö
netiminde bulunan tatbikatçılar arasında bu 
yüzden sert tartışmalara şahidolmaktayız. Bu
nun nedenide; işçiyi tarif eden 274 sayılı Ka
nun ile memuru tarif eden Personel Kanunu
nun, (Her ikisinin de) Hükümet tarafından 
meclislerdeki münakaşalarının çok dar bir za
mana sıkıştırılması ve meclislerin bu tasarıları 
inceden inceye tetkike imkân bulamamaların
dan doğmuştur. 

274 sayılı Kanundaki işçi tarifi ile Perso
nel Kanunundaki memur tarifi tam bir vuzuh
la anlatılmamış ve tedahüllere sebebiyet vere
cek durumlar hâsıl olmuştur. Bu yüzden, ki
min işçi ve kimin memur sayılacağı müphem 
kalmıştır. Sebebi ne olursa olsun, bir huzur
suzluk konusu olan işçi ve memur ayırımının 
biran önce kesin olarak halledilmesini gerek-
j!ii buluruz. 

Bakanlık hakkındaki mütalâalarımı bitir
meden önce, geçen yıl içinde vâki olan ve iş 
hayatımız için fevkalâde mühim iki olaydan 
da bahsetmek isterim. Bunlardan birisi Türk 
- İş binasına bir bedbaht tarafından bomba 
atılması dolayısiyle Türk - İş'in aldığı iki saat-
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lik işi durdurma kararıdır. Son bir iki yol için
de, genel grev konusu memleketimizde tartışıl
maya başlanmıştır. Sayın Bakanımız genel gre
vin Anayasamıza aykırı olduğu noktasında di
renmiştir. Halbuki, Türk - işin aldığı ve bütün 
memlekette, hattâ Türk - iş'e bağlı olmıyan işçi
ler tarafından bile uygulanan iki saatlik işi 
durdurma kararı, tam bir genel grev mahiye
tindedir. Sayın Bakanın bu olay hakkında hiç
bir beyanına raslamadık, görüşlerini bilmek is
teriz. Bu konuyu ele almamızın sebebi Sayın 
Bakanın genel grevin Anayasaya aykırı olduğu 
yolundaki mütalâasının mesnetsiz olduğunun 
izahı maksadına müstenittir. Yoksa meselenin 
esasına girecek değiliz. 

ikinci yıl ilk defa memleketimizde bir işçi 
hareketinin sıkı yönetim ilânına sebebiyet 
vermiş olmasıdır. Filhakika, A. P. iktidarı, her 
olayda olduğu gibi, bunu da hemen ideolojik 
sebeplere bağlamış, bir ihtilâl başlangıcı gibi 
göstermiş, fakat asıl nedenin ne olduğunu araş
tırmaya lüzum hissetmemiştir. Askerî ve sivil 
(mahkemelerin yaptıkları muhakemeler ve şim
diye kadar verdikleri kararlar, iktidarın bu 
iddiasını cloğrulamamıştır. 

1962 ve 1963 yıllarında da işçiler sık sık 
hak aramak için sokağa çıkmakta idiler. Hal
buki, o tarihte diğer kesimlerde tam bir sü
kûnet vardı. Fakat, o zamanın iktidarı işçile
rin bu hareketinde ideolojik sebepler arama
mış, olayların nedenlerini aramış, kısa bir za
manda işçinin istediği Toplu Sözleşme, Grev 
ve Sendikalar kanunlarını çıkarmış, sosyal gü
venlik haklarını genişletmiş, işçilerde hakları
nı sokağa çıkmadan kanun içinde elde edebile
ceği inancını uyandırmış, işçi de sokaktan vaz
geçerek işyerine dönmüştür. 1965 ten sonra, es
kiden sakin olan kesimlerden sokağa çıkan
lar çoğalmış; talebe, memur, öğretmen, emekli 
ve köylü hepsi sokakta hak arama yoluna 
başvurmuşlar, fakat işçilerimiz 1970 yılına ka-
$ar aldıkları hakların teminatı altında tam 
bir huzur içinde işlerinin başında çalış
mışlardır. Ancak, 1970 yılı Haziranında ik
tidarın birden bire 274 ve 275 sayılı 
kanunları bir yıldırım süratiyle meclislerden 
geçirmek istemesi ve tasarıların bünyesinde 
işçiye yakın kuruluş olan sendikalara ait yet
kilerden bâzılarının işkolu seviyesine intikal 

ettirilmesi ve özellikle her iki tadil tasarısın
da da sendika tekeli kurma istidadı bulunma
sı, işçiyi tereddüde sevk etmiştir. O sıralarda 
Sayın Bakana atfen gazetelerde çıkan ve bir 
sendika birliğinin tasfiyesi cihetine gidilece
ği mânâsını taşıyan bir haber, patlamaya se
bebiyet vermiştir. Bununla beraber 275 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkındaki tasarının 
meclislerde görüşülmesinde acele edilmemiş 
olmasını ve Anayasa Mahkemesince tetkik edil
mekte olan 274 sayılı Kanun hakkındaki Ana
yasa kararının sonucunun beklenmiş olmasını 
basiretli bir tutum olarak kabul etmekteyiz. 

Bakanlığa ait sözlerimi burada bitirerek bi
raz da bu Bakanlığa ait kuruluşlardan söz 
etmek istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu: 
Genel varlığı 10 milyar liraya yaklaşan ve 

senelik geliri de 4 milyarı aşan bu kuruluş, 
şimdiye kadar Hükümetten hiçbir yardım gör
memiştir. Üstelik daima Hükümete yardımcı 
olmuştur. Çalışma Bakanlığındaki bâzı me
murlar bu kurumdan aylık almakta oldukla
rı gibi, Bakanlığın oturduğu bina da bu ku
ruma ait bulunmaktadır. Bakanlık gerek kad
ro ve gerekse kaliteli memur bakımından bu 
kurumdan istifade etmiştir. Bu kurumun bâzı 
sorunları olduğu da muhakkaktır. Bunların 
başında işçi meskeni sorunu vardır. Kurum 
şimdiye kadar işçi meskenlerine 2 085 859 336 
lira yatırmıştır. İçinde bulunduğumuz yıl için
de de daha 350 milyon lira yatırmayı planla
mıştır. Bu kadar büyük bir meblâğın bu saha
ya yatırılmış olmasına rağmen, kurumun sa
bit bir mesken politikası yoktur. Su üzerinde 
yüzen maddeler gibi, politik tercihlerle bâzan 
o tarafa, bâzan bu tarafa yalpa vurup durmak
tadır. Bir zamanlar, işçi meskenlerine verile
cek parayı, Emlâk Bankasının aracılığı ile tev
zi etmiş, bir zamanlar kendisi inşaat yaptıra
rak işçilere devretmek istemiş, bâzan işçilerin 
mesken inşa etmek için kurdukları koopera
tifler eliyle bu parayı harcamış bâzan da işçi
lerine mesken yapmak istiyen kurumlara pa
ra vermek suretiyle onları maddeten destek
lemiştir. Fakat, bunların hiçbirisinden olumlu 
bir sonuç alındığı iddia edilemez. Milyarların 
yatırıldığı bu konunun, iyice etüdedüerek 
sağlam bir zemine oturtulması lüzumuna inan-
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maktayız. Bu bahiste Sayın Bakanın, geçen 
sene Millet Meclisinde ileri sürdüğü ve ilk 
defa A. P. iktidarları tarafından bulunup uy
gulandığını iddia ettiği, ferdî mesken kredisi 
sisteminin mahiyetini ve şimdiye kadar nere
lere ve kaç işçiye bu kredinin uygulandığını sor
makla yetineceğiz. 

Geçen seneki konuşmamızda; işçi emekli 
ücretlerinin % 50 den % 70 e çıkarılmış olma
sını ve emeklilik yaş haddinin indirilmesini 
öğmüş, fakat % 11 lik bir primle bunun karşı
lanmasının mümkün olup olmıyacağını sormuş
tuk. Sayın Bakan da kurum gelirlerinin daha 
çok kâr getiren sahalara kaydırılması sure
tiyle bu açığın kapatılacağını ifade buyurmuş
lardır. Aradan bir yıl daha geçtiğine göre 
acaba, Sayın Bakanın bu düşünceleri tatbikat 
sahasına ulaşabilmiş midir? Ulaşmış ise, bun
dan ne kadar yeni gelir elde edilebilmiştir? 
Bunun bildirilmesini rica edeceğim. 

Bundan başka 1969 fiyatlarına göre teessüs 
etmiş olan işçi emekli aylıklarının, o zaman
dan beri eşya fiyatlarındaki artışlar hasebiyle, 
alım gücü mütemadiyen azalmakta ve emekli 
işçiler aleyhine yeni bir durum meydana gel
miş bulunmaktadır. Bunların, hiç olmazsa 1969 
yaşama standartlarının korunması için bir şey 
düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa ne zaman 
realize edilecektir? Bunların da açıklanması
nı dileriz. 

Bugünün gereklerine cevap vermekten çok 
uzak olan kurumun Teşkilât Kanununun değiş
tirilmesi hakkındaki çalışmaların bir neticeye 
varıp varmadığımda öğrenmek isteriz. 

Anayasamızın, bütün vatandaşların sosyal 
güvenlik altına alınması şeklindeki açık ilkesi 
karşısında; tarım kesiminde çalışan işçilerle, 
başkalarının yanında çalışan şoförler, esnaf ve 
sanatkârlar, mühendis ve doktorlar gibi ser
best meslek erbabının sosyal güvenliklerini 
sağlayıcı çalışmalar olup olmadığının, varsa 
ne safhada bulunduğunu açıklamalarını Sayın 
Bakandan rica edeceğiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi çocukları
nın okutulması için ayırdığı fondan, şimdiye ka
dar kaç çocuk faydalandırılmıştır? Bunun da 
bildirilmesini rica edeceğiz. 

Sözlerimi bitirmeden önce biraz da îş ve îşçi 
Bulma Kurumundan söz etmek istiyorum. 

Bu kurum da 1946 yıllında 4837 sayılı Ka
nunla kurulmuş ise de görev ve yetkileri, Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan 931 
sayılı îş Kanununun 84 ilâ 87 nci maddeleri ile 
yeniden tesbit edilmiş ve günün şartlarına kıs
men uygun hale getirilmiş idi. 931 sayılı Kanun 
usul yönünden Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş, verilen 6 aylık mehil içinde de yeniden 
Meclislere sevk olunup kanunluk kazanamamış 
olduğundan, bugün îş ve îşçi Bulma Kurumu da 
her türlü kanuni yetki ve görevden yoksun ha
le gelmiştir. îptal edilen İş Kanununun zama
nında yenilenmemesi yüzünden, hem işçi ve iş
veren arasındaki düzenleyici hükümler yok ol
muş ve hem de îş ve îşçi Bulma Kurumu gibi 
sosyal bir müessese dayanaktan mahrum bıra
kılmıştır. îş Kanununun yeniden ne vakit çıka
cağı bilinmediğine göre, bu kurumun görev ve 
yetkilerinin üç dört maddelik ayrı foir kanunla 
tedvin olunması daha yerinde olur kanısındayız. 
Bu kurumun elindeki dar imkânlarla bilhassa 
dışarıya işçi göndermede gösterdiği başarıyı 
takdirle karşılarız. Hele 1970 yılında dış ülke
lere 128 491 işçi sevk edilebilmiş olması ve bu
nun sonucu olarak da aynı yıl işçi dövizi ola
rak 258 657 821 dolârlıfc bir miktarın memle
kete gelmiş olması asla küçümsenemiyecek bir 
başarıdır. Bu kadar başarılı olan bir kurumun 
1971 bütçesinin açığı olan 37 985 000 liranın ay
nen bütçeye konulmamış olmasını doğru bulma
maktayız. Bu kurumun bütçesinin açıik kalma
sı, muhakkak M, sene içinde yapacağı işlerden 
bir kısmının geri kalmasını doğuracaktır. Bu 
kurum, dolayısiyle bakanlıktan birkaç temenni
miz olacaktır. Bunları da arz ederek sözlerimi 
bitirmiş olacağım. 

1. Turist pasaportu ile dışarıya giden işçi
lerin bir defaya mahsus olmak üzere Almanya'
da işe alınacağı yolunda Sayın Cumhurbaşkanı
mızın Köln radyosundan işçilerimize verdiği ha
ber bugüne kadar tahakkuk etmemiştir. Bu işçi
lerimizi ve vatandaşlarımızı hayal kırıklığına 
uğrattığı kadar Devlet Başkanımızı da müşkül 
duruma sokmuştur. Hükümet olarak ne yapıp 
yapıp Devlet Başkanımızın bu beyanları tahak
kuk ettirilmelidir. 

2. Dışarıya giden işçilerimizin memlekete 
dönmeleri halinde, bunların memleket içinde ko
laylıkla iş bulma imkânlarının bugünden hazır-
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lanmaısını gerekli bulmaktayız. Aksi halde bun-
llarm duyacakları büyük ümitsizlikler ve huzur
suzluklar memleketi de huzursuz hale getirir. 

3. Dışarıya giden işçilerimizin, gittikleri 
mlemleketin gıda ©istemine alışık olmadıkları 
için, beslenme konusunda sıkıntı çektikleri bir 
vakıadır. Et Balık Kurumu, Gima ve benzeri 
teşekkülller vasitasiyle bunlara memlekette alı
şık oldukları gıda ve maddeleri götürmek, hem 
işçilerimizi memnun edecek ve hem de bu yol
dan bir kısım mallarımızı 'dışarıya ihraç imkâ
nını bulmuş olacağız. Bu temennimize Sayın Ba
kan geçen sene tamamen iştirak: etmişlerdi. 
Acaba, tahakkuku için bir sene içinde neler ya
pılmıştır? Bunun da açıklanmasını dilleriz. 

4. İşçilerimizin, her sene askerlik yoklama-
ısı yaptırmia mecburiyetleri olduğundan günler
ce işlerinden kaldıkları ve konsolosluğumuzu da 
meşgul ettikleri bir gerçelktir. Buna bir çare bu
lunması, örneğin yoklamanın hiç değilse iki se
nede bir yaptırılması hususundaki temennimize 
karşı, Sayın Bakan geçen sene bu hususta As-
fkerî Şûradan karar alınacağını ifade buyurmuş
lardı. Acaba bu karar çıkmış mıdır? Bunun da 
bindirilmesini rica edeceğim. 

5. Türkiye'ye otomobilleri ile dönen işçile
rimizin Alman Turing Kulübüne 1 000 mark ya
tırma mecburiyetinde kalmalarının sakıncala
rından bahsetmiştik, bu hususta bir çözüm yolu 
bulunmuş mudur? Bunun da açıklanmasını dile
riz. 

6. Dışardaki işçilerimizin çocuklarının Türk 
kültürüne bağlanmaları için daha çok öğretmen 
gönderilmesi lüzumuna işaret etmiş ve bilhassa 
mesleği öğretmen olup da çalışmak için dışarıya 
giden kimselerden, bu sahada faydanılabileceği-
ni söylemiştik. Bu temennimiz hakkında bir iş
lem yapılmış mıdır? Bildirildiği takdirde mem
nun kalacağız. 

Yukardan beri arz ettiğim hususlar göster
mektedir ki, A. P. iktidarı geçen bir yıl içinde 
işçi hak ve menfaatlerine olumlu bir katkıda 
bulunmamıştır. Temennimiz, önümüzdeki sene 
bu boşluğu kapatmış olmasını görmektir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi hakkında sınırlı 
zaman içinde şimdilik ısöyliyeceğim bunlardan 
ibarettir. Bütçenin; memlekete, Bakanlığa ve 
Çalışma Bakanlığı mensuplarına hayır ve uğur 

getirmesini diler, hepinizi bir defa daha saygıy
la selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Baysoy. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; geçen sene de Güven Partisi adına 
Çalışma Bakanlığı bütçesinin tenkidini ben yap
mış, çalışma hayatımızın güven ve barış içinde 
ilerlemesinde Çalışma Bakanlığının büyük bir 
sorumluluk yüklendiğini belirtmiş, bünyesinde 
dev müesseseler bulunmasına rağmen istenilen 
gelişmeyi gösteremediğini, bunda Bakanlık 
bütçesinin yetersiz olmasının rolü bulunduğunu 
belirtmiştim. Bu hususları kıymetlendirecek, 
gelecek hâdiseleri araştırıp, tedbirlerini ortaya 
koyacak teknik bir teşkilâtın ve bu arada yeter
li bir istatistikî bilgiye dayanan çalışmanın bu
lunmayışını da zikretmiştim. Bakanlığın en 
kısa zamanda teşkilâtını ve çalışmalarını düzen
leyip, çalışanlara ve çalıştıranlara güven verici 
tedbirleri almasının gerekli olduğunu belirtmiş
tik. 

Sayın arkadaşlarım, bu görüş ve istekle
rimizde ne kadar haklı olduğumuz hemen (bir 
sene geçmeden, kısa bir zaman içinde) kendini 
göstermiş ve nihayet Hizaran ayı içinde Ko
caeli ve İstanbul hâdiseleri, hepimizin malûmu 
olan işçi yürüyüşü başlamıştır. Şayet, yukarda 
belirttiğimiz (izahlarımıza göre) tedbirler alın
mış olsa idi, bu yürüyüşün o neticelere varma
ması sağlanabilirdi kanaatindeyiz. Böylece de 
Sıkıyönetime ihtiyaç kalmıyacak ve hele hele 
Sıkıyönetim mahkemelerinde şimdiye kadar gör
mediğimiz tartışmalar ve neticeleri de meydana 
gelmemiş olacaktı. Bu işçi yürüyüşünü, DİSK 
adlı kuruluşun düzenlediği ve bu kuruluş idare
cilerinin de hangi teşekküllerle irtibatlı olduğu 
hepimizce malûmdur. Halbuki, DİSK e bağlı 
sendikalara üye olan masum ve milliyetçi kar
deşlerimize durum aydınlığı ile anlatılmış olsa 
idi ve yukarda arz ettiğim gibi bâzı tedbirler 
alınmış olsa idi, bu hâdiselere meydan verilme
miş olurdu. 

Hiç şüphe yok ki, bu işçileri harekete getir
mek için büyük yalanlar söylenmiş ve bu ya
lanları tutturmakta da muvaffak olmuşlardır. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de işçi hakları, 
sosyal haklar kavga ile elde edilmemiştir. Bun-
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lar millî dayanışmanin, adalet duygusunun ve 
sevgisinin mahsulüdür. İşçilerimizin, hürriyet 
ve hukuk düzeni içerisindeki memleketlerdeki 
işçilere sağlanmış olan haklara sahibolmaları ge
rekliliğine inanmaktayız. Bu inançla Güven 
Partisi olarak haklı işçi dâvalarının yanında 
olmuşuzdur ve olmakta da devam edeceğiz. 

Türk işçilerinden birçoğunun; demokratik 
rejime bağlı, sınıf kavgasını reddeden, hedef 
tutmayan, kanunlara saygılı haklarını arayan 
milliyetçi kuruluşlar etrafında toplanmasından 
sevinç ve iftihar duymaktayız. Geçen seneki 
tenkidlerimizde; Bakanlık iş anlaşmazlığında ta
rafların mutabakata vardığı meseleleri tatbik 
etmeli, işlerin hallini çabuklaştırmahdır de
miştik. Arabuluculuk müesseselerinde, hakem 
tâyinlerinde hem işverenin, hem de işçinin, işçi 
kuruluşunun büyük meblâğ ödediği malûmunuz
dur. Bu konuda da bâzı tedbirlerin alınmasını 
temenni etmiştik. Bakanlığın bu konularda bir 
çalışması olup olmadığını öğrenmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığının, 
1946 şartlarına göre hazırlanmış Teşkilât Ka
nunu ile çalışmasının elbette verimli bir neti
ceye varmıyacağı açıktır. Şu halde, bu kanu
nun da biran evvel çıkarılması gerektiğine ina
nıyoruz. Geçen sene de Tarım iş Kanunu, or
man işçilerinin Sosyal Sigortalar kapsamına 
alınması ve çalışmalarda eğitim üzerinde durul
masını, Çıraklık Kanununun biran evvel çı
karılmasını temennilerimiz arasında sıralamış
tık. Bu sene de yine tekrardan başka bir çare 
bulamıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, işçi dövizleri memleketi
miz tediye dengesinde büyük bir önem taşımak
tadır. Yalnız, bu dövizlerin dış memleketler
de büyük bir önem taşımaktadır. Yalnız, bu 
dövizlerin dış memleketlerde tutulması çabala
rında olunduğu da bir hakikattir. Son alınan 
kararlarla dövizlerin Türkiye'ye transferi ol
dukça bir sıçrama göstermiştir. Ancak bu dö
vizlerin, bilhassa kasa ve köylere gönderilen
lere zamanında ulaştırılamadığı, çok geç veril
diği, hattâ, hattâ bu paraların bazan PTT tara
fından bir müddet kullanıldığı şayiaları dolaş
maktadır. işçi dövizleri karşılıklarının çok kısa 
zamanda ilgililere ödenmesi hususunda Çalışma 
Bakanlığının alâkasını ve bu gelen paraların 
memlekette daha kıymetli bir şekilde kullanıl

ma imkânlarının araştırılmasını temenni ede
riz, 

Sayın arkadaşlarım, bilhasa emekli işçilerin 
büyük bir dertleri vardır. Bu da, emekliye ay
rılanların emekli maaşlarını zamanında •alama-
mlarıdır. Cidden üzücüdür. Şahsan bana dahi 
intikâl eden bir şeyi takibim aşağı - yukarı 
(bütün ısrarlarıma rağmen) dört - beş ay için
de zor çıkarıldı. Burada üzerinde durulacak 
nokta şudur: Ya emekli işlerini yapacak yeteri 
kadar elemana sahip değildir kurum, yahut, 
sistemde bir hata vardır. Eğer, sistemde bir ha
ta varsa bu gayet basit. Çünkü, şurada bir 
Emekli Sandığı var, onun bir kuruluş sistemi 
var ve hakikaten oradan emekli maaşlarının 
gecikmesine dair bir şikâyet almadık. Eğer, bu 
sistemde ise, lütfedip kendi bünyesine göre yeni 
bir sistem yapalım bunların kısa zamanda öden
me imkânlarını hazırlıyalım. Yok, sistemde de
ğil de eleman kifayetsizliğinde ise onun da bir 
çaresini bulalım. Hakikaten bu hususta çok şi
kâyetler alıyoruz. 

Şikâyetlerden bir diğeri de inşaat sahiple
rinden geliyor, inşaat sahibi inşaatını bitirdi
ğine dair müracaat ediyor mahalline, onlar da 
«evet» diyorlar «hesaplarını yapıp size bir teb
ligat yaparız.» Bu hesapların yapılması kurum
ca bir hayli zaman sürüyor. Ondan sonraki mü
racaatında yahut da tebligatta, şu kadar borcu
nuz var deniyor ve bu borcun üzerine, hem 
anaparadan ilâve olarak (geçen zaman için) 
ceza almıyor ve ilâve ediliyor, hem de faizi 
üzerine ekleniyor. Hakikaten bu da hoş bir şey 
değil. Bu da üzerinde durulup, tashih edilmiye-
cek bir şey olmasa gerektir. 

Yine üzerinde ısrarla durmak istediğimiz bir 
konu da kontenjanlar, işçi kontenjanları mese
lesidir. Zaman zaman Türkiye'nin muhtelif yer
leri maalesef âfetlere mâruz kalıyor. Oralara 
bir hak tanınıyor. Bu gayet normal. Fakat, bu 
arada Doğuya tanınan kontenjanların az oldu
ğu kanaatindeyiz. Bunun bir miktar daha yük
seltilmesi imkânlarının aranmasında bilhassa ıs
rar edeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, muhakkak ki, kurum 
kendi üstüne düşen vazifeleri yapmak için 
bir gayret içindedir. Ama, yukarda da arz et
tiğim gibi bütçenin kifayetsizliği buna muhak
kak ki engel olmaktadır. Gelecek senelerde, in-
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sallan, bütçenin daha geniş imkânlara sahibol-
masını ve Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Çalış
ma Bakanlığı mensuplarına ve memlekete hayır
lı olmasını temenni eder hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ersü, Millî Birlik Gru-
pu adına, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUFU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Tabiî üye) — Değerli arkadaşlarım, 
çalışma hayatında düzen ya da düzensizlik dün
yanın bütün ülkelerinde rejimlerin kaderini 
tâyin eden başlıca faktördür. Bu gerçekten ha
karet eden 1961 Anayasası millî, demokratik 
ve sosyal hukuk devleti ilkeleriyle rejimin adını 
koymuştur. 41 nci maddeden 52 nci maddeye 
kadar olan hükümleriyle de çalışma hayatını 
bir düzene bağlamayı öngörmüştür. Hepinizin 
bildiği bu hükümler, emek - sermaye ilişkilerini 
tanzim etmiş, emeğiyle geçinenleri Devlet hi
mayesine sokmuş; sermayenin emeği sömürme
sini önlemiş ve geleceği de kapsamına alarak, 
emeğin güvenlik altına alınmasını Devlete gö
rev olarak vermiştir. Böylece, Anayasamızın 
iktisadi ve sosyal hayat, görüşünü; adalete,' tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiye
tine yaraşır bir düzeni öngördüğü şeklinde özet
lemek mümkündür. Bu genel hukukuk düzeni 
içinde sağlam teminata bağlanmış bir iş huku
ku, sosyal güvenlik ve sosyal adalete bağlı âdil 
bir gelir dağılımı, herkese iş ve gelir dağılı
mındaki farklılıkları mâkul ve mümkün olan 
seviyede tutmak ve geliştirmek; işte M. B. G. 
nun rejim anlayışı budur. 

Sayın senatörler, bu tanımlardan sonra yü
rürlükte olan duruma da kısaca göz atmak 
isterim. 

Türkiye'de millî gelirin üçte ikisini, nüfu
sun beşte biri paylaşmakta; geri kalan üçte 
biri de, nüfusun beşte dördü almaktadır. Açık 
ve gizli işsizlik milyonlara varmaktadır. Bütün 
dünyada sosyo - ekonomik şartlar durmadan 
geliştirilirken bizde büyük işsizlik vardır ve 
gelir dağılımı gayriâdil bir seyir takibetmek-
tedir. Gene, bütün dünyada sosyal güvenlik ve 
sosyal barış büyük aşamalar yaparken biz iş 
hayatına polis tedbirleriyle huzur ve güven ge
tireceğimizi sanıyoruz. Emeğin değerlendirilme
si, çalışanlarla çalıştıranlar arasında dengeli ve 
âdil bir düzeni kuracak sosyal politika ilkeleri 

iktidarlar tarafından öncelikle kabul edilmesi 
ve uygulanması gerekirken, hâkim sınıflarla çı
kar ortaklığı sürdürülmektedir. Anayasamızla 
çelişen bu tutum iş hayatındaki huzursuzluk 
ve güvensizliğin başlıca nedenidir. Her yönüy
le istirap ve facialarla dolu bu dünya boğuş
malarından sonra, 1961 Anayasasiyle Türk işçi
sinin haklan güvenlik altına alınmışken, esef
le belirtmek isteriz ki, iktidar bu akli ve man
tıkî gelişmeyi de kana bulamanın öncülüğünü 
yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, anahatlariyle belirt
meye çalıştığım bu genel durumdan sonra, ça
lışma hayatımızı ilgilendiren yasalardan söz et
mek istiyorum. 

İş Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafın
dan bozulmasından bu yana, çalışma hayatında 
büyük boşluklar meydana gelmiştir, işveren 
konfederasyonunun iş Kanunu varmış gibi dav
ranacaklarını ilân etmesini, bir sorumluluğun 
gereği de olsa, olumlu karşıladık. Buna rağmen, 
kanun yokluğundan işçilerimizin zarar görme
lerinin devamını önlemek için iş Kanununun 
süratle çıkarılmasını diliyoruz. 

Tarım iş Kanununun çıkarılması yıllardan 
beri uyutulmaktadır. Milyonlarca tarım işçisini 
güvenliğe kavuşturacak bu kanunun çıkarılma
sı şöyle dursun, üzerinde ciddî bir çalışma da 
yoktur. 1971 icra programında, Tarım İş Ka
nununun çıkarılması için gerekli bilgileri elde 
etmekle görevli kuruluşların; bölgesel ve ma
hallî farkları yansıtan çalışmaları yapmadıkla
rı anlatılmaktadır. Her yıl sözü edilen bu va'din 
ciddiyetsizliği, bizzat Hükümet programında 
yer almış bulunuyor. Sorumluluğumuzu idrak 
ederek, milyonlarca tarım işçisinin sefaletine 
artik son vermeliyiz. 

Çıraklık Kanunundaki tutum da bundan 
farklı değildir. Yıllardan beri bakanlıklar ara
sında mekik dokumaktadır. Bu kanım, vasıflı 
işçi sorumluluğunu bir ölçüde çözecek, çalışan
ların haklarını verecek ve onları güvenliğe ka
vuşturacak bir kanundur. DPT. araştırmala-
riyle asgari ücretlerin küçük isletmelerde uygu
lanmadığı ve çıraklık müessesesinin, bu konuda 
gizleyici bir unsur olarak kullanıldığı ortaya 
çıkmıştır. 

Ayrıca, Karabük'te yapılan araştırmada; sa
natkâr yanında çalışanların % 84 ünün millî ve 
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dinî bayramlar dışında ücretli yıllık izin alama
dıkları ve % 80 inin de günde 8 saatten fazla 
çalıştırıldıkları tesbit edilmiştir. 

işsizlik Sigortası Kanunu da aynı durum
dadır. 

Değerli arkadaşlarım, işçi ücretleri ve asga
ri ücretler konusunda da büyük boşluklarımız 
var. Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre, tarım 
kesimi hariç, 1 200 000 sendikalı işçi var. Bu
nun dışında milyonlarca işçinin ücretleri ve gü
venlikleri henüz teminata bağlanmamıştır. Ana
yasanın sosyal Devlet ilkesine dayanarak yapı
lan toplu sözleşmelerin, Devletle çalışan ara
sında bir sosyal mukavele niteliği kazanmadan 
ve müessir bir kontrola bağlanmadan güven ve
rici olamıyacağı artık anlaşılmaktadır. 

Çalışma Bakanlığının asgari ücretleri kon
trol edecek yeterli bir örgütü de yoktur. Bu hu
sus raporda da dile getirilmektedir. O halde, 
hangi bilgilere dayanarak çalışanların hakları
nı koruyoruz diyeceğiz? Elbette böyle bir soru 
cevapsız kalmaya mahkûmdur. 

Sigortalı işçi ücretleri 1958 den bu yana, 
daha doğru 1958 bazından hareketle yıllık or
talama; özel kesimde % 4,1, kamu kesiminde 
% 6,6 oranında artmıştır. Bu oranlar fiyat 
artışlarının çok gerisinde kalmaktadır. Sigor
talı olmıyanların hali elbette bundan çok feci
dir. Bu tabloda dikkati çeken hususlardan bi
ri de, özel kesimdeki artışının kamu kesiminin 
gerisinde kalmış olmasıdır, işçi, her yerde iş
çidir. özel kesimdeki işçiler daha kolay, daha 
ucuz yaşama imkânları bulmuş değillerdir ki, 
ücretleri de daha az olsun. Bunun başlıca ne
deni; sarı sendika yolsuzlukları ve işçilerin sır
tından kazanç sağlama arzusu ve hak elde et
mek istiyen işçinin karşısına Hükümetin sık sık 
çıkmış olmasıdır. 

Tutarsız fiyat politikası nedeniyle işçinin 
toplu sözleşmelerle kazandığı değerler, kısa za
man sonra elinden alınmaktadır. Bu dengesiz 
çarkı durmadan çevirirseniz elbette hiçbir alan
da istikrardan söz edilemez. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik Türkiye'nin 
sorunlarının başında gelmektedir. 1970 duru
muna göre yuvarlak rakamlar arz ediyorum : 
15 000 000 iş arzı, 17 000 000 talep, 2 000 000 
işsiz, bundan dış talepleri de çıkardığımız za

man 1 700 000 işsiz, durumu meydana çık
maktadır. 

Gizli işsizlik, geçici ve mevsimlik işleri de he
saba katarsak milyonlarca işsiz ordusunu karşı
mıza çıkarır. Bu konuda kesin bir rakam ve
rememenin sebebi, Devlet dokümanlarında (özel 
bir dikkatle) bunların açıklıkla belirtilmemiş 
olmasındandır, işsizliğin doğal sonucu (şehir
leri açın) hızla gelişmektedir. Sanayileşme ve 
şehirleşme adı altında büyük şehirler ve turis
tik değerdeki bölgeler kanserleşmektedir. Böy
ledir. Bir yandan, döviz sağîıyacak bir kayna
ğımız kurutulmakta, ağır istihdam sorunları 
doğmakta, düzensiz yerleşme, yani gecekondu
laşma hızlanmakta, eğitim, sağlık, ulaştırma gi
bi sorunlar çıkmazlara sokulmaktadır, öte yan
dan ise ister mevzii, ister nükleer bir savaş ha
linde insangücü ve sanayimizi kolayca yok edi
lir hale kendi elimizle getirmekteyiz, özellikle 
büyük şehirler etrafındaki gecekondulaşma ağır 
sorunlar yaratmaktadır. 1964 lerde Ankara'
da gecekondularda yaşıyanların şehir nüfusuna 
oranı % 30 civarında iken, bugün bu oran tersi
ne dönmüştür. Bu akışın iktisadi nedenleri ya
nında sosyal nedenleri de ağır basmaktadır. 
Hızlı nüfus artışı, daha iyi yaşama şartları ar
zusu ve çocuklarının daha iyi eğitim görmesi, 
bu baskıların başlıca nedenleridir. 

Bu kısa açıklamalar da gösteriyor ki, Türk 
toplumu hızla gelişmekte ve Devletten daha çok 
ve daha hızlı işler beklemektedir. 

Bu sorunların tedbirlerine gelince : 
önce nüfus artış hızı ekonomik gelişme hızı 

ile dengeleştirilmeli. Toprak reformu yapılarak 
nüfusun bir kısmı, sanayie aktarılmcaya kadar, 
yerlerinde tutulabilmek, hem de yaratacağı ta
rımsal değerle sanayileşmeyi hızlandıracak kay
nakları yaratmak. Tarımda kalanlar da, üreti
ci güc kazanmaları için, üretimden tüketime ka
dar çok yönlü ve güçlü kooperatifler içerisinde 
örgütlenmeli. Sanayileşme, hızlı ve dengeli 
olarak gerçekleştirilmeye çalışılmak, büyük şe
hirler etrafında yığınlaşma yerine Anadolu ova
ları ve büyük nehirler etrafında irili ufaklı sa
nayi tesisleri kurulmalı, mahallî iş alanları açıl
mak. Böylece kamu hizmetleri de daha kolay ve 
ucuz olarak vatandaşın hizmetine sokulma im
kânlarına kavuşur. 
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İktidarın bugüne kadar işlediği sosyal ve 
ekonomik tedbirlerle, bütün yurt sathına yay
gın, dengeli bir kalkınmanın mümkün olamıya-
cağı anlaşılmıştır. 

Yukarıdan beri arz ettiğim sorunlar ve fert 
başına düşen millî gelirin gruplar arası denge
siz ve gayriâdil dağılışı, bu görüşümüzü kesin
likle doğrulamaktadır. 

Şimdi Hükümet bu görüsün karşısına çıka
rak «Elbette bunları biz de isteriz, nerede kay
nak?» diyecektir. 

Kaynakları iki bölümde arz etmek isterim : 
Birincisi, kendi öz kaynaklarımıza ve insan-

gücümüze ve bilhassa aydm evlâtlarımıza gü
venmeliyiz ve milyonlarca işgücünü süratle ha
rekete getirmeliyim. 

leri karşılanamaz olmuştur. Bilhassa, bu husus 
vasıflı işçilerin yurt kalkınmasına katkılarını 
ve dışardan döviz sağlaması olanaklarını azalt
mıştır. Teknik işgücünde de büyük açıklarımız 
vardır. Plâna göre 16 100 mühendis ve mimar, 
26 500 fen memuru ve teknisyeni, 6 200 tarım 
ve ormanla ilgili meslekler, 500 fizik ve kimya, 
500 000 sanatkâr, 11 200 sağlık elemanı açığımız 
vardır. Bu rakamlara yeni mezun olanlar da dâ
hil edilmiştir. Plân hedefleriyle de çelişen bu 
açıkları süratle gidermek zorundayız. Özellikle 
vasıflı işgücü yetiştirmek konusunda, Çalışma 
ve Eğitim bakanlıklarını koordineli bir düzen 
içerisinde görmediğimizi belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, yurt içi istihdam bas
kısını azaltan ve önemli miktarda döviz sağlı-
yan dış ülkelerdeki işçilerimizin sorunlarına da 
değinmek istiyoruz. Dışarda 500 000 fazla işçisi 
olan bir ülkenin Çalışma Bakanlığının her halde 
'bir dış ilişkiler örgütüne ihtiyacı olmalıdır. Yal
nız çalışma ataşelikleriyle Amerika'dan Avus-
tralva'va kadar yayılan işçilerimizin sorunları 
çözülemez. Yığınlar halinde gönderdiğimiz bu 
işçiler hemen her yönden bir başı boşluk içinde
dirler. Yurt dışına gönderilmeden önce ve çalış
tıkları ülkelerde örgütlenmeleri ve güvenlikleri 
sağlanmalıdır. Bu suretle hem işçilerimizin peri
şanlıkları önlenir, ihem de daha fazla haklar elde 
edilir ve yurt ekonomisine katkıları artar. Bir 
mal alış - verişini yaparken dahi bâzı önkoşul
lar pazarlık konusu olurken, memleket çocukla
rını yabancıların insafına ve sömürüsüne terk 
etmemize imkân yoktur. 

Turist pasaportu ile giden işçilerin durumu 
bunlardan çok daha ağırdır. Zirve seyahatları 
yapılmasından ve millî onurumuzla telifi kabil 
olmıyan durumların doğmasından önce, sorumlu 
Devlet örgütü, görevlerini müdrik olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, işçilerimizin getirdiği 
döviz miktarı 4 milyar TL. na ulaşmıştır. Tüm 
ihracattan sağladığımız dövizin 1/3 üne varan 
bu kaynağın, açık kapama aracı olmadığını bil
meliyiz. Dış ülkelere işçi »göndermek devamlı bir 
düzen olamaz. Yurda döndükleri zaman münfe
rit, ya da toplu olarak çalışacakları iş alanları
na yönelmelerini sağhyacak yatırımlar, bizzat 
Devlet eliyle organize edilmelidir. Bu konuda İş 
ve îşçi Bulma Kurumu aracılığı ile yıllardır uy
gulanan kooperatifleşme ve bunlara verilen ön-

îkinci, husus, iktidarlar, öncelikle kendi iç 
kaynaklarımızı, yani millî kaynaklarımızı israf 
etmeden kullanma alışkanlığını kazanmalıdır
lar. işçilerimizin getirdiği 4 milyar TL. karşılığı 
döviz, Sosyal Sigortalar Kurumunun 13 milyar
lık, Emekli Sandığının 5 milyarlık, Ordu Yar
dımlaşma Kurumu ve ordunun bir kısım serma
yesinin Boğaz köprüsüne harcanacak yerde, üre
time dönük hale getirilmesiyle 30 - 35 milyar
lık bir kaynağa sahibolabiliriz. Tarım kesiminde 
ve yüksek gelir gruplarındaki kaçak ya da âtıl 
vergi kapasiteleriyle bu kaynaklar çok daha bü
yütülebilir. 

İşçisinden emeklisine kadar, en dar gelirli 
vatandaşlarımızın dahi, yurt kalkınmasına har
canacağına inandırıldıkları takdirde, bütün 
maddi ve mânevi güçlerini bu yönde seferber 
edeceklerinden, geleceğin güçlü Türkiye'si için 
her türlü feragati göstereceklerinden bizim asla 
şüphemiz yoktur. Büyük dâvalara cesaretle atıl
madıkça, irili ufaklı bütün rizikoları göze alma
dıkça, sorunlarımızın uzun yıllar sonra bile çö
züleceğine artık kimseyi inandıramayız. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınmada çok bü
yük değeri olan vasıflı işgücü ve teknik işgücü 
yetiştirilmesi de ihmal edilmektedir. Birinci Beş 
Yıllık Plândan vasıflı ve teknik işgücü yarata
cak programların kaldırılması zararlı olmuştur. 
Birinci Beş Yıllık Plânda 360 000 işçinin eğitil
mesi, 36 000 usta, 3 600 monitör ve 360 baş mo
nitör yetiştirilmesi öngörülmüşken İkinci Beş 
Yıllık Plânda bu programlar kaldırılmıştır. Bu 
sebeple iç ve dış taleplerdeki vasıflı işçi istek-
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çelik başarılı olmuştur. Ancak, öon yıllarda çe
şitli çikar gruplarının davranışları îbu (başarılı 
[hizmeti de dejenere etmektedir. Dış talepller ar
tık vasıflı işçiye yönelmiştir. Yurt içi ihtiyaçları 
da daha çok T>u yöndedir. 'Bu çelişmeyi gidere
cek tedbirler yukarda da işaret ettiğim gibi İM 
(bakanlık arasında olumlu Ibir çözümle kavuştu
rulmalıdır. 

îşçi çocuklarının eğitimi için yeterli tedbir
lerimiz de yoktur. Yurt içinde de büyük ihtiya
cımız ottan öğretmenlerin azlığı, sorunu daha da 
büyütmektedir. Toplu halde bulunan işçi böl
gelerinin öğretmen ihtiyacı mutlak giderilmeli
dir. 

İşçilerimizin dil konusu, Çalışma Bakanlığı 
dış örgütleri ve işçi örgütleri içinde çözüme ka
vuşturulmalıdır. Beslenme konusunda 1971 yılı 
programında düşünülen tedbiri olumlu karşıla
dığımızı (belirtmek isterim. 

Ancak, geç kalınmış olan bu tedlbirin en kı
sa zamanda yürürlüğe konmasını diliyorum, iş
çilerimizin beslenme konusunu çözecek olan bu' 
tedlbirin. ciddî bir döviz kaynağı olduğu da he
saba katılarak, kazanılacak dövizlerin yurdu
muza getirilmesi tedbirleri de göz önünde tu
tulmalıdır. 

Ciddî organizasyon hizmetlerini başarı ile 
sürdüren iş ve işçi Bulma Kurumu ile memle
ketimizin en büyük sosyal güvenlik örgütü ve' 
hızla gelişen bir sermaye gücü yaratan Sosyal 
Sigortalar Kurumunun verimli çalışmaların* 
takdirde 'karşılıyoruz. Bu kurumların daha ya
rarlı çalışabilmeleri için gereken mevzuat ve 
madde değişikliklerinin sağlanacağına inanıyo* 
ruz. iş ve işçi Bulma Kurumunun dışarı gönde
rilen işçiler konusunda ağır bir baskı altında 
bulunduğunu hepimiz bilmekteyiz. Her yıl yüz-
binlerce işçinin müracaatlarının değerlendiril
mesi, arşivlendirilmesi ve uzun yıllar muhafaza 
edilmesi; her halde bu kurumu ağır külfetlerle 
karşı karşıya getirmektedir. Personelinin bu 
hususun büyük bir kısmını daha verimli çalı
şacak yönlerden alıkoymakta olduğunu da söy-
liyebilirim. Bu hususta (bilhassa dış talepler 
vasıflı isçi konusunda olduğuna göre) vasıflı 
işçi ortalamasının bir taban olarak tesbit edil
mesi ve bundan önceki vasıflı işçilerin kayıtları 
ile iş ve isçi Bulma Kurumunun boşuna meşgul 
edilmemesi yararlı olur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun da bâzı önem
li bulduğumuz yanlarına işaret etmek istiyoruz. 
Devlet tahvillerinden sonra en büyük yatırım vef 
harcamalarını mesken ile ilâçta görüyoruz. Mes
ken konusunda işçilerimizi rahata kavuşturabi-
lecek bu politika elbette zararlı değildir. Ancak, 
özel sektörde de gördüğümüz gibi, millî kaynak
larımızın inşaat sektörüne yahut meskene akta
rılmasını zararlı bulduğumuzu ifade etmek is
terim. Bunun yerine, sanayi bölgelerinde kuru
lacak sanayi tesisleri civarında veya içlerinde; 
işçi meskenleri, işçi konutları, işçi siteleri ya
tırımına yardımcı olacak ve parasını tekrar 
(muayyen bir müddet sonra) geri alacak kredi' 
alanını tercih etmelerini daha yararlı mütalâa 
etmekteyiz. 

İlâç konusuna gelince; takriben Sosyal Si
gortalar Kurumunun sarfiyatı 1,5 milyar lira ci
varındadır. Büyük bir para. İlâç sarfiyatı önce 
bir kültür meselesidir, bir eğitim meselesidir. 
Parasını veriyorum; elbette hakkımdır, ilâcı 
alacağım zihniyeti, yalnız işçilerimizde değil, 
bu şekilde sigortaya kavuşmuş, güvenliğe ka
vuşmuş her yönde vardır ve aynı şekilde düşü
nülmektedir. Bu sebeple, kanunlarm müsaaio 
ettiği ölçüde, kendi ilâçlarını kendilerinin te
min etmesi yolu ile, dalha az masrafla bu ihtiyaç 
karşılanabilir. 

Tedbirler konusunda arz etiğim gibi, sanayi
leşme konusunda da bu kuruma büyük görev
ler düşmektedir. Yeri gelmişken arz edeyim ki, 
1,5 milyar liralık ilâç bedeli ile en az dört tane 
ilâç fabrikasının bütün tesisleri ile kurulması 
mümkündür. Böylece yurt ekonomisine dört bü
yük ilâç tesisi kazandıracağı gibi döviz israfını 
önler, döviz tasarrufunu sağlar ve üstelik,, bun
lardan biri de hammadde ile iştigal ederse, dö
viz ticareti dahi yapmamız imkân dâhiline gire
bilir. Bütün bunların, mevzuatla çelişmekte ol
duğunu ifade etmeden, bu imkânların araştı
rılmasının bir hükümet sorumluluğu olduğunu 
da ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, dış ülkeler işçi gön
dermenin devamlı bir düzen oîamıyacağım ve 
bu çocuklarımıza bir gün ihtiyacımız olabile
ceğini ve bu görüşü ittifakla paylaşabileceği
mizi düşünüyorum. Fakat, işveren ülkelerde 
çıkacak bir ekonomik kris sonucunda işçileri
miz toplu olarak yurda dönmek zorunda ka-
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lırlarsa, işte iş hayatı Türkiye'de o zaman al
lak bullak olur. Bu hususta, 1971 programın
da da işaret edildiği gibi, Hükümetin bâzı ted
birler alması gerekmektedir. Bu tedbirleri öğ
renmek istiyoruz. Biz bu konuda kendi görü
şümüzü düşünülen tedbirlere katkıda bulun
mak üzere şöyle arz etmek isteriz. 

Evvelâ konu hızla sanayileşme konusudur. 
Bunu başardığımız takdirde elbette işçilerimi
zin dışarda göçebe gibi dolaşmalarına lüzum 
kalmıyacaktır. Fakat, bu bir zaman sorunudur. 
Dikkat buyurun bir sermaye sorunudur, demiyo
rum. Bir zaman sorunudur. O halde, tedbirler 
bölümünde arz ettiğim gibi, Türkiye'nin yalnız 
Batı'sında (İstanbul, îzmir, Ege'nin bâzı böl
gelerinde ve bâzı sahil bölgelerinde) kanserleş
meye varan sanayileşmeyi terketmeliyiz. Sana
yiin maliyet unsurları arasında deniz ulaşımı 
elbette bir faktör, daha bâzı faktörler var. sayı
labilir. Ancak, Türk toplumunnu tümünü kal
kındırmayla yükümlü hükümetlerin, bâzı sos
yal vecibeleri, Anayasanın sosyal ilkelerine da
yanarak yürütmek zorunda olduklarını hatır
latırız. Böylece Anadolu ovalarında ve büyük 
nehir vadilerinde, bilhassa işsiz bölgelerde, böl
ge özelliklerine uygun olarak irili ufaklı yatı
rımlarla iş hayatını sağlamak, büyük şehirlere 
akını önlemek ve böylece oldukça sıtatik bir 
durumu meydana getirmek bir tedbir olarak 
düşünülmeli. Ayrıca, bu işçilerimizin kazandık
ları dövizleri bir açık kapama, bir hac f arize-
si yerine getirme, bir lüks ithal maddeleri kar
şılığı olarak düşünmemeli. Bunun yerine, bu 
dövizlerle yurda döndükleri zaman iş sahibi 
olacakları alanları bugünden (Devlet kontro-
lunda, Devlet güdümünde ve Devlet himaye
sinde) sağlamak suretiyle gelecekteki bu so
runlara ve, krizlere karşı da tedbirlerimizin en 
ciddîsini almış olabileceğimizi tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Ersü, 
devam edecek mi? Zatıâlinize 10,24 de söz ver
dim, 10,54... 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Az bir zamana 
ihtiyacım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, konuşmamın zaten sonuna gel
miş bulunuyorum. Öz kaynaklarımızı kulla
narak kalkınmada büyük görüş ayrılıkları-
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mız var. Önemli olan, bu alanda inatlaşmadan 
doğru yolu bulmaktır. Memleketi kanlı boğuş
ma arenalarına çevirmek asla hüner değildir. 
274 sayılı Sendikalar Kanununu değiştirmek 
için girişilen çağ dışı tutumlar ve yarattığı 
üzüntüler, henüz tazeliğini muhafaza etmekte
dir. Şimdi de bâzı tedbir kanunları getirmek 
için girişilen benzer çabaları dikkatle izliyoruz. 
Adana olaylarında bir çıplak işçiye karşı 15 -
20 toplum polisi ve silâhlı militanın davranış
ları, çocuklarımıza karsı giriştiğimiz insaf ve 
ahlâk dışı işkence sahneleri, Türk mertliğini ve 
asaletini unutan kişilerin zulüm idaresi örnek
leridir. Bu davranışla, sosyal barışın sağlanma
sı elbette mümkün değildir. Umarız ki, bütün 
bu gerçekler karsısında geri bıraktığımız tu
tumdan, tasarladığınız yararsız tedbir kanun
larından vazgeçer, çalışma hayatı ve memleket 
ekonomisinde önemli rolü olan kanunlara ön
celikler verirsiniz. Bu uyarılarıma kulak aş
madıkça (rejim elden gidiyor) diye yakınma
lar da boşuna olur. Çağ ve yurt gerçeklerine 
dönülmediği ve Anayasa doğrultusunda köklü 
reform tedbirlerine geçilmediği takdirde, sos
yal kanunlar her yerde olduğu gibi yurdumuz
da da hükmünü icra eder. Bu samimi uyarıla
rımı yanlış değerlendirmiyeceğinizi umarak, 
huzurlarınızdan saygı ile ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupıı adına Sa
yın Faruk Kmaytürk buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, değerli Bakan, kıymetli 
Bakanlık erkânı; 

Sayın Başkan, değerli senatörler, değerli Ba
kan, kıymetli bakanlık erkânı; Çalışma Ba
kanlığının 1971 yılı bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupunun görüş, temenni ve tenkidleri-
ni arz etmek üzere huzurunuzda bulunmakta
yız. 

4841 sayılı Teşkilât Kanununun 1 nci mad
desiyle bu Bakanlık sosyal politikası sahasında 
geniş görevler almış bulunmaktadır. 

Demokratik nizamda; iş hayatının düzenlen
mesi, çalışanların sosyal güvenliklerinin temi
nat altına alınması, yaşama seviyelerinin yük-
B si bilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin koordine edilmesi ve çalışma gü
cünün umumi refahı artıracak şekilde verimli 
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kılınması, işgücü sanayiinin önlenmesi gibi sos
yal ve ekonomik karakter arz «den tetbirlerin 
alınması ve alınan tedbirlerin icrasının kontrolü 
bu Bakanlığın genel vazif elerindendir. 

Ayrıca 1961 Anayasasının 40 - 48 nci 
maddelerinin getirdiği yeni hükümler Çalışma 
Bakanlığının görevlerini birkaç misli artırmış
tır. 

Bu Bakanlığın faaliyetleriyle toplumun ya
kın ilgisi de nazarı dikkate alınırsa, hizmetin 
önemi ve tahmil ettiği yükün ağırlığını gösteren 
sosyal panorama kolaylıkla ortaya çıkar. 

Bu kadar önemli hizmetler ifasına memur 
edilen Çalışma Bakanlığı, gaye ve görevlerini 
karşılamaya yeterli bütçe imkânlarına ve kadro 
artışlarına bu yıl da sahibolamamıştır. 

1971 malî yılı bütçesi 33 334 918 lira olup 
bunun 7 675 874 lirasını cari harcamalar, 150 000 
lirasını yatırım harcamaları ve 25 509 044 lira
sını da sermaye teşekkülü ve transfer harcama
ları teşkil etmektedir. 

1970 yılma nazaran cari harcamalardaki 
10 859 332 lira eksilişin 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun gerektirdiği ödeneklerin 
henüz bütçe tasarısına intikal etmemesinden 
ileri gelmekte olduğu aşikârdır. 

Bakanlığın aslî görevleriyle ilgili konular 
bakımından bu yıl bütçesinde de görevleri kar
şılayabilecek önemli bir artışı görmediğimizi be
lirtmek isterim. 

Bu genel çerçeveyi çizdikten sonra Bakanlık 
bütçesini, şu anafikirler üzerinde tahlil etmeyi 
uygun görmekteyiz: 

Bakanlığın mevzuat çalışmaları ve geçen se
ne halledilmiyenlerin nedenleri, 

Diğer faaliyetleri, 
Dilek ve temennilerimiz ve 
Parti görüşümüz. 
Hemen her gün cereyan ettirilmek isteni

len işçi ve işveren olayları karşısında Adalet 
Partisinin, sosyal politika ve güvenlik anla
yışını bu kürsüden bir defa daha belirtmek is
teriz. 

Parti ve Hükümet programımızda işaret et
tiğimiz gibi, iş hayatında istikrar ve düzene, 
hür sendikacılığa, sosyal güvenliğe inanmak
tayız. 

Çalışan vatandaşlar arasında; kadın ve ço
cukların özel hükümlerle himaye edilmesine, 

çalışma şartlarının düzeltilmesine, işgücünün 
hak ettiği karşılığı alabilmesine yardım etmek 
üzere kabul edilen asgari ücret tesbitine ve ni
hayet işçilerin kütle halinde teşkilâtlanarak, 
işveren karşısına sendika ile çıkıp ücret için 
kolektif pazarlık usulüne başvurmasına tarafta
rız. 

Hür sendikacılığı, hem ücret, pazarlığı, hem 
çalışma şartları ve hem de demokratik bir dü
zende verimi artıran meslekî ve beşerî dayanış
mayı takviye eden faydalı bir müessese ola
rak kabul ediyoruz. 

Sendika hürriyetine karşı müdahaleyi, de
mokratik hak ve hürriyetlere karşı yapılmış 
bir müdahale olarak görüyoruz. 

Meslekî eğitimi ve kalifiye işgücü yetiştiril
mesini teşvik ve bu hususda 'sendikalarla işbir
liği yapmanın doğruluğuna inanıyoruz. 

Sosyal adaletin temel şartını; kabiliyetine 
göre herkesin bir işe sahibolabilmesinde ve ge
çim seviyesine uygun bir gelir sağlama imkânı
nın bütün vatandaşlar için teminat altına alına
bilmesinde görmekteyiz. 

işsizliği önlemek için istihdam imkânlarını; 
plân hedeflerine uygun şekilde genişletmek, bü
yük sanayileşme hamlelerini geliştirmek yolun
daki gayretlerimizi artırmak, yeni iş 'sahala
rının açılmasını sağlamak, çalışanların sayısının 
artırılmasını ve emeğinizin karşılığını her işçi
nin tam almasını temin etmek anaprensibimiz-
dir. 

İktisadi kalkınmamızın temelini, insan gücü 
sermaye ve tabiat kaynaklarımızın ahenkli bir 
şekilde kullanılmasiyle mümkün olacağına ina
nıyoruz. 

Sermaye, emek ve teşebbüsü bir birine muh
taç ve yekdiğerini tamamlayan anaunsurlar ola
rak görüyoruz. Bu itibarla dengeli bir çalış
ma ortamı yaratmanın, işçilerimizin bugününü 
ve yarınını teminat altında tutacak tek yol olan 
sosyal güvenliği sağlamanın, iş itibariyle başka
larına tabi olanları, huzur, emniyet ve refah 
içinde bulundurmanın bir vazife olduğunu kabul 
ediyoruz. 

Çalışma ve işyeri şartlarının düzeltilmesine, 
işçi sağlığını çevreleyen bütün tedbirlerin alın
masına, işçi konutlarına ayrılan fonların artırıl-
masmaı verilmesiyle büyük memnuniyet duy
duğumuz ferdî mesken kredilerinin bugünkü 
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şartlar karşısında yeterli seviyeye çıkarılması
na inanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Geçen sene de ifade ettiğimiz gibi tarım iş
çilerinin de sosyal güvenlik içerisine alınması
nın en kısa zamanda gerçekleştirilmesini Sayın 
Bakan arkadaşımızdan beklediğimizi ifade et
mek isteriz. 

îkinci Beş Yıllık Plânda da öngörüldüğü 
üzere sosyal güvenlik, bütün toplumun modern
leşme ve sanayileşme sonucu meydana çıkan 
risklere karşı, herkesi hayatı boyunca koruyan 
sosyal bir politika aracı olarak ifade edilmiş
tir. Parti olarak, Hükümet olarak bu ifadenin 
gerçekleşmesi anahedefimizdir. 

Bu umumi görüşümüzü belirttikten sonra; 
Bakanlığın mevzuat çalışmalarını eleştirelim. 

Geçen sene de ifade ettiğimiz gibi 4841 sayı
lı Bakanlık Kuruluş Kanununun 6 ncı madde
sinin «D» fıkrasının değiştirilmesini yeterli gör
mediğimizi, kuruluşunda 50 kişi olan Bakanlık 
kadrosunun 5 kişilik Personel Dairesinin, bu
gün 600 kişi olan Bakanlık kadrosu karşısında 
6 kişi ile nasıl idare edileceğini Yüce Heyetini
zin takdirlerine bırakırız. 

Geçen yıl bütçesinde de kanunun mevcut 
şartlar karşısında yeniden ele alınıp çıkarılma
sı ve 1971 bütçesinde bu konuya tekrar temas 
etmemek bahtiyarlığına ulaşmak istediğimizi be
lirtmiş isek de, bu mesut günü göremedik. 

Aynı şekilde ve büyük bir titizlikle hazırla
nan «Tarım iş kanunu tasarısının», «Tarım ala
nındaki iş ve işçi bulma araçları hakkındaki 
kanun tasarısının» da biran evvel kanunlaşma
sını görmek büyük arzumuzdur. 

Ayrıca 3457 'sayılı Kanunun kapsamını de
ğiştiren kanun tasarısı ile Çıraklık kanun tek
lifinin birleştirilemsi yolundaki plân hükmüne 
uyularak hazırlanan kanun tasarısının, İşsizlik 
sigortası kanun tasarısının, Asgari ücret hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasına dair kanun 
tasarısının, Sağlık yardımları ve hastalık öde
nekleri hakkındaki 130 sayılı M. Ç. Sözleşmesi
nin onaylanmasına dair kanun tasarısının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu tadil 
tasansmını şekil bakımından iptal edilen yeni 
îş Kanunu tasarısının ve 275 sayılı Grev, Lo
kavt ve Toplu sözleşme Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının biran evvel kanunlaşması hususunda kıy

metli Bakan arkadaşımızın himmetlerini bekli
yoruz. 

Grev ve lokavtı, işçi teşekkülleriyle işverenler 
arasındaki açık pazarlığı 1961 Anayasası ile 
getirilmiş bir hakkın neticesi olarak kabul et
mekteyiz. 

Grev ve lokavt, hukuk düzeni içerisinde yü-
rütülürse, bu hareketi normal karşılarız. 

Yalnız, grevelrin memleketimizin ekonomik 
ve sosyal hayatını felce uğratacak seviyeye 
varmasına hiçbir suretle taraftar olmıyacağı-
mızı belirtmek isteriz. 

Hele kanunsuz grev, boykot, işgal ve tahrip
lere karşı iktidarımızın en küçük bir müsamaha 
göstermiyeceğini katiyetle ifade etmek isteriz. 

Bâzılarının düşündüğü doktiriner gayeler 
taşıyan, sosyalist maske altında işçilerimizin 
haklarını, kanunsuz hareketlerle alabilecekleri 
telkin ve teranelerini asil işçilerimizin şiddetle 
reddetmeleri, yarınki iş hayatımız için en bü
yük bir teminattır. 

Hakikatle en küçük bir bağlantısı olmıyan 
bu ifadelerin; hasretini çektikleri ülkelerdeki 
işçilerin değil ücret pazarlığı, serbest konuşma 
ve hür yaşama imkânları olmıyan gerçekleri 
karşısında «neyi pazarlık edecekleri sorusu» 
daima cevapsız kalmaya mahkûmdur. 

Değerli senatörler, Bakanlığın diğer faali
yetlerinden en önemlilerini söylemek isteriz. 

Toplu sözleşme, asgari ücretler, işçi sağlığı, 
çalışma enstitüsü faaliyetleri, Bakanlık dış teş
kilâtı, sosyal güvenlik, iş ve işçi bulma faaliyet
leri. 

Biz bu faaliyetlerin vakdin kısalığı dolayı-
siyle en önemlilerini eleştireceğiz. 

Toplu sözleşme : 
Rapordan öğrendiğimize göre 1970 Aralık 

sonuna kadar, kamu ve özel sektörü kapsıyan 
987 toplu sözleşme yapılmış ve 229 505 işçi, ücret 
ve sosyal yardım güvenliğinden faydalanmıştır. 

Aynı devre sonuna kadar 72 grev olmuş ve 
117 707 işgünü kaybolmuştur. 

Bu rakam 1966 dan 1969 a kadar olan işgünü 
kayıplarına nazaran 1/3 e yakın bir azalma gös
termektedir ki, (benden evvel konuşan arkadaş
larımın sorusuna cevaboluyor) bu da işçi ve 
işveren arasındaki anlaşmaların gittikçe olumlu 
sonuçlar verdiğini ve bu konuda iktidarımızın 
gayretlerinin müspet olduğunu açıklıkla ortaya 
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koymaktadır. Ama, bu son zamanlarda bâzı ar
kadaşların ifade ettiği doktiriner gaye taşıyan 
•grevler olarak nitelenirse, bunun dışındadır. 

Toplu sözleşme, grev ve lokavtın hukukî ve 
sosyal hedefi; işçilerimizin iktisadi ve sosyal 
durumlarını, medeni ve insanca yaşama düzeni
ne sokmaktır. 

İşçilerimizin asgari bir yaşama seviyesine 
erişmelerini, millî gelirden paylarını hür nizam 
içerisinde almalarını içten arzularız. 

Sosyal ve ekonomik güvenliğin ileri hedef
lere ulaşmasında işçilerimiz gibi büyük payları 
olan işverenlerimizin de ekonomik güvenlik ve 
iş emniyetlerini sağlam temellere oturtmak ve 
devamına yardımcı olmak da en büyük vazifele
rimizden biridir. 

Bu nizamın devamında Türk sendikaları ve 
hür sendikacıların (büyük payı olduğuna inanan 
Adalet Partisi her zaman yanlarında olmuş ve 
yanlarında olmaya devam edecektir. 

Bizim inancımıza göre refah devleti; Devle
tin, özel teşebbüsün ve bilhassa işçilerimizin gös
terecekleri müşterek çalışma ve iyi niyetle ta
hakkuk edecektir. 

Bu refah devletinin temel fikri sınıf ve züm
re değil, asil Türk Milletinin tamamıdır. 

îşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda; Ba
kanlığın, sadece kusur arayan ve görülen eksik
likler için yalnız kanuni müeyyideler uygula
yan hır zihniyetin dışında, işçi ve işvereni eği
ten, öğreten ve her hususta kendilerine rehber 
ve yardımcı olan bir çalışma yolunu seçmiş ol
masını takdirle ifade etmek isterim, 1971 yılında 
bu konunun daha iyi realize edilmek için plân
lanmış olmasını da şükranla belirtmek borcu
muzdur. 

Bakanlık, işçi sağlığı ve iş güvenliği konu
sundaki faaliyetlerini; 

Teftiş, eğitim ve yayın, eğitim ve araştırma 
merkezi kuruluşunu realize etmekle yürütmek
tedir. 

îş mevzuatının uygulandığı işyeri sayısı ve 
genellikle bu işyerlerinde mevcut ilkel şartlar 
dikkate alınırsa, iş güvenliği teftiş kadrosunun 
yetersiz olduğu ve müfettiş raporlarını değer
lendiren ve uygulayan büroların da takviyesini 
gerektiği kolaylıkla ortaya çikar. 

İşçi sağlığı ve (iş »güvenliği konusundaki eği
tim faaliyetlerinin ibir kısmının doğrudan doğ
ruya bakanlık tarafından, diğer İbir kısmının da 
işçi ve işveren müşterek yürütmesinden iyi so
nuçlar alındığını ifade etmek isteriz. 

Sanayiin gelişmesinden doğan yeni güvenlik 
ve sağlık sorunları üzerinde gerekli araştırma
ları yapmak üzere Birleşmiş Milletlerle ortakla
şa plânlanan işçi sağlığı ve 'iş güvenliği eğitim 
ve araştırma merkezi projesi için gerekli çalış
malar yapılmakta ise de, merkeze ait binanın 
biran evvel bitirilerek hizmetin tam olarak ger
çekleşmesini beklemekteyiz. 

864 sayılı Kanunla kurulan ve yabancı ülke
lerdeki işçilerin çeşitli sorunlariyle görevli bulu
nan bakanlık dış teşkilâtının, gerek personel ve 
gerekse malî bakımdan noksan olan durumunun 
takviye edilmesini lüzumlu görmekteyiz. Bu 
maksatla hazırlanan ve Millet Meclisi komisyon
larında olduğunu öğrendiğimiz kanun tasarısı
nın biran evvel kanunlaşması hususunda kıy
metli bakan arkadaşımızın gayretlerini bekliyo
ruz. 

Muhterem senatörler, 506 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten 1970 sonuna kadar 66 
ilde bir kişiye kadar olanların sosyal güvenlik
lerinin sağlanmış olması ve 1971 yılında İstan
bul ilinin de kanun kapsamına alınarak tatbika
tın bütün yurtta gerçekleşmesi memnuniyet ve
recektir. 

Halen 60 ilde sigortalıların eş ve çocukları
na uygulanmakta olan sağlık hizmetlerinin, 
1971 yılında 66 İM kapsıyacağının bildirilmesi
ne teşekkür etmek borcumuzdur. 

Bu münasebetle hastanelerimizin durumuna 
da değinmek isteriz. 

1970 sonunda 55 hastane, 3 sanatoryum, 3 
doğum evi, 52 dispanser ve 61 sağlık istasyonu 
olmak üzere ceman 177 olan sağlık tesisleri ve 
bu tesislerdeki 11 093 yatak sayısı, 1971 yılın
da ilâvelerle; yataklı sağlık tesislerinin 65 e, 
yatak sayısının % 20 artışla 13 365 e dispanser
lerin, 85 e sağlık istasyonlarının 77 ye yüksel
mesi, sağlık tesislerine Bakanlıkça verilen öne
min açık bir ifadesidir. 

SıgOTta hastanelerindeki tedavi faaliyetleri
ne gelince: 
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Kurum Anlaşmak 
/tesislerinde hekimlerde Toplam 

1969 da 
1970 in ilk 6 ayında 
1971 de (tahminen) 

davilerinin yapıldığı bildirilmektedir. 
Poliklinik hizmetleri : 

1 884 178 
1 005 990 
2 350 000 

383 100 
191 641 
436 000 

2 267 278 
1 197 631 
2 786 000 kişinin bakım ve te-

Kurum Anlaşmalı 
tesislerinde hekimlerde Toplam 

1969 da 8 151 033 2 005 316 10 156 349 
1970 in ilk 6 ayında 4 316 505 1 115 294 5 431 799 
1971 de (tahminen) 10 250 000 2 360 000 12 610 000 dir. Bu rakamlar 

gösteriyor ki, bâzı muarızlarımızın Sosyal Sigorta sağlık tesislerinin yetersizliğinden bahsetme
leri gerçeklere tamamen aykırıdır. 

Mücerret olarak sağhk tesislerinden isten-
len neticeyi elde edememek, pahalıya maliyet, 
fazla ilâç sarfı iddiaları insaf ölçüleriyle bağ
daşmaz. 

Bunları kendi sosyal ve kültürel yapınız 
içimde mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 

Her gün yeni tesisleri hizmete açmak için 
büyük külfetlere katlanan ve işe ehil yeni ele
manlar bulmak zorunda olan kurumun hizmet
leri arasında küçük aksaklıkların olabileceği 
bir gerçektir. Ama, bunların zamanla düzenle
neceği ve çoğunun düzelmekte olduğu aşikâr
dır. ileri memleketlerde bu gibi tesis ve hiz
metlerin ne kadar zaman evvel kurulduğu ve 
bekleniten neticelerin ne kadar sonra elde edil
diği unutulmamalıdır. 

Sağlık tesislerindeki ücretler ilk nazarda 
pahalı gibi görünürse de, sigortalı hastanın ve 
hastanenin özelliği düşünülürse, hastayı her 
türlü imkânı kullanarak kısa zamanda tedavi 
etmek ve böylece işgücüne iade ederek genel 
iş hacmim eksiltmemek, umumi istihsali düşür
memek, maliyeti artırmamak ve millî geliri 
azaltmıajmak gibi sonuçlar hesaplanırsa, tedavi 
harcamalarının pahalı olmadığı kolaylıkla or
taya çıkar. 

Sigorta hekimlerinin istenildiği gibi hasta
lara bakmadıkları iddiasına gelince; gerçek şu
dur M, bir hekime kendi kapasitesinin dışında 
hasta muayene ettirmek istenirse, tabiîdir ki, 
istenilen netice elde edilemez. 

Bu da yetersiz kadroların süratle tamamlan
masını ortaya koyar. 

Değerli senatörler, Kurumun işçi meskenle
ri için de gereken önemi verdiğini belirtmek 
isteriz. 

1970 Eylül sonu itibariyle sigortalıların ko
nut sahibi yapmak amacıyla çeşitli yollardan 
1 964 151 466 lira kredi tahsis edilmiştir.. Kü
çümsenecek bir rakaım değildir. 1970 yılı so
nuna kadar 2 085 859 336 lirayı bulacağı, 1971 
yılında 350 000 000 lira daha artarak kredi 
tahsisinin 2 435 859 336 liraya ulaşacağını 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Kurumun işçi çocuklarını okutmak için gi
riştiği teşebbüslere ve bu hususta yaptığı yar
dımlara da şükran borcumuzdur. Bunu daha 
fazla artırmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, iş ve İşçi Bulma Ku
rumu faaliyetlerinden de bahsetmek isteriz. 

1946 senesinde kurulan bu teşkilât 25 hiz
met yılını idrak etmiş bulunmaktadır. 

931 sayılı İş Kanununun muvacehesinde ye
niden önemli vazifeler yüklenmiştir. 

iş isteme ve iş aramanın düzene bağlanma
sını, işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını; geçim 
şartlarındaki yükseklikle karşılaştırarak sos
yal sıkıntıların önüne geçmek için alınması ge
reken tedbirleri almak, kalifiye işçi yetiştir
mek, hizmet akitlerinin yapılmasında aracılık 
etmek gibi vazifeleri vardır. 

Genel olarak sosyo - ekonomik kalkmma-
mızm gerçekleşmesine bağlı, Anayasamızın gös-
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terdiği iktisadi ve sosyal hayatı, tam çalıştır
ma esasına göre düzenlemek gibi önemli hiz
metleri vardır. 

Ayrıca yılda ortalama 100 000 civarında dış 
ülkelere işçi plâsmanındaki başarısı ve kısmen 
de olsa işsizliği önlemesi takdirle ifadeye değer. 

1961 ilâ 1962 yıllarında 12,611 olan dış ül
kelere işçi sevkiyatı 1969 da 103 975 ve 1970 
yılında 128 941 e yükselmiştir. 1969 da işçileri-
mdzin gönderdiği döviz miktarı 140 636 075 ol
duğu halde, 1970 te ki döviz transferlerimizin 
Aralık sonu itibariyle 258 657 821 dolara baliğ 
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunmakta
yız. Bu miktar 1971 de 400 000 000 dolar olarak 
tahmin edilmektedir. 

Kurumun, diğer işçi sevkeden ülkelerden 
önce duruma hâkim olabilmesi, döviz gelirleri
mizle yakından ilgili bulunması nedeniyle, malî 
imkânını, artırmak, kadro ve bürolarla teçhiz 
etmek kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmekte
dir. 

1971 yılı Bütçesi; Devlet yardımı olarak ku
rumun telp ettiği 37 985 000 liraya mukabil, 
23 000 000 lira tefrik edilmiş, fakat Bütçe Kar
ıma Komisyonunun 2 500 000 ilâvesi ve diğer 
gelirleriyle, 7 595 805 lira açıkla, 57 669 634 
lira olarak bağlanmıştır. 

Bu kadar önemli hizmetleri bulunan vs bil
hassa döviz kaynağımız olan kuruma istediğini 
vermenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Bu müesseseyi tüketici değil üretici olarak 
düşünürsek, istediğini verme imkânını birlikte 
arayacağımız kanısında olduğumuzu olacağımızı 
ifade etmek isteriz. 

Kurumun yayın hizmetlerine de büyük çap
ta önem verdiğini takdirle ifade etmek borcum
dur. 

Kitap, broşür, bülten ve formüllarinin 
kendi matbaasında basılması suretiyle tasarruf 
sağlaması, her ay 12 000 işyerine gönderilen iş 
arayanlar bülteni ile 8 000 civarında sendikalar 
ve organize işgücü kaynaklarına dağılan açık 
işler bülteni ve bu iki bülten muhtevasının haf
tada iki gün Türkye radyolarından yayınlan
ması, ayrıca ingilizce ve Türkçe başlıkları ihti
va eden işgücü raporunun da her ay yerli ve 
yabancı kuruluşlara arzı gibi hizmetlerini de 
şükranla ifade etmek borcumuzdur. 

Memleket içi işe yerleştirmelerde de kurum 
bir başarı sağlamıştır. 1970 Kasım ayı sonu iti
bariyle kurum, teşkilâtına müracaat eden 
526 223 kişiden 318 973 kişiyi işe yerleştirmiştir. 

Ayrıca kurum vasıflı işçi yetiştirmek gaye
siyle 1970 Kasım ayı sonu itibariyle çeşitli iş
yerlerinde 188 işçi eğitim kursu açılmış, 160 
kurs sona ermiş ve devam eden 5 845 işçiden 
2 798 i mezun olmuştur. 

Avrupa Konseyi tarafından tahsis edilen 
meslekî burslardan yararlanarak, muhtelif mes
leklerden işçilerimiz Avrupa'nın muhtelif mem
leketlerine 6 şar ay süre ile bilgi ve görgülerini 
artırmak için- gönderilmiştir. 

1970 de Almanlarla varılan bir anlaşma ge
reğince meslekî ehliyetleri düşük olanlar, 3 - 4 
ay müddetle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sa
nat okullarında tekâmül kurslarına tabi tutul
makta ve Avrupa standartlarına göre yetiştiri
lerek gönderilmektedirler. Benden evvel ko
nuşan bir arkadaşımın ifade ettiği Avrupa'ya 
vasıflı işçi gönderilme tatbikatıda bu suretle 
başlamış bulunmaktadır. Bu tatbikatın bugün 
için yeterli olmasa da gelecekte daha fazla 
şümullü olacağı aşikârdır. 

Bu da göstermektedir ki, iktidarımız zama
nında işçilerimiz için her türlü imkânı aran
mış yurt içinde ve yurt dışında işçilerimize iş 
sahaları temin etmekte büyük başarı sağlan
mıştır. 

Muhterem senatörler, huzurunuzdan ayrıl
madan evvel bir iki dilek ve temennimizi de 
ifade etmek isteriz. 

Raportör arkadaşlarımızın raporlarında be
lirttikleri dilek ve temennilere yürekten katı
lıyoruz. Bu konular üzerinde tekrar konuşma
yı tekerrür kabul ederek, yalnız bir iki noktaya 
•temas edip sözlerimize son vereceğiz. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun, diğer 
yataklı tesisler gibi, işçi özelliğini dikkate ala
rak, büyük bir iki merkezde akliye ve asabi
ye hastaneleri kurması elzemdir. 

2. Geçen sene de işaret ettiğimiz gibi, 
işçilerimiz radyoyu iyi dinliyememekte, kâfi 
miktarda kitap, dergi ve gazete temin edeme
mekte, bilâkis parlamenter rejimi tehdideden 
•sol neşriyat kendilerini fazla etkilemekte
dir, bunları yine duymaktayız. Titizlikle bu ko-
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nu üzerinde duran Hükümetimizin daha fazla I 
has'sasiyelt göstereceğine inancımız vardır. 

Benden evvel konuşan C. H. P. sözcüsü Sa
yın Rıza bey arkadaşımın dilek olarak istediği 
iki konuya ben de iştirak ediyorum. Birisi, işçi
lerimizin askerlik muayenesi için her sene bura
ya gelmelerinin önlenmesi. Bunu, Askerî Şûra- ı 
da Sayın Bakan arkadaşımızın hangi prensip
lerle bağlryacaksa bağlamasının elzem olduğu
na kaaniiz. Yine, Rıza Bey arkadaşımın dediği 
gibi iki sene de bir muayenelerinin yapılması
nın (temini veyahut sefaretimizle bu işin halle-
dilebilme imkânının sağlanması. 

Ayrıca, yine Rıza Bey arkadaşımın dediği 
gibi, buraya otomobille gelen işçilerimizden 
(bin mark alınmaması için gerekli tedfbirlerin 
getirilmesini bizde beklemekteyiz. 

3. Kurum fonlarının (halen tatbikatına 
(başlanılmış olmakla beraber) gayrimenkul gibi 
ölü yatırımlardan ziyade ya müstakillen veya 
işçilerimizin ortaklığı ile rantı yüksek sanayi 
sahalarına yatırılmasının isabetli olduğunu ifa
de etmek isteriz. Bu işin daha titizlikle ve daha 
'sistemli bir şekilde gerçekleşmesi gerekir, işçi
lerimizin memleketimize dönecekleri zaman bu
rada kendilerini bekliyen iş sahalarının realize 
edilmiş olduğunu duymaları, kendilerine bugün
den huzur vereceğinden bu işinde önemle naza
rı dikkate alınmasını beklemekteyiz. 

4. Meyva ve diğer gıda maddelerimizin, 
ilgili diğer bakanlıklar ve Alman makamları ile 
temas edilerek, işçilerimizin kesif olduğu yer
lere ulaştırılmasını ve mümkün ise Türk pazar
larının kurulmasını önemli görmekteyiz. 

Değerli senatörler, sözlerimizi bitirirken, bizi 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan hepinize 
teşekkür eder, Çalışma Bakanlığının bir tablo
sunu çizebilmiş ve bu dâvanın hallinde grupu-
muzun görüşlerini ifade edebilmiş isem ve bu 
ığörüşler çalışma hayatımızda bir hizmet teşkil 
edebilecekse, kendimi vazifesini yapmış mutlu 
'insanlar arasında sayarım. 

1971 çalışma yılı Bütçesinin Çalışma Ba
kanlığına, aziz milletimize ve memleketimize 
hayırlı, uğurlu olmasını grupum ve şahsım 
adına temenni eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Grupları adına söz alan arka
daşlarım görüşmüş bulundular. 

Kişisel görüşlerini ifade etmek üzere Sa
yın Kasım G-ülek, lehinde mi, aleyhinde mi 
efendim? 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Üzerinde. 

'BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
edeceğim, evvelâ lehinde konuşacak fbir arka
daşa söz vereyim, zatıâlinize sonra vereceğim. 

Saym Alâeddin Yılmaztürk .. Yok. Sayın 
Fatma İsmen?.. 

FATMA İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Enver Işıklar Saym Öz-

türkçine ile yer değiştirdiler. Sayın öztürkçi-
ne, lehinde mi efendim?.. 

RİFAT ÖSTÜRKÇİNE (İstanbul) — Lehin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz ef sndim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇîNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Çalışma Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken Bakanlığın, dış ülke
lerde çalışan işçilerimize diğer devlet işçile
rine tanınan hakların sosyal hakların, ay
nen tanınması hususunda gösterdiği büyük 
gayreti şükranla yüksek huzurlarınızda arz et
meyi bir vazife bilmekteyim. 

Ayrıca Türkiye'den dış ülkelere giden iş
çilerimiz vasitasiyle 198-4 ve 1905 yıllarında 
77 milyon, 1969 da 140 milyon, 1970 de 258 mil
yon, 1971 de de 400 milyon dolar transfer ede
ceğiz. Bunun küçümsenecek bir rakam olma
dığını da hatırlatmak isterim. 

Ortak Pazara girdiğimiz zaman 1971 de 
400 milyon olan bu dolar transferinin 1977 
den itibaren 2 milyar dolara kadar çıkacağını 
keza hatırlatmakta fayda görüyorum. 

Ortak Pazar ile ilgili durumumuza hiçbir 
saym grup öözcüsü değinmedi. Onlar değinme
diği içindir ki, ben burada bir nelbze de olsa 
bahsetmek isterim. 

Bugün dışarıya gitmek için müracaat eden 
işçi karideslerimize en erken 5 - 6 sene sonra 
sıra gelmektedir. Bunların yaş durumlarını da 
dikkate alırsak, arada geçen müddet zarfın
da yaşlarının da ilerlemiş olması nedeni ile 
senelerden !beri beklediği bu yerlerde çalışma 

j imkânım bulamamaktadırlar. Ama, Ortak Pa-
I zara girildiğinde böyle müracaat sırasını bek-
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lemeye lüzum kalmıyacak ve Türk işçileri de 
(Avrupa Ekonomik Topluluğuna dâhil olan 
diğer milletlerin işçilerinin haklarını aynen 
haiz olmak üzere) rahatlıkla çalışabilme im̂ -
kânlarını bulacaklardır. 

Yalnız, burada şuna da değinmek iste
rim; Yunanisitan dinî inançları Almanların 
dinî inançları aynı olmasına rağmen, her 100 
Yunan işçisi ile birlikte dışarıya bir papaz 
gönderiyiormuş. Biz Müslüman bir milletiz ve 
onlardan dinî inanç bakımından tamamen 
ayrılık arz ediyoruz. Ben 100 diy siniyorum, 
ama buralara hiç olmazsa 500 Türk işçisine 
karşılık 1 tane, 2 tane imam - hatip okulu me
zunu aydın din adamını neden göndermiyo
rum? İşçilerimizi orada gelişi güzel bırakma
nın doğru olmadığına, onların dinimiz ile 
olan irtibatının kesilmemesinin doğru olmadı
ğına kaaniim. Bu nedenle hiç olmazsa gönde
rilecek ner 500 işçiden bir tanesinin aydın bir 
din adamı olmasının yerinde 'olacağı kanaa
tindeyim. Kaldı ki, Yunanistan,, Almanya ile 
dinî inançları aynı olduğu halde, har 100 iş
çisine bir papaz göndermektedir. 

1963 bütçesinde de arz etmiştim, emeklilik 
mevzuatı bakımından sosyal sigortaya tâbi 
olanlarının emeklilik işlemlerinin bir arada 
yürütülmesi beselesine. Bu, hem ekonomik ba
kımdan, hem de bütçe mülâhazası nedeni ile 
ve aynı zamanda işlerin de daha seri bir şe
kilde görülebilmesi nedeni, ile faydalı olacak
tır. Bunların da emeklilik işlemlerinin bir 
kanaldan yürütülmesinin memur ve işçi ola
rak yapılan tefrikin kaldırlıanasınm yerinde 
olacağı kanaatindeyiz. Meselâ, bir emekli 
memurun yetim kızı, isterse 50 yaşında olsun, 
Medeni Kanuna göre bekâr olduğu sürece 
balbalının emeldi maaşını rahatlıkla alabildiği 
halde, bir Türk işçisinin kızı ancak okuma
dığı takdirde, 18 yaşma kadar, babasının 
emekli maaşını alabilmekte ve ondan sonra da 
kesilmektedir. Bunun, bu, emekliler arasındaki 
bu ikiliğin Anayasamızın eşitlik prensibine ay
ları olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki, sosyal 
güvenlik, Hükümet eliyle değil, Devlet eliyle 
yürütülür, hükmü de Anayasamızın âmir hü
kümlerinden bir tanesidir, 

Hekim olarak merakımı muciboîan bir konu 
var; 224 sayılı Sosyalizasyon Kanunu yürürlük

tedir, ikinci Beş Yıllık Plân da yürürlüktedir. 
1977 yılında Türkiye'nin tamamı 224 sayılı Ka
nunun şümulü içine girdiği zaman o takdirde 
yürürlükte 2 kanun olacaktır. Birisi, 224 sa
yılı Kanun; birisi de, ikinci Beş Yıllık Plân Ka
nunudur. O zaman bu iki kanun da yürürlükte 
olduğuna göre, acaba sağlık tesislerinin idare 
yönünü tek elden uygulamayı öngören bu 224 
sayılı Kanunun tatbikatı ne olacaktır? 

224 sayılı Kanunun değiştirilmesinin ve işçi
nin ahnteri ile elde etmiş olduğu sağlık mües
seselerinin de yine işçi ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu tarafından yürütülmesinin yerinde olaca
ğı kanaatindeyiz. Nitekim, bu kanaati taşıyan 
ikinci Beş Yıllık Plân da bu şekilde çıkmıştır. 

Bir sayın arkadaşımız, Sosyal Sigortalarda 
1,5 milyar liralık ilâç sarf edildiğini beyan bu
yurdular. Bu, doğrudur. Bu rakamı ben hekim 
olarak küçümsemiyorum, çok da görmüyorum. 
Fakat, yüksek huzurlarınızda açıkça ifade et
mek isterim ki, bu milyarlar harcanırken hiçol-
mazsa hedefe vâsıl olabilmelidir. Gelişigüzel 
ilâç yazılmamalıdır. Sosyal Sigortalarda bulu
nan hekim arkadaşlarımız bir hastaya gereken 
bir yeni ilâcı yazamamaktadır. Ancak, Kuru
mun tesbit etmiş olduğu listeye dâhil olan ilâç
ları yazabilmekte ve onun dışına bu hekim ar
kadaşlarımız çıkabilme imkânını bulamamakta
dırlar. Yeni çıkan bir ilâcın durumu ne olacak? 
Listede yok, yazılmıyor, eczanesinde yok... 

Sosyal Sigortalar hastaneleri, bir klinik gi
bi, koordine bir şekilde çalışabilmelidir. Mese
lâ, istanbul hastanesinde birçok dahilî hastalık
lar mütahassısı vardır, birçok haricî hastalık
lar mütehassısı vardır. Ama, bunların her bi
risi müstakil olarak çalışırlar. Bir dairede ko
nulan hastalık teşhisleri, tatbik edilen tedavi 
usulleri ve metotları öbür daire ile tamamiyle 
ayrıdır. Halbuki, bunlar bir üniversite klini
ği gibi bir şefin, bir direktörün direktifi altın
da yürütülecek olursa, o zaman bütün iç hasta
lıklar, bütün haricî hastalıklar klinikleri müş
terek bir vizit halinde, bir nevi konsültasyon 
şeklinde çalışma yapacağından hastalarımıza 
bu durumun daha fazla faydalı olabilecektir ka
naatindeyim. 

Milyonlarca lira yatırım yapılır, ilim henüz 
daha Sosyal Sigortalar hastanelerine rahatlıkla 
girememiştir. En basit bir hastalık, meselâ, 
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üremi hastalarına gerekli diyalizi Sosyal Sigor
talar hastaneleri yapamamaktadır. Gayet ba
sit ve teknik olan bir hususun yapılamaması 
dolayısiyle binlerce üremi hastamız ölüme doğ
ru terk edilmektedir. Yalnız, bu durumu bilen 
bir dahilî hastalıklar mütehassısı arkadaşımız 
gerektiğinde, bu gibi hastaları üniversite kli
niklerine gönderebilme imkânını bulabilmekte
dir. Ama, bu usulü bilmiyen bir hekim arkada
şımızın üremiyi Hipokrat zamanından kalma 
usullerle tedavi ettiğini de üzüntü ile hatırlat
mak isterim. 

Bir - iki kelimeyle de işçilerimize verilen 
kredilerden bahsedeceğim. Bakanlığımızın yapı 
kooperatifleri kredisi yerine ferdî krediler üze
rinde hassasiyetle durduğunu büyük bir mem
nuniyetle müşahede ve takibettik. Hakikaten 
bizim bölgemizde bulunan yapı kooperatiflerine 
verilen kredilerin gayeye matuf olmadığını, 
50 000 liraya mal olan bir işçi meskeninin ferdi-
leşme imkânını bulamaması nedeni ile bunun 
70 - 80 - 90 000 liraya çıktığım ve işçi arkadaş
larımızın bu borçları ödeme yükünün ağırlığını 
çektiğini görüyoruz. Fakat, tıpkı Türkiye Em
lâk ve Kredi Bankasında olduğu gibi, kredi 
usulünün ferdî olması halinde bu paralar ga
yet normal olarak hedefine vâsıl olacaktır ve 
hiçbir işçi arkadaşımız da bu konuda mağdur 
olmıyacaktır. Sosyal meskenlere verilen pa
ranın az olmadığı, en aşağı bunun 2 milyar lira 
olduğu ve bu 2 milyar liraya mukabil yapılan 
bina adedinin 49 000 olduğu görülüyor. Halbu
ki, ferdî mesken kredisinin, tatbikiyle bu bina 
adedi 49 000 in çok üstüne çıkacaktır. Bütçe
nin hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhinde görüşmek üzere Sa
yın ismen, buyurunuz. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeîi) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; yasalarımızın ta
nıdığı hak ve özgürlüklere gittikçe daha çok 
sahip çılana olanağına kavuşan ve kendi sınıfı 
bilincine daha da ulaşan Türkiye işçilerinin so
runlarının çözmekle, onlara her alanda yardım
cı olmakla görevli Çalışma Bakanlığı ve Hükü
met geçtiğimiz yıl içinde akla sığmaz, tam 
tersine uygulamalarla işçi sınıfının karşısına 
dikilmiştir. Sermayedar sınıfların temsilcisi A.P. 
Hükümetinin işçi ve tüm emekçi sınıflara karşı 
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olmasını yadırgamak aklımızdan geçmez, el
bette öyle yapacaktır. Küçük bir azınlığın çı
karlarını savunmak için iktidardadır. Ancak ne 
var ki, bugün Türkiye'de yürürlükte olan ka
nunları ve tüm halkımıza bir çok hak ve özgür
lükler tanıyan, insanca yaşama kapılarını açan 
bu imkânları sağlamada Hükümet edenlere gö
revler veren 1961 Anayasamızı rafa kaldırıp 
tutturabildiği kadar yerleştirmeye çalışmak; 
bir yandan demokrasi, hukuk devleti deyip, öte-
yandan elde edilmiş demokratik hak ve özgür
lükleri kısıtlamaya, yok etmeye kalkışmak el-
betteki, yadırgamanın ötesindedir, ve gereği dü
şünülmelidir. 

1969 Yaz döneminden bu yana işçi sınıfının 
payına düşen adalettsizliğin başında ve kanlı 
olaylara yol açan, olay, Anayasamızın temel 
ilkelerine ve işçi sınıfına tanıdığı hak ve özgür
lükleri yok etme amacı güden 274 saydı Sendi
kalar Kanununun Millet Meclisinden geçmesi 
olmuştur. Her ne kadar Anayasamızın 42. mad
desinde «Devlet çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışan
ları korur, işsizliği önleyici tedbirleri alır» den
mekte ise de, bizim Devletimizin yöneticileri, 
hergün çalışanları tedirgin etmekte; kararsızlık 
içinde bocalamalarla akonomik bakımdan dü
şürüldükleri bunalım içinde, bırakmakta denize 
düşenin yılana sarılması kabilinden tedbirler 
almaktadır. Kanun tasarısı, Mecliste görüldüğü 
sırada, TİP' in bütün gayretlerine ve tasarısının 
kabulü halinde getireceği rahatsızlıkları çeşitli 
şekilde ifade etmiş olmasına rağmen, kapitalist 
sınıfların savunuculuğunu yapanların elbirliği 
ile Meclisten geçirtirilmiş ve bilindiği gibi 15-18 
Haziran büyük protesto yürüyüşüyle direniş 
başlamıştı. 

İçişleri Bakanının, Sıkı Yönetim kararının 
alındığı 17. Haziran. 1970 T.B.M.M. toplantısın
da da ifade ettiği gibi, 40 bini aşan (aslında 70 
bini aşıyordu) bu büyük yürüyüşe katılanlar, 
Taksim meydanına giderek Atatürk anıtı önün
de saygı duruşu yapacak ve dağılacaklardı. 
Ancak, Hükümet getirmek istediği baskı kanun
larına gerekçeler hazırlamak için, belki bu nor
mal protesto yürüyüşüne daha güzergâhta kar
şı çıkmış, polisle askerlerle işçiyi çakıştırmış, 
kanlı olaylara, 3 işçinin ölümüne yol açmıştı. 
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Özellikle Çalışma Bakanlığının derhal vaziyet 
ederek işçi haklarının korunacağını, Anayasal 
hak ve özgürlüğü yok edici mahiyetteki 274 -
275 sayılı Kanun tasarılarının tadil edileceğini, 
keza kaldırılacağını bildirmesi ile vatandaşın 
vatandaşa kıymasının önüne geçmiş olacaktı. 
Ve yine Hükümetin hesabı bir türlü tutmadı. 
Her ne kadar dişler sıkılarak; bu bir ayaklan
madır, dendi ise de, ne Sıkı Yönetim Mahkeme
si, ne de devrettiği sivil mahkemeler hareketin 
elebaşıları diye gösterilen kardeşlerimiz için 
böyle bir karar almadı. 

Sayın Senatörler, 1970 yılı çalışanları, eme
ği ile karnını doyuranları, işçi sınıfımızı derin
lemesine uyandırıcı olaylarla doludur. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, kıraat okur gibi okuyor hanımefendi. 
Konuşması arasında bir şeyler sıkıştırıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın İsmen. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 

Bakan, takibedemiyorlar, biraz yavaş okusun 
henımefendi. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, üslûp hatibin 
kendisine aittir. Sözünün süratini tâyin etmek 
de kendisine aittir. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Sizlere birer adet dağıtırım efendim. 

BAŞKAN — Dikkatle takibediyoruz, ihti
mal sadece zapta geçmesiyle yetiniyor, biz dik
katle takibediyoruz. üzerinde tavzihi icabeden 
bir husus var ise lütfediniz tavzih ettirelim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Kıraat 
okur gibi okuyor. 

BAŞKAN — Kendi üslûbu müdahale ede
mem efendim. Buyurunuz. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Kıraat okuyorum efendim, kıraat. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 

Sayın senatörler 1970 yılında... 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Şa

şırdı. 
FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 

Evet efendim, çünkü ben dadikamm hesabını 
yapıyorum, haklı olarak. 

BAŞKAN — Sayın İsmen buyurunuz, daki
kanızdan gidiyor. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim, bir yanlışlığa mahal kalma

sın diye Sayın Başkan, işçiler kendi sorunları
na çare 'bulmada daha uyanık g-örünmektedir-
ler. 1970 yılında çeşitli grev, lokavt, direniş 
olayları sonucu 2 000 i aşkın işçi, işyerlerinden 
atılmıştır. 

1970 Ocak ayında Çelik - iş Sendikasından 
çıkıp devrimci sendikayı, Maden - İşi seçtikle
ri için Gamak Fabrikasından patron 124 işçiyi 
işinden çıkarmıştır, işçiler hem sendika seçmek 
özgürlüğüne karşı çıkıldığı, hem de ucuz işçi 
bulma fırsatçılığını protesto için direnişe geç
mişler ve üzerlerine ateş açtırılmıştır. Şerif Ay-
gül 1970 in ilk kurbanı olmuştur. 

Şubat ayında Çayırova Chrysler otomobil 
montaj fabrikasında Toplu iş Sözleşmesinde 
ileri sürülen şartları kabul etmiyen Amerikalı 
patron işbirlikçisi yerli patronlarla anlaşarak 
lokavt kararı almış, 2 ay süren lokavttan son
ra 200 den fazla işçi işinden çıkarılmıştır. 

Nisan ayında istanbul'da Sungurlar kazan 
fabrikasında işçiler Anayasamızın kendilerine 
hak gördüğü sendika seçmek özgürlüğünü kul
lanarak sarı sendika Çelik - işten çıkıp Ma
den - işe geçmişlerdir. Patron 8 işçi temsilcisini 
işten çıkarınca işçiler direnişe geçmişler, olay
lar sonunda yüzlerce işçiyi patron işinden çı
karmıştır. 

Haziran ayında 70 000 i aşkın büyük işçi 
yürüyüşüne katılanlardan 3 nün ölümünden 
sonra yüzlerce işçi ve ailesi ekmeksiz bırakıl
mış, işine son verilmiştir. 

Ekim ayında İzmir Aliağa rafinerisinde 480 
işçi işten çıkarılmış, genç yaşında Necmettin 
Giritlioğlu öldürülmüştür. 

Gıslâved lâstik fabrikasmdaki grevde işçi
ler fabrikadan zorla dışarı çıkarılmış, buldo
zerlerle fabrika duvarı yıktırılarak işçilere ateş 
açtırılmıştır ve Hüseyin Çapkan orada can 
vermiştir. 103 işçi işinden çıkarılmıştır. Bunla
ra ek olarak daha böyle haksız yere nice işçi
lerin ekmekleri ellerinden alınmıştır ve Hükü
met, özellikle Çalışma Bakanlığı bu işten atma
lara seyirci kalmıştır. Çalışma Bakanlığı ilk ve 
en önemli görevi olan işçilerin hayatlarına, rızk
larına göz dikilmesine, bunlar, yok edilmesine 
göz yummuştur. 

Sayın senatörler, Çalışma Bakanlığının, işçi 
sorunları sanki yeterli ve sağlıklı gidiyorımuşı 
gibi rahatlık içinde olmasına ayrıca şaşıyorum. 

— 192 — 
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10 Ağustos para ayarlamasının yükü işçilerin 
omuzlarına, özellikle otomobil ve montaj sana
yii ile ilâç ambalaj sanayiinin omuzuna yük
lenmiştir. Kamu sektöründe çalışan işçilerin 
memur sayılması yolundaki haksız baskılar 
A. P. iktidarının işçinin karşısında olduğunu 
açıkça göstermektedir. Diğer taraftan görüyo
ruz ki, Hükümet Devlet kesiminde çalışan işçi
lere ücretlerini bir türlü zamanında vermemek
tedir. Bir âdet haline getirilmiş olan bu işlem 
bu defa da, (dün de radyodan açıklandığı gibi) 
YSE Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalışanlara 
uygulanmış 14 000 işçiys 4 aydır ücretleri öden
memiştir. Sebebini burada bugün için açıkla
mak istemiyorum. Ayrıca Karayolları teşkilâ
tında çalışan 40 000 işçinin henüz Ocak ayı üc
retleri verilmemiştir. «İki günden ne çıkar» ce
vabı geçersizdir. Hükümetin, emeğiyle geçinen
lerin ay sonu gelmeden parasız kaldıklarını, 
borç içinde olduklarını bilmemesine imkân yok
tur. Devlet işleri makına gibi yürütülme dikçe 
yönetim niteliğinden yoksun demektir. 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim Türk 
fikir ve kol işçilerimizin oluk oluk dış memle
ketlere akmasını ve özellikle kol işçilerimizin 
memleketimize sağladıkları dövizleri iftiharla 
kürsülerden beyan eden sözcülere şunu hatır
latmak isterim : Turist olarak Almanya'ya gi
den işçilerin sorunlarına Sayın Sunay'm Al
manya'ya gittiği Ekim ayımda hallolmuş gözüy
le bakılmış, oysa ki, hiçbir olumlu sonuç görül
memiştir. Bu durum çalışan ve memlekete dö
vizler sağladığı için iftihar edilen işçilerimizin 
işlerinin nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu 
açıkça ifade etmektedir. 

Sayın senatörler, 1967 yılında meclislerde 
931 sayılı İş Kanunu tasarıları görüşülürken 
işçileri işyerlerinden çıkarmada patronlara ko
laylık sağlıyan tek taraflı maddelere karşı çık
mış, kanun tasarısının baştan başa değiştirilme
si gereğini öne sürmüş ve hele 17, 24, 33 ncü 
madde gibi sadece patrona hak tanıyan, işçiyi 
ezen hükümlerin kesinlikle değiştirilmesini ön
gören değiştirme önergeleri vermiştik. Ama, ne 
Millet Meclisinde, ne de Senatomuzda bu doğ
rultuda yaptığımız çalışmalar itibar germedi. 
Daha o günden bu günlerin hesabını yapan ser
mayedarlar ve temsilcisi A. P. Hükümeti, pat
ronların dümenlerini çevirmelerine yararlı ka
nunları Meclislerden geçirivermişlerdir. 

İSayın senatörler, bütün dünya işçi sınıfları 
gibi Türkiye işçi sınıfı da uzun yıllardır ekmek! 
kavgasını sürdürmektedir. Dalha 1872 de tersane 
işçileri çalışma saatlerini azaltmak, fazla mesai
lerini gereği gibi almak, kadın işçilerin gece 
çalışmalarını önlemek, iş teminatı almak gibi 
nedenlerle grevler yapmışlar; 1923 lerde Devlet 
Demiryolları işçileri aynı amaçlarla grev yap
mış; bugün Zonguldak'ta, İstanbul'da, Kocae-
li'nde, Adana'da, izmir'de her işyerinde işçi sı
nıfı aynı hak ve özgürlüklerini kazanmak için 
mücadele yapmaktadır. 100 senedir ve aynı 
haklar için savaş veriliyor. Kapitalist sınıflar, 
sırtlarından sultanlar gibi yaşadıkları işçilere 
hak tanımak istemiyor, damla damla ezerek 
verdiğini tüm yok etmeye çalışıyor, insanların 
insanları sömürdüğü ülkelerde bu dövüş sürüp 
gidiyor. Fakat, sayın senatörler, artık dünya 
©siki dünya değil, gelişiyor, insanlar uyanıyor, 
sömürü düzeninden bir bir kendilerini kurtan-
yorlar. 

Kapitalist düzen iflâs etmektedir. Bütün gü
cünü; hükümete dayanarak ve en ilkel usuller
le halkı sömürerek sermayedar sınıf olan bizim1 

kapitalistler de elbette ağababaları gibi iflâsa 
mahkûmdurlar. Hangi baskı kanunu gelirse gel
sin, uyanan insanlık hepsini bir tarafa itmesini 
becerecek, kendi düzenini kuracak, emeğinin/ 
karşılığını alacaktır. Bütün bu cılız çabalar na
filedir. 

işte bundan birkaç yıl önce kararsızlık için
de olan işçiler simidi Anayasal haklarını kulla
narak Bakanlığın yapamadığı koruyuculuğu 
kendileri başarıyorlar. Karadeniz Ersğlisi De
mir - Çelik fabrikalarında çalışan 4 000 işçi 
yaptıkları toplantıda; devrimci kavga için, Ana
yasamızın onlara tanıdığı hakları savunmak içirt 
andiçtiler. 

«Biz devrimci Er demir işçileri hak ve öz
gürlüklerimizi almak için mücadele edeceğimi
ze, bizi sömüren düzenin karşımıza çıkaracağı 
engelleri bir bir aşacağımıza, sarı sendikalara 
kendimizi saptırmıyacağımıza, bu yolda Anaya-ı 
sadaki direnme hakkımızı kullanacağımıza ve 
ne pahasına olursa olsun yolumuzdan dönmiye-
ceğimizs şeref ve namusumuz üzerine andiçeriz» 
dediler. 

Saygılarımla, 
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BAŞKAN — Sayın Gülek, üzerinde görüş
mek üzere Buyurunuz. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyele
ri; ilk iş kanununun hazırlanmasında emeği 
geçmiş bir arkadaşınız olarak Çalışma Bakan
lığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz edece
ğim. Ancak, vakit çok dar olduğu için bir ko
nu üzerinde duracağım. O da, dışarda çalışan 
Türk işçileri. 

Avrupa gelişiyor iş çok, işçi az. Gelişen 
memleketlerde işçi kaynağı tarım. Tarımdan 
gelebileceği kadar işçi gelmiş. Hayat standar
dı yükselmiş, sanayileşmiş memleketlerde bâ
zı işleri, oranın vatandaşları yapamıyorlar, yap
mıyorlar. Bunun neticesi gelişme yolundaki 
memleketler işçi yolluyor. Bir milletin en kıy
metli unsuru insanıdır, keşke insanlarımızı ça
lışmaya dışarı göndermesek, ama memleketi
mizde kâfi iş imkânı yoktur, dışarı gidiyorlar. 

Dışarda çalışan Türk işçilerinin memlekete 
büyük hizmetleri var. Bir kere memleketteki 
işsizliği azaltıyorlar. Dünya görürler, medeni 
görüşleri artar. Döndükleri zaman medenileş
mede, ilerlemede öncü olurlar, iş öğrenirler. 
Bizim zaten esaslı noksanlarımızdan biri; dün
yanın birçok yerlerine gidip varlığımızı gös
terememişiz, yerleşememişiz. Bunu Yunanlılar, 
İtalyanlar çok yapmışlar. Gittikleri yerleştik
leri memleketlerde sadece iktisadi bakımdan de
ğil politik bakımdan da ağırlık oluyorlar. Ame
rika'da bir İtalyan oyu, Yunan oyu vardır. 
Memleketlerinin meseleleri bahis konusu oldu
ğu vakit ağırlık yaparlar. 

Dışardaki işçimizin memlekete gönderdiği 
dövizin Önemi büyüktür. Bugün 270 milyon do
lar etrafında, bu kolaylıkla 400 milyona çıka
bilir. Dış ticaretten gelirimiz 600 milyon et
rafında olduğuna göre, en az yarısı, belki 2/3 ü 
işçi gelirleriyle karşılaşıyor demektir. Devalü
asyondan sonra bu işçi dövizinin gelişi, normal 
yollardan, çok arttı. Hakiki kıymetini vermez
sek, normal yollardan gelmez bunlar. İnşallah 
yeniden karaborsa meydana gelmez. Bunun, 
esefle ifade edeyim, temayülleri var. Halen bu
gün, Avrupa'da dolar 18 lira etrafmdadır. Eğ̂ er 
bu gelişirse, gene elinde çuvalla Türk parası, 
işyerlerinde gezen ve oradaki işçinin Türkiye'ye 
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göndermek istediği parayı elinden alan insan
lar çoğalacaktır. Türk bankalarının dışarda aç
tıkları şubeler büyük fayda sağlamıştır. 

Bir de işçinin kazandığı paradan orada bı
raktığı miktarı oldukça önemlidir. Bu 400 - 500 
milyon olarak hesaplanmaktadır. Bunu memle
kete çekebilmek için sarf edilen gayretler kâfi 
sonuç verememiştir. Kötü birtakım tecrübeler 
olmuş HASTAŞ tecrübesi gibi, birtakım kuru
lan şirketlerin başarı verememesi gibi. Sermaye 
piyasası kanunu çıktıktan sonra, çıkarılacak 
tahvilleri satmak suretiyle bunları, memlekete 
çekmek daha kolay olacaktır. 

Tüfkiye Ortak Pazara girme teşebbüsünde-
dir, girecektir. Bugün 500 000 işçimiz Türkiye 
dışında çalışıyor. O vakit, Ortak Pazara tam 
üye olunca, Türk işçisinin Ortak Pazar mem
leketlerinde çalışma imkânı çok artacaktır; ra
hatça, serbestçe Ortak Pazar memleketlerine gi
decektir. 1976 dan itibaren kademeli olarak bu 
tahakkuk edecek. Ortak Pazarda olmıyan di
ğer memleket işçilerinin yerini yavaş yavaş 
Türk işçisi alacaktır. Esasen, bugün Ortak Pa
zar memleketlerine işçi gönderen İtalyanlar, ar
tık bunu tamamiyle kesmişlerdir. Yugoslavya'
da azaltmaktadırlar. İspanyolların Portekizli
lerin ve Yunanlıların yerini Türk işçisi alacak
tır. Ortak Pazara rahat rahat gidebilen, istedi
ği kadar gidebilen Türk işçisi, memlekete şim
dikinin birkaç misli para gönderme imkânını 
da bulacaktır. 

Üzerinde önemle düşünülmesi lâzımgelen 
mesele, Türk isçisinin döndüğü vakit Türkiye'
de iktisadi bakımdan, sosyal bakımdan duru
mu ne olacaktır? Bu, yavaş yavaş dönüş halin
de bir problem olmuyor, ama eğer bir iktisadi 
gerileme, yavaşlama, duraklama, bir iktisadi 
buhran olursa kütle halinde Türk işçisinin mem
lekete geri dönmesi muhtemel. O vakit büyük 
problemler karşımıza gelebilir. Bunları şimdi
den düşünmek ve tedbir almak lâzımdır. Dön
düğü vakit Türk işçisine hem iş bulmak, hem 
de sosyal bakımdan bunların tedbirlerini almak 
Çalışma Bakanlığının önemli görevlerinden bi
risi olmak gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi çalıştığı yerler
den başka, Türk işçisinin çalışma imkânı olan 
yerler var. Ben geçen yaz Güney Afrika'ya kon
ferans vermeye gittim. Güney Afrikalılar Türk 
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işçisi gönderin, burada çalışma imkânları çok
tur derler. Buna benzer Avusturalya işçiyi çok 
seçer alır. Türk işçisini alıyorsa, bu Türk işçisi 
için çok lehte bir puvandır. Ben Avustralya Bü
yükelçisi ile konuştuğum vakit, sordum «siz 
çok inceler, sık dokursunuz, Türk işçisini nasıl 
aldınız?» dedim. Dedi ki, biz Türk işçisini Al
manya'da tanıdık; ne kadar iyi bir işçi olduğu
nu orada gördük, onun için alıyoruz.» 

Sayın arkadaşlarım, dışarı giden işçilerimiz
den daha fazla faydalanmak imkânı vardır. 
OBunları daha gitmeden hazırlıyarak göndermek, 
orada kazançlarını artıracaktır. (Meslek bilgile
rini sanat okullarında, otelcilik okullarında ar
tırarak göndermekte büyük fayda var. Gittiği 
yerde acemi olarak değil, iş bilir olarak başlar. 
Göndermeden evvel gidecekleri memleket hak
kında bilgi vermek faydalıdır. Biraz dil öğret
mek, oradaki haklarını iyice anlatmak çok fay
dalı olur. Çünkü gittikleri vakit acemilik yü
zünden haklarını kaybediyorlar ve kazanabile
cekleri kadar kazanamıyorlar. Gene, dışardaki 
işçilerimizden daha fazla faydalanmanın yolla
rından biri de, alışıik olduğu yiyeceği orada arı
yor işçi. Bunu biz sağlıyabiliriz pekâlâ, pekâlâ 
oraya beyaz peyniri, kaşar peynirini, zeytini, 
konserveyi meyvayı biz gönderebiliriz. Bunu bu
gün Bulgaristan, Yunanistan gönderiyor ve bü
yük paralar kazanıyor. Sigarasını biz göndere
biliriz. Alıştığı sigarayı orada devam ettirir, 
başka sigaraya alıştığı vakit, sonra yurda dö
nünce, bizim sigarayı da içmek istemiyor. Oraya 
Türk işçisi gönderebiliriz. Bütün bunları ele al
mak memleket için daha fayda sağlıyacak konu
lar olarak görmek lâzımdır. Avrupa'daki Türk 
işçisi ile övünebiliriz. Türk işçisinin kıymetini 
dışarda çok iyi görüyoruz. Ben çok defa Avru
pa'ya gittiğim vakit, gittiğim yerlerdeki Türk 
işçilerini toplarım, adımı duyanlar da gelirler. 
Onlarla hasbıhal ederim. Bunların çoğu köyden 
gelmiştir ve orada beğenilen işçi köyden gelen 
işçidir. Şehirlerden gideni beğenmezler pek. Şe
hirlerden ıgiden polise rüşvet veriyor, esrar geti
riyor diye şikâyet ederler. Köylü alamamıştır, 
orada öğrenir ve iyi işçidir. Bunları çalıştıran
larla konuştuğum vakit, bana, her vakit en iyi 
yabancı 'işçi Türk işçisidir, demişlerdir. Ve ben 
bunlara, «canım ben Türk'üm, Türk parlöman-
teriyim diye söylemeyin bunu» dediğim vakit. 

Katiyen demiştir fabrika sahibi, samimiyetle 
söylüyorum; «en iyi işçi Türk işçisidir.» Demek 
bizde köylü tembeldir, köylü bilmez sözü doğru 
değilmiş. Demek iyi organize edersek, Türk köy
lüsü en iyi sahalarda, memleketlerinde beğenilir 
ve orada iyi işçi olurmuş. 

Dışardaki Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin 
görevi büyük ve ağırdır. Bunun altından zor 
kalkabiliyorlar ve çok defa da kalkamıyorlar. 
Bir kere, bu kadar çok işçi ile uğraşabilmek için 
dışarıya gönderdiğimiz temsilcilerin sayısı çok 
azdır. Sonra yetkili temsilciler göndermek lâ
zım, oranın dilini bilir, oranın kanunlarını bilir, 
oranın geleneklerini bilir, sanayiini bilir insan
lar gödermek lâzımdır. Hukuk müşavirlerine ih
tiyaç vardır. İşçimizin senede 100 milyonları 
bulan hakkı kaybolmaktdaır. Çünkü işçi kendi
si bilmiyor hakkını; bunu kendisine öğretecek, 
bu hakkını arıyacak avukat tutma, yer bulma 
imkânı da yoktur. Bizim bunları göndermemiz; 
ora kanunlarını gayet iyi bilir hukuk müşavir
lerinin, ora avukatları ile işbirliği ederek bizim 
işçilerimizin haklarını savunmaları lâzımdır. Bu
nun üzerinde önemle durmak gereklidir. İşçimi
zin çok olduğu yerlerdeki konsolosluklarımın 
başaramamaktadırlar önlerine gelen işi. Ben ora
da başkonsolosun pasaport doldurduğunu gör
düm, altından kalkamıyorlar. 

Sayın arkadaşlarım, dışarda çalışan işçileri
miz kötü telkinlere, ikötü tesirlere çok müsait 
bir zemin olarak ele alınmaktadır; kötü telkin
leri yapanlar tarafından. Bunlar üzerinde sis
temli şekilde uğraşmaktadırlar. Propaganda ya
pıyorlar, aralarına hulul ediyorlar ve kötü tesir
leri aralarında yaymaya uğraşıyorlar. Bunlarla, 
bu bakımdan yakından meşgul olmak yerinde 
olur. Buralara kitap göndermek, oralarda kü
tüphane, oralarda kültür evleri kurmak lâzım
dır. İşçi boş zamanında bunlarla ilgilensin. Ga
zete göndermek lâzımdır, orada bir gazete çıkı
yor, Almanya'da. Ama, haftada bir çıkar ve ye
tersizdir. Türkiye gazetelerini oralara daha sık 
ve erken göndermenin imkânlarını aramak lâ
zımdır. Radyo yayınlarının ön«mi büyüktür. 
Esefle ifade edeyim, bizim radyomuzun yayın
lan oralarda duyulamıyor. Zayıftır radyomuz, * 
oralara tevcih edilmiş esaslı radyoların tesisi 
mutlaka lâzımdır. Oraya giden işçilerin çocukla
rına okul lâzımdır, öğretmen göndermek lâzım-
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dır. Alman okulları ile de anlaşarak, o okullar
da da bizim çocuklar iğin Türkçe dersler ve bâ
zı konular ilâve etmek mümkündür, 

Din istismar edilmektedir, birtakım istismar
cı din adamları gitmişlerdir, işçinin kutsal din 
hislerinden faydalanarak menfaat sağlamakta
dırlar. Aydın din adamları göndermek lâzımdır 
bu bakımdan. Din konusunda işçi gayet aydın
dır. Ben, hakikaten heyecan duyarak Türk işçi
sinin çok sayıda bulunduğu Köln'de, Köln Ka-
tedral'inde bayram namazı kılındığını gördüm. 
Ne kadar açık, ne kadar ileri bir görüş. Hem 
Müslüman görüşü, hem insanlık bakımından, 
hem dünya bakımından ileri görüş. 

Sayın arkadaşlarım, dışardaki işçilerin mem
lekete (sağladıkları (büyük faydalar karşısında, 
dışarı gitmeye çalışan işçi haksızlıklarla karşı
laştığı kanısındadır. Yüzbinlerce Türk vatanda
şı dışarda çalışmak için nöbet bekliyor. Çok de
fa şikâyet etmişlerdir. Sıramıza riayet edilmi
yor. Çok defa gelip şikâyet etmişlerdir. Burada 
haksızlıklar ve yolsuzluklar oluyor. Bakanlıktan 
bilhassa rica ederim. Bunun üzerinde önemle 
durmalıdır. Bu yolsuzluk oluyor şikâyetleri bir 
iki yerden değil, çok 'sayıda gelmektedir. Bunun 
üzerinde önemle durmalı ve bunlara meydan 
vermemelidir. 

Ağır iş gören, mesuliyeti büyük bu Bakanlı
ğın sadece konularının bir tanesi üzerinde dur
dum. Kendilerine 1971 yılı Bütçesinin hayırlı, 
başarılı olmasını diler. Hepinize saygılarımı su
narım efendim. (Alkışlar)* 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, lehinde bu
yurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Savın Başkan, 
sayın senatörler, değerli Bakan ve Bakanlığın 
güzide mensupları; Çalışma Bakanlığının 1971 
yılı bütçesi üzerinde görüş ve temennilerimi 
arz edeceğim. 

Başta çok değerli Bakan olmak üzere, bu 
Bakanlık personelinin çalışmaları her çeşit tak
dirin üstünde bir seviyeye ulaşmıştır. Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğündeki iş 
hacmi o kadar fazla ki, mevcut kadro ile mesai 
saatlerinde günlük işlerle başa çıkmak im
kânı yoktur. Nefes almadan çalışan bu feregat 
sahibi personelin haklarını teslim etmek vicdan 
borcu olmakla beraber, bu kadroları genişlet
mek de insaf icabı olmalıdır. Bu personelin de 

Sosyal Sigortalar kapsamına alınmaları, daha 
şevkle çalışmalarını sağlar. İşçilere mesken kre
disi verildiği halde, işçinin işleriyle uğraşan bu 
personel bundan mahrumdur. Bu sakatlığın gi
derilmesi şarttır. 

Sayın Bakanın işçilerle olan ilgisi, kısa bir 
süre içinde onlara sağladığı ve daha da sağla
mak istediği haklarla kendisini göstermektedir. 
Türk işçisi sosyal haklardan yararlanmak hak
kını Adalet Partisi iktidarında idrak ettiğini çok 
iyi bilmektedir. O gene bilmektedir ki, hiçbir 
imkân onlardan esirgenmiyor, esirgenmiyecek-
tir. 

Türk İşçisi her türlü yağma vaitleriniıı he
defini takdir edecek bilince ve sağduyuya sa
hiptir. O kendisine duyurulan seslerin sahibini 
de iyi bilmektedir. Bülbül sesi ile, baykuş se
sini ayırt edecek kadar bir doğal duyguya da 
sahiptir. O yanılmaz, işte hepimiz bu inancın 
güveni ve huzuru içindeyiz. 

Muhterem senatörler, bir vatandaşı daimi iş
çiliğe almak için Devlet dairelerinde ilkokul dip
loması istenmesi Anayasaya aykırıdır. Vatan
daşın okuyamamasmdan Devlet sorumludur. Va
tandaşı okutmamakla cezalandıran Dsvlst, aynı 
cezayı mesnet alarak ikinci defa da işsizlikle ce
zalandırmaktadır ki, bu hem mantık, hem de 
hukuk kurallarına aykırıdır. Halbuki, Çalışma 
Bakanlığının işçi için böyle bir kural koymadığı 
da anlaşılmıştır. O halde bu hususun; bütün 
Devlet dairelerine, iş ve isçi Bulma Kurumlarına 
tamimi önemle gerekmektedir. Bakanlığın afet
zedelere yurt içinde ve yurt dışında iş imkânı 
sağlamak için ayırdığı kontenjan son derecede 
olumlu olmuştur. Kendilerine şükranlarımı su
narım. Ayrıca, işçilerin dul ve yetimlerinin, me
murların dul ve yetimlerine tanınan hakka sa-
hibolmalarını sağlıyacak tasarıyı da getireceğine 
inanıyorum. Çünkü, işçinin 18 yaşını geçen ye
timlerine ve boşanan kız çocuğuna aylık veril
memektedir. Sosyal Sigortalar Kurumunun bu
nu Bağlıyabilmeği için işçilerin emekli keseneği, 
memurlarmki gibi ve aynı oranda olmalıdır. 
Aksi halde bu kurumun ayakta durması mümkün 
olamıyacaktır. Çünkü, kaynak kuruyacaktır. 

Muhterem senatörler, işçi teşekküllerimizi de 
kontrol altında tutmak, sendika yöneticilerinin 
masraflarını başı boş bırakmamak gerek. Çün
kü, onların masrafları işçilerin alın teridir. Eas-
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gele serpilip saçılmamalıdır, bir denetime tâbi 
tutulmalıdır. 

Grev hakkını sınıfsız, istek hakkı olmaktan 
çıkartıp hakka ve adalete dayandıralım. Aşırı 
isteğin kazanç kaynağının kurutacağı ve memle
keti buhrana sürükliyeceği şuurunda birleşelim. 
İşçiyi sınıfsız istekler grevine sürükliyen rejim 
tahrikçileri, onu kızın rejimin pençesine atıp, 
grev hakkını da elinden alacaktır. Çünkü, ar
tık o olamıyacak ki, grev hakkıda doğsun. Pat
ronu dikta Devlet olan bir işçinin grevi ancak 
ölümdür. 

Muhterem senatörler, Türk isçisini buhran 
âleti olarak kullanmak suretiyle Devletimizi yık
mak istiyenler çoktur, işte bunun için tipili ha
valar yapan tipler var. Türk isçisine plâtonik 
aşk ilân eden dillerden anlıyalım. Onlarm ter
tiplemek istedikleri grevlerde memleketi tahrip 
plânı vardır. Bu plânın şifresini çözelim. Millî 
serveti, tahribeden, polisine subayına saldıran 
insanlar grev değil ihtilâl provası yapmaktadır. 
Bu provaların tekrarından neyin doğacağını ve 
neyin batacağını düşünelim. Evet, bu prova
ların sonunda kızıl rejim doğacak ve en son 
Türk Devleti batacaktır. İşte bu düşünce ile 
asil Türk isçisi sana sesleniyorum: 

«Sen her çeşit sesi tanıyan bir irfanın sahibi
sin ve sen ecdadından miras kalan en mukaddes 
bir hazinenin mâlikisin, onu koru, Bu ha?ine 
senin benliğindir. Ancak, bu benlikte sen se
ninsin ve sen ancak senin olanlarla sensin. Ka
zancınla, hürriyetinle haysiyetinle, namusunla 
sensin ve seninsin. Ancak, böylece sen mutlusun 
ve umutlusun. Bunun için seni senden almak 
istiyen elleri kıracak, sana açılan sahte kucak
ları yakacak ve seni yutmak istiyen pırtlakları 
sıkacaksın ve böylece sen daima sen olarak ka
lacak ve senden doğacaksın, öyleyse daima 
uyanık ve gerçeğe tanık ol, seni çağıran sesleri 
tanı. Bugün görevinle işçi, değerinle iş âleti 
değilsin. Sen bir insansın, malzeme olamazsın. 
Sen mülkiyet hakkına sahipsin, mülk olamaz
sın. Mübarek alnın Türk vatanı, alm terin şe
hit kanıdır ve alnındaki hilâller bayrağının 
dalgalarıdır. Bu alm öpülmek için yaratılmış
tır, leke için değil. Uyanık ol ve benliğini koru. 
işçi sınıfının hâkimiyeti sloganiyle seni mahkûm 
etmek istiyenlere teslim olma. Demokratik dü
zende egemen olan millet iradesinde sen varsın 

ve egemen sensin, Devlet senindir, sen Devlete 
köle olamazsın. Hakta onunla eşitsin ve bu hak
kı ayarlıyan gene sensin. Çünkü, sen seninsin, 
hür ve imanlı Türk işçisi şerefli emek orudu-
mus, seni tazimle selâmlıyorum!» 

Sayın senatörler, Çalışma Bakanlığının 1971 
yılı bütçesinin milletimize ve yurdumuza hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Aleyhinde görüşmek üzere Sayın Altan. Burada 
yoklar. Sayın Dikeçligil, üzerinde mi, aleyhin
de mi? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üzerin
de, 

BAŞKAN — Sayın Hazer buradalar mı?. 
Yok. Sayın izmen; üzerinde. Sayın Ayrım?. 
Yok. Sayın Salih Tanyeri; üzerinde. O halde 
aleyhinde görüşecek yok. Sırayla davet ede
ceğim arkadaşlar. Sayın Hüsnü Dikeçligil, üze
rinde görüşecekler; buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bizim Türki
ye'mizin içtimai ve tarihî gelişmesini göz önün
de bulundurmak lâzım. Bizim milletimiz yek 
vücut ve beraber olduğu zaman, hakları den
geli olarak geliştiği zaman yükselmiştir ve dün
ya tarihinde de bizim milletimiz kadar insan 
haklarına şeref ve haysiyetine değer veren bir 
millet gözükmemiştir. Hakanı, bakarsınız bera
ber askeriyle yemek yer, yine bakarsınız evin
de bir çiftlik sahibi insan işçileriyle veya diğer
leriyle beraber yemek yer. Bu bizim dinî ve mil
lî vecibemiz ve icabımız. Bu böyle oluyor. Şim
di arkadaşlarımızın Türkiye'de bir işçi ve işve
ren ayrımına doğru gitmeleri yersiz ve mana
sızdır. işçilerin hakkı müdafaa edilir, ama işçi
lerin hakkı müdafaa edildikten sonra onu bölü
cü ve tahrik edici yola gitmek doğru değildir. 
Eğer, demirperde gerisi memleketlerden Rus
ya'yı ele alsak baştaki mühendisle aşağıda ça
lışan işçinin arasında ücret bakımından onyedi 
ile yirmi misli fark vardır. Bu fark gözükür, 
ama Türkiye'de bir mühendisle işçinin aldığı 
ücret arasında bu kadar büyük bir farklılık 
yoktur. 

Şimdi, bir taraftan sosyalizmin, yani aşırı 
solun edebiyatını yaparken, bir taraftan da işçi 

— 197 — 



O. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 1 

(haklarını müdafaa ederken dış memleketlerdeki 
işçiyle yüksek kademedeki insanlar arasındaki 
seviye farkını da ölçmek lâzım. Elbetteki, Tür
kiye'deki insanlar arasındaki seviye farkını da 
ölçmek lâzım. Bununla beraber, Türkiye'deki 
işçi haklarını, Türkiye'nin içtimai bakımdan 
gelişip, yerleşmesine, huzursuzluğun artmaması 
için işçi meselelerine değinmek ve temas etmek 
gerekir ve âdil olmak icabeder. Her alanda as
gari ücretleri âdil bir şekilde tesbit etmeyi, uygu
lamayı ve uygulamanın sıkı bir şekilde tesbitini 
gförev sayarız. Biz yeni bir parti olarak bunu 
düşünüyoruz. Yani, buna değer vermeyi ve bu 
değer hükümlerini ihmal etmemeyi esas alma
lıyız. İhmal ettiğimiz zaman eğer, çalışan bir 
tarafta perişan bir vaziyette ise, geçimi itiba
riyle, kazanan da onun hakkını yiyorsa elbet
teki karşılıklı sevgi ye saygı kurulamıyacaktır. 
Bu dengeyi sağlryacaksınız, ve sağlamak mec
buriyeti var. 

Buraya böylece temas ettikten sonra, diğer 
konuya geçiyorum. Arkadaşlarımızın hangi 
partiden olursa olsun, memleketin bölücülüğü
ne değil, memleketin ancak, âli menfaatlerini 
düşünerek ve ayırıcı değil birleştirici bir rolün 
içerisinde olması lâzımdır. Ayırıcı bir tarafa 
doğru çektiği takdirde, bu memleketin çocuğu 
olmaktan çıkar ancak başkalarının amaline 
hizmet eder. Biz bu kanaatteyiz. Ama, dengeli 
<bir hayaJtın gelişmesi, gelir farklarının adilâne 
tevzii yerine, yaran, bsndegân kayrılarak çı
karcıları zengin etme, bu suretle bir tarafta 
ıböyle şaşaalı yaşarken bir tarafta da geçimi 
dar insanların, perişan bir vaziyette olmasını 
tasvilbetmeyiz. Buna işverenler de dikkat et
meli. Ben hiçbir zaman tasvibetmem; Zengin 
bir adam fakir fukaraya yardım edeceği yerde 
lüks içinde yaşasın, bunu benim hemşehrilerim 
de kınamıştır. Beşyüzbin, bir milyon lira oğlu
nun düğününe sarfetmeye ne dinî yönden ne 
millî yönden hakkı yoktur, bu haksızlıktır. 
Bu haksızlıkları bir defa işverenler de düşün
mek mecburiyetinde. 

Gelelim dış işçiler meselesine; bunun üze
rinde ben duracaktım, Kasım Gülek Bey de dur
du. Ben Kasım Gülek'in şu bakımdan fikrinin 
aleyhindeyim, öyle düşünmüyorum; Türkiye'
nin Ortak Pazara girdiği vakit sadece dolar 
sağlamak için işçi sevkeden bir memleket duru

muna getirilmesine ve gelmesine bir münevveri 
nasıl rıza gösterir, bunu nasıl aklı mantığı ka
bul eder? Eğer biz, Ortak Pazara geçtiğimiz za
man, dolar sağlamak için sadece işçi sevkeden 
bir memleket durumuna düşecek ve mevcut sa
nayimizi kaybedeceksek ki, kaybetmek üzere 
olacağımızı yazarlarımız tetkik ediyor, üzerin
de duruyor; şahsan bendeniz dört beş kitabı 
araştırdım ve araştırmaya devam ediyorum, 
bu bizim için tehlikeli olur. Böyle bir şey teh
likeli olur ve aynı zamanda sadece Türkiye'
yi bir işçi ve çiftçi memleketi haline doğru sok
manın içerisinde bir lavantenlikten ileriye ge
çemez. Lavantenler vaktiyle Türkiye'yi böyle 
bir hale getimiş ve sokmuşlardır. Bunda dikkat
li olmak lâzım. Dışarıda çalışan işçilerimizi el
bette değerlendirmeli. Defalarca konuştum. Çok 
teşekkür ederim, Naki Üzer Bey Almanya ve 
Fransa'daki isçilerimiz üzerinde bir araştırma 
yapmış ve bir kitap yazmış, gönderdi, baktım; 
ben, daha üzerinde çok iyi tetkikatta bulunama
dım. Yalan söylemek iyi değil, ama diğer işçile
rimizin de durumlarını tetkik eden, araştıran, 
hangi sahalarda çalışılıyor ve hangi sahalarda ne 
kadar işçimiz çalışıyor, bunları ilerde nasıl de
ğerlendirebiliriz diye bir etüt yapmak lâzım-
gelir. 

Arkadaşlar, çok söylendi, ama geç kaldık. 
Bayın Bakan da darılmasın söyleniyor, 1963 yı
lında yetkili parlâmento heyeti olarak Alman
ya'ya gidip de döndüğümüz vakit, fikirlerimizi 
aktardık. O günden bugüne kadar hiçbir ba
kan buna çare bulamadı doğrusu. Hakikaten 
bugün Yunanlılar, Türk Bayrağı damgasını vu
rarak külliyetli miktarda Almanya'ya yiyecek 
maddeleri sevk ediyor. Türk Bayrağı damga
sı vuruyor. Rica ederim, şimdiye kadar bu ka
dar hükümetler geldi geçti, bakanlar geldi geç
ti, döviz diyoruz; ondan sonra dışarıya emtia 
sevk etmeye çalışıyoruz. Biz işçilerimizin yi
yeceklerini, orada kuracağımız Gima veya baş
ka bir kuruluş vasıtasiyle temin edebilirdik. 
Maalesef biz bunu yapamadık. Döviz diyoruz 
biz buna. Hem kendi malımızın reklâmını o iş
çilerimizin vasıtasiyle yapmış olacağız, hem de 
orada bizim malımız değerlenecek, hem de yi
yeceği gıda maddesini Bulgarlara, Yunanlıla
ra öğreten Türk milletinin bu gıda maddeleri
ne sahip çıkmalarına mâni olacağız. Bugün 
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yoğurt Türk milletinin malıdır, Bulgarlar buna 
sahip çıkarlar. Diğer konserveler Türklerin; 
ondan sonra öbürleri sahip çıkar ve Türk Bay
rağı damgasını vurur, götürür öbür tarafta bi
zim işçilerimize satar, para kazanır, isçilerimi
zin gıda maddelerini de temin etmek bize dü
şer. Bunda geç kalmışız. Bundan sonra mut
laka ve mutlaka bunu halletmek lâzım, Gıda 
pazarları kurmak lâzım. 

Diğer mesele su; hakikaten zabıtlara geç
miştir, 1960 yılında Hamburg'da Türkiye'yi 
sever bir zat dedi ki, «sizin için bâzı problem
ler var, meseleler var bizim deyimimizle, burada, 
işçileriniz hayat görüyor, ihtisas sahibi oluyor, 
ondan sonra görgülerini bilgilerini artırıyorlar. 
Bugün için bizim işçiye ihtiyacımız var, yarın 
kriz olur, işçiye ihtiyacımız olmaz; alm baka
lım işçilerinizi deriz, dönerler. Peki ne yapa
caksınız o zaman?» dediler. Burada yaşama 
gördü, filân gördü. Biz o günden bugüne ka
dar bütçe müzakerelerinde; yukarda, aşağıda 
bu meseleleri aktardık ve bunun ürerinde - sa
mimiyetle söylüyorum ki - ciddiyetle durulma
dı ve durıılmamâktadır. Ancak, döviz gelsin. 
meselesi üzerinde duruluyor. Şimdi, hakikaten 
Türkiye'nin sanayi bakımından kalkınmasında, 
Ortak Pazara geçişinde, orada kalifiye olmuş 
işçileri Türkiye'ye çekeceksin. Ancak rekabet 
böyle olur. Bilâkis biz elimizdeki kalifiye işçi
leri Avrupa'ya gönderiyoruz. Dışarıya gidiyor, 
dolayısiyie kalifiye olmıyan isçiler Türkiye'de 
kalıyor, onlara biz mekteplik vasıtası görmüş 
oluyoruz. Bu is olmaz. Nitekim, tekstil sana
yiinde çalışan işçilerimizin dışarı gitmesinden 
fabrikatörler dert yanmakta, kifayetsiz işçiler
le çalıştıklarını söylemektedirler. Bu böyle. Di
ğer bir mesele de şu; 

Biz Türkiye'de kalifiye işçi yetiştirenıiyoruz. 
Çünkü, çıraklık kanunumuz yok, Maalesef (es
ki dedelerimizin gününde olduğu halde bir lon
ca teşkilâtı) isçilerimizi geliştirme bakımından 
bugün bir çıraklık kanununu organize edememi
şiz. Çıraklık meselesini halledemediğimiz için 
de kalifiye eleman yetiştiremiyoruz, İkinci hu
sus sanat enstitüsü mezunlarını fabrikaya doğ
ru aktaramıyoruz. Ancak, bunları memur sta
tüsünde kullanıyoruz. Halbuki, meslek okulla
rını yavaş yavaş eğitime tabi tutup fabrikala

ra eleman yetiştirmeye doğru kaydırmak lâzım. 

Kalifiye işçi böyle olur. Bunlar devlet kapıların
dan başka yerde iş arıyor. Bunları değerlendir
meli, Bunları fabrikalara doğru aktarmak için, 
elbette Çalışma Bakanlığı tedbirler aramalı, bu 
tedbirlerin üzerinde durmalı. Yüksek teknik
ten mezun olmuş oradaki arkadaşlarımız fark
lı muamele görüyor, azınlık oldukları için. 
Bunun üzerinde biraz eğilinmesi yerinde olur. 

Sayın arkadaşlar, şunu rica ederim; bizim 
dövize ihtiyacımız var diyoruz. Ben Öğrendim, 
Sayın Bakana yukarda sordum. Bana bugüne 
kadar yazılı cevap gelmedi. Almanya bankala
rında bizim işçilerimizin 2,5 milyar Markının 
yattığı söyleniyor. Bu tetkike tabidir. 2,5 mil
yar Mark... Kasım Gülek iyimser konuştu. İş
çilerin parasını celbedemiyeceksiniz. Çünkü, bir 
dolar 15 iken 18 lira oldu şimdi. İşçi doları bu
rada 15 liraya vermiyecektir, 17 - 18 liraya sa
tacaktır. Mark bugün Türkiye piyasasında 409 
kuruş olduğu halde 430 - 450 kuruşa alınıyor. 
işçi elbette 30 kurusa tamah edecektir, bu 
Markını karaborsa verecektir. Demek ki, deva
lüasyon Türkiye'ye hiçbir menfaat sağlamadı. 
Bilâkis aleyhimizde oldu. Bunun artımını daha 
ileride göreceğiz, ve ne dereceye kadar haklı 
olup, olmadığımız meydana çıkacak. 

Şimdi gelelim şu meseleye, 2,5 milyar Mark. 
Elimizi avucumuzu başkalarına açıyoruz. Alman
ya gayet güzel propagandasını yapıyor, Türk 
işçilerinin paralarını bankalarına yatırma yolu
nu bulabiliyor. Bizden çok daha faydalı. Alman
ya, zaten faydalanmasa bu işin içerisinde dur
maz. İşçilere, karşılıklı, aynı hakları da ver
memekte devam ediyor. Şu halde ne yapmak 
lazım Bunda Devletin öncülük yapması lâ
zımdır. Devlet, el atacak buna, Devlet, onlarla 
beraber, müştereken Anadolu'nun kalkınmaya 
muhteç bölgelerinde (emtianın da bulunduğu 
yerlerde) işçilerimizi teşvik etmek, onları or
tak etmek suretiyle gerekli fabrikaları kurma 
yoluna hızla gidecektir. Bugüne kadar gideme
miştir. Gelenler söylüyor; öncülük yapılırsa, 
millî hisler okşanırsa; bunlar konferanslarla, 
filânlarla söylenirse, bizim işçilerimiz yapar. Ha
kikaten kabul ederim ki, işçilerimizin millî 
hisleri, münevverlerden çok daha üstündür, gö
zümüzle gördük. Hamdolsun, göğüslerinden, 
(ben gözümle gördüm) Türk Bayrağını eksik 
etmiyorlar. Büyük propagandaların tesirinde 
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% 5 i, % 6 sı kalıyor, ama Anadolu çocuğu ne
dense babalarından tevarüs eden güzel bilgi
lerle, asaleti ile ruhunu pek kaybetmiyor, deje
nerasyona uğramıyor. Buna mukabil... 

BAŞKAN — Sayın Dilekçeligil, bağlayınız 
efendim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Bağlı-
lıyoram efendim. 

Buna mukabil öbürleri çok dejenerasyona 
uğrayabiliyor. O halde işçilerimizin bu haslet
lerinden de faydalanmak suretiyle; mutlaka, 
mutlaka atıl kalan, Alman bankalarında bulun
duğu söylenen 2,5 milyar Mark'ın Türkiye'ye 
yatırım için getirilmesi lâzım. Bunları değerlen
dirmeden başkalarına el açılması doğru değildir, 
diyoruz. 

Bir de sayın Başkan, şuna işaret edelim. 
Biz kendi programımızı öyle düşündük; 

Türk işçilerine, daha ziyade gelir dağılımının 
sağlanması için Sosyal Sigortalar Kurumu var
dır. Beyefendiler, binaya yatırımdan ne çıkar? 
Allah aşkına binaya yatırımdan ne çıkar? Şu 
işçilerimizin, bu tasarruflarıyla (İşçi Bulma, 
Türk - İş'in, de vazifesi bu) fabrikalar kurula
maz mı? İşçiler buradan para kazanamaz mı? 
Daha çok değerlendirilemez mi? İşsizlik bu su
retle önlenemez mi? Vallahi, buna benim aklım 
ermiyor. 20 nci asrın tekniği medeniyeti var, 
içtimaî hâdiseleri var; bunlardan hâlâ faydala-
mıyoruz. Darılmaymız, Türk Milleti göçebe de
ğil, ama bu şekilde hareket ediyoruz. Bence kra
vat takmak, şu veya bu elbiseyi giymekten bir 
şey çıkmaz. Düşünüyor olmak keyfiyeti, zihin
lerde inkılâp yapmak keyfiyeti, zihinlerde ya
pılan inkılâbın iş hayatına tatbik etmek key
fiyeti mühimdir. Biz bunun için yola çıktık. Bu 
tahakkuk etmediği için bir mücadelenin içerisi
ne girdik. İnşallah, bu yolda Hükümet de uya
nır da memlekete faydalı olur. 

Bütçenin, memleketimize hayırlı olmasını 
Allah'tan niyaz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın îzmen. buyurunuz efen
dim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) — Sayın Başkan, değerli senatör arkadaş
larım ; Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde; umu
mi olarak, tekrarlardan da kaçınmak suretiyle, 
özellikle yurt dışında çalışan işçiler konusuna 
temas etmek istiyorum. 

j Sözlerime başlarken, memleketimizin, mem-
| leket ekonomisinin, kalkınma hamlesinin, sosyal 

kalkınma hamlesinin en kritik devresinde bu
lunduğumuz şu sırada; memleketin bu dar bo
ğazdan, bu müşkül durumdan kolaylıkla çık
ması hususunda, bu hususu dikkatle göz önün
de tutarak, davranışlarını buna göre ayarlayan 
değerli işçilerimize ve iş âlemimizi bu nazik 
devrede dirayetle idare eden Çalışma Bakanı ar
kadaşımıza, onun yardımcılarına gönülden te
şekkürlerimi sunmak isterim. 

Teşekkür bahsinde, dışarıda çalışan işçile
rimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum, Sebebi 
şudur: Bugün dışarda çalışan işçilerimiz, 
memleket ekonomisinin başta gelen meselele
rinden birisi olan ve birincisi olan tediye mu
vazenemize; son resmî beyanlardan öğren di-
ğimise göre, 260 - 270 milyon dolar civarın
da katkıda bulunmaktadırlar. Bu katkı ih
racatımızın başlıca kalemlerinden birisi olan, 
meselâ fındık ihracatımız ile pamuk ihra
catımın jrekûııuna muadil bir rakamdır. Bu
günkü durum itibariyle bu kadar istihsal de
ğerinin kontrvaîorü olan bu miktar katkı 
dlolayısiyl'e dışarıda çalışan işçilerimiz, cidden 
teşekküre lâyıktır. 

isçilerimizden, yabancı ülkeler memnun
durlar, arkadaşlarımız da söyledi. Bu mem
nuniyet. işçilerimizin çalıştığı yabancı mem
leket otoriteleri tarafından ve işverenleri ta
rafından türlü vesilelerle ifade ve beyan edil
mektedir. İşçilerimizin; itaati, dürüstlüğü, 
dil bilmedikleri halde çalıştıkları memleket 
şartlarına kolaylıkla intibak istidadını gös-
term'ebri, lehlerinde mütalâa edilmektedir. 
Bu hakikaten milletçe iftihar edeceğimiz bir 
husustur, buna temas etmek istVyorum. 

Dışarıya işçi gönderilmesi politikası za
man zaman tenkid edilmektedir. Bendeniz bu 
tenkide şahsan katılmıyorum. Çünkü, bugün 
artan nüfus karşısında, iş arzı ve emek arzı 
arasında aleyhteki denge dolayısiyle modern 
iktisatçıların birçoğu; bunun çaresi olarak dı
şarıya işçi. gönderilmesini tavsiye etmekte
dirler. Bizim de bu durumda olduğumuz ma
lûmdur. Bu noktada dışarıya işçi gönderilme
sini bendeniz mahzurlu görmemekteyim. Kaldı 
ki, birçok memleketler arasında, meselâ bu
gün komünist rejimle idare edilen birçok mem-
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-leketlerde de dışarıya işçi gönderildiği bili
nen bir husustur. Aklımda kaldığına göre, 
<son Alman - Polonya Anlaşmasının bir mad
desinde de Polonyalıların Almanya'ya işçi gön
dermeleri meselesi üzerinde durulmuştur. 

^Bizim gıfbi iş arzı, emek arzına nazaran 
<&aiha az gelişen memleketler için bu bir zaru
rettir. inşallah, memleketimizde iş arzı, emek 
^arzını (bol bol karşılıyacak duruma gelirse. 
^Bllbette bu işçilerimizin durup dururken dışa
rıya 'gönderilmesi kimsenin aklına gelmez. 

Bu münasebetle bâzı tedbirler üzerinde 
durulmasına işaret etmek istiyorum. Evvele
mirde, umumi olarak emek ve iş münasebet
leri üzerinde genellikle durmak lâzım. Çok 
vaktinizi almamak için bu hususa temas et
mek istiyorum. Alman Hükümeti bünyesi 
içinde, bir Frenkçe tâlbirle Aksiyon Konserte, 
eğer tercümemiz yanlış olmazsa ahenkli hare
ket, müşterek hareket adı altında bir te
sis meydana getirilmiştir. Burada, Hükümet 
eıkânı, işveren ve işçilerden müteşekkil bir 
nevi komite; memleketin ekonomik dalgalan
malarını,, fiyat konjonktürünü ve saireyi göz 
önünde tutarak, müştereken, meseleyi müza
kere, münakaşa ederek emek ve iş münase
betlerinin ayarlanması hususunda bir çalışma 
yapmaktadır. Bu türlü bir çalışmanın, mese
leler şirret haline gelmeden peşinen önlen
mesi ve herkesi tatmin edici istikâmet ve
rilmesi bakımından faydalı olduğu kanaatin
deyim; founa ktisaca işaret etmek istiyorum. 

Bundan sonra, dış âlemdeki işçilerimiz 
mevzuunda birkaç noktaya temas etmek isti
yorum. Arkadaşlarımız da söylediler gerçi, 
ama 180 defa dahi olsa, bâzı hususların tek
rarında fayda vardır ve bu tekrarı bir nevi 
müşahadelerin sıhhatini göstermesi bakımından 
mazur görmenizi rica ediyorum. 

Evvelâ; dışarıya gönderilen işçilerimizin 
Tbir nevi tezkiyeden geçirilmesinde fayda gö
rüyorum. insan haldir, insanın çeşitli ahlâki 
temayülleri vardır, bilinen kötü ahlâklı kim
selerin gönderilmemesinde fayda vardır, iş
çilerimizin, dışarıya; dini başka, âdeti başka, 
yeme tarzı başka olan memleketlere intibak 
kabiliyetlerinin, istidatlarının bir süzgeçten 
geçdriJlnesinde fayda vardır. Bu hususta bir 

tesis meydana getirilmesini çok faydalı görü
yorum. 

işçilerimizin hallerinin ve haklarının kont
rol altına alınmasında ve orada korunmasında 
çok zaruret vardır. Zaman zaman yaptığım se
yahatlerde, bu gok üzerinde durulması lâzım-
gelen, yakından izlenmesi lâzımgelen bir mese
le olarak görünmektedir, çok şikâyetleri vardır 
işçilerimizin. 

Bu hususta birkaç şey söylemek istiyorum. 
Bir kere, işçilerimizin vasıflandırılarak gön

derilmesi lâzım muhterem arkadaşlar. Nasıl ol
sa dışarıya bir emek ihraç ediyoruz. Bir emek, 
bir üretim unsurudur. Bu emeğin, vasıfsız emek 
olarak gönderilmesi ile mümkün olduğu kadar 
vasıflı emek olarak gönderilmesi arasında fark 
var. Çünkü, vasıflı emek daha çok değer ala
cağı için gerek gidenler, gerek onların tasarruf
larından istifademiz yönünden faydalıdır. Ay
nı mesele daha kârlı, daha verimli (millî blân-
çomuza intikal ettirme bakımından) olur. Bun
da isabet olduğuna kaaniim. 

Dışarıda işçilerimiz; hukukan haksızlıklara 
uğruyorlar, malî haksızlıklara uğruyorlar. Bun
ları mahkemelerde, yetkili mercilerde; lisan bi
lir, müdafaa edecek elemanlar yok, az. 

Bir noktaya ehemmiyetle işaret etmek isti
yorum, o da şu : En çok işçilerimizin bulundu
ğu Almanya'da Alman mevzuatına göre; işçile
rin yevmiyelerinden, ücretlerinden stopaj sure
tiyle vergi kesilmekle beraber işçiler sene so
nunda bir beyana tabi. Sene sonundaki bu 
beyanları üzerinden, toplam beyanı üzerinden 
birtakım indirimler yapılmak suretiyle, evvelce 
stopaj suretiyle kesilen vergi ile total değer üze
rinden kesilen vergi arasında bir muvazene ya
pıyor ve çok defa total beyan üzerinden istir
dat vaziyetleri hâsıl oluyormuş, yani işçiye ge-
riverilecek birtakım vergiler. Bunların yekûnu
nun büyük miktarlar tuttuğunu bana ifade et
tiler. Yakından kontrol etmiş değilim, fakat mü
him bir mesele olarak işaret etmek istiyorum, 
çok mühim bir husustur. Hem işçilerimizin, biza
tihi kendi malî menfaatleri, hem de o menfaat
lerin memlekete inikası bakımından buna da 
temas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın izmen, vaktiniz doldu 
efendim. 
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MEHMET İZMEN (Devamla) — Efendim, 
arkadaşlarımız da ifade ettiler; dışarıda işçile
rimizin, Alman bankalarında tasarruf halinde 
3 milyar, 4 milyar Mark civarında paraları ol
duğunu, bana bu işlerle ilgili, bu işleri bilmesi 
lâzımgelen arkadaşlar ifade ettiler. Tabiî bu
nun milıtarını kimse bilmez, ama bâzı rivayet
lerin geniş ölçüde isabeti vardır. Bu çok mü
him bir meseledir. 750 milyon dolar eder. 750 
milyon dolar; Türkiye'nin ihtiyacı olan dış yar
dımının rahat rahat 3 - 4 senelik miktarı demek
tir. Bu paraların, Türkiye'ye getirilmesi mevzu
unda çalışma yapılmasında büyük isabet var
dır. Bunun çarelerini burada tavsiye edecek va
ziyette değilim. 

işçilerimizin, memlekette cereyan eden hâ
diseler hakkında birtakım endişeleri var. Efen
dim ne oluyor, nasıl gidiyor, diye bizlere soru
yorlar, tanıyanlar, işçilerimiz, bu mevzuda bir
takım telkinlere de mâruzdur. Bunları müna
sip vasıtalarla, resmî organlarda, başka vasıta
larla uyarmak ve memleket hakkında bunlara 
havadis vermek, yani bunları memleket mesele
leri hakkında vâkıf kılmakta isabet vardır. 

Dış âlemdeki iş teşkilâtımızın kifayetli oldu
ğunu iddia etmek zordur; sayı itibariyle, vasıf 
itibariyle. Yeni yeni işlerdir bunlar. Bu husus
larda yine, Sayın Bakan arkadaşımızın ve teş
kilâtın dikkatli bulunmasını, bulundukları mu
hakkak, fakat daha da hassas bulunmalarını 
tavsiye ve rica ediyorum. 

Efendim, daha çok tedbirler akla gelebilir. 
Bendeniz, başlıca meseleleri arz ettiğim gibi, 
tekrardan da kaçınmak suretiyle hatırlatmalar 
yaptım ve daha çok üzerinde durulması gere
kenleri sıralamış bulundum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, mem
leketimizin, bu iş, ekonomi ve sosyal hayatının 

M ^ I f t 
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gelişme ve oturma safhasında büyük bir gay
retle, büyük bir titizlikle bu vazifeleri ifa eden 
değerli Bakan ve yardımcı arkadaşlarına, mah
sus teşekkürlerimi arz ve ifade etmek isterim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim altı arkadaşımız gö

rüşmüştür, Sayın Kor ve Sayın Kmaytürk ki
fayet teklif ediyorlar, bir tanesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki müza

kerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İ*mir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen 
var mı efendim?. Yok. Kifayeti oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi söz sırası Sayın Bakanın. Ancak otu
ruma ara vermek için 15 dakikamız var, bu 15 
dakika içerisinde Sayın Bakanın sözlerini ik
mal edeceğini tahmin etmiyorum. Muayyen bir 
bölümünü sunmak ister misiniz? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Efendim lûtfunuz olursa 
hepsini öğleden sonra arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir şık daha var; 45 dakika, 
yani 13,30 a kadar devam etmek için Genel Ku
rula danışmak da mümkün. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (Es
kişehir Milletvekili) — Bitmez efendim. 

BAŞKAN — O takdirde, 14,15 te toplanmak 
üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,47 

* • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren. 

KATÎPLEÎR : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
• - — 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

S. — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
KD^'^amı) 

BAŞKAN — Kifayet oylanmıştı, söz sırası 
sayın Bakamın, buyurun Sayın öztürk. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; Çalışma Bakanlığının faaliyetleriyle 
ilgili olarak çeşitli tenkid ve temennilerde bulu
nan sayın sözcülere, şahsım ve Bakanlık camiası 
adına teşekkürerimi sumarak sözlerime başlı
yorum. 

Muhterem hatip arkadaşlarım, bâzı kcaralar 
üzerinde müşterek görüşleri ortaya koydular. 
Ben ide cevaplarımı verirken evvelâ bu konular 
üzerinde duracağım, bilâhara münferit mahiyet
teki meseleleri yegân yegân tahlil ve münakaşa 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma hayatının 
güvenlik içinde geçmesi, huzur içinde geçmesi, 
memleket kalkınmasında şüphesiz en önemli 
^hususlardan birisidir. Gerçekten gelişme halinde 
bulunan bir memlekette işsizliğin önlenımesi konu
sunda en önemli faktör; müteşebbisim hevesini 
kırmamak, sermayeyi ürkütmemek, iş hayatı
nın dengeli, düzenli ve huzur içinde kalmasını 
temin etmektir. Bu noktada gerek Hükümet ola
rak, gerek Balknhk olarak büyük bir hassasi
yetin içindeyiz. Hele Türkiye gibi ıkaUcmması 
karma ekonomi içerisinde yapılan bir memle
kette; kamu sektörünün yanında özel 
sektör, ama her halükârda kamu sek
törü de dâhil başarılı bir kalkınmayı 
süratli ve sıhhatli bir kalkınmayı yapabilmek 
için, her sahada olduğu gibi hususiyle çalışma 
sahasında da huzurun devamına büyük bir has

sasiyet göstermek ve bu meseleyi partiler üstü 
bir mesele olarak, millî hüviyette bir mesele 
olarak, her vatandaşın mutlaka menfaatinin için
de bulunduğu bir mesele olarak tetkik, takip, 
tahlil ve kabul etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım genellikle işsizlik 
konusu üzerinde durdular, istihdam sorunu 
gerçekten, sadece Türkiye'nin meselesi değildir. 
Bugün dünyada birçok memleketler istihdam 
konusunu bir numaralı mesele, ciddi mesele ola
rak ele almışlardır ve bütün çabalarını da bu 
noktaya yöneltmişlerdir. Türkiye İkinci Beş 
Yıllık Plân dönemini idrak etmektedir. Anaya
samızın 129 ncu maddesi Türkiye'nin nasıl 
kalkınacağını esaslara bağlamıştır ve kalkm-
m?„ modelimizi yine Anayasa tâyin etmiştir. Kal
kınma, demokratik usûllere uygun olarak ola
cak, karma ekonomi düzeni içerisinde olacak; 
sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma Anaya
sanın 53 ncü maddesinin tesbit ettiği Devletin 
malî takati ve gücü ölçüsü içinde, zorlayıcı de
ğil, tekâmüle yönelmiş, ıslahatçı; huzursuzluk 
içinde değil, huzur ve barış içinde; dengesiz de
ğil, dengeli, âdil ölçüler içerisinde, sosyal ada
lete dayalı olarak belli refah hedefine yönele
cek. 

Bizim İkinci Beş Yıllık Plânımız, istihdam 
meselesini bu anlayış içerisinde ele almıştır 
ve istihdam hedeflerini de tesbit etmiştir. Ev
velâ, 119,5 milyarlık yatırımı öngören ikinci 
Beş Yıllık Plân, sanayileşmeyi çekici sektör, 
önsektör (Birinci Plân da esas konu olarak) 
takdir ettiğine göre, öyle tesbit ettiğine göre, 
şüphesiz sanayi alanındaki istikrarlı istihdam 
imkânı, dengeli ücret imkânı, sosyal adalet im
kânı daha geniş olduğu için, daha istikrarlı ol
duğu için bu konuda birinci mesele hal yoluna 
girmiştir. Yani, sanayi alanında büyük ölçüde 
istihdam yaratılacaktır ve sosyal adaletin icabı 
olarak da; ücret dengesi, istikrar, iş güven-
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ligi, iş şartlan yüksek standartta temin edilmiş 
olacaktır. Bu ölçü Plânımızda 1,5 milyon ola
rak görünür; ayrıca, 800 000 vatandaşımız da 
tarım bünyesinde yeniden işe kavuşmuş olacak. 
Gerçekten geleneksellikten henüz tarım kurtul
muş değil, ama plân bu sahada da tedbirlerini 
koymuştur ve uygulamaktayız. Daha fazla ve
rim elde edebilmek için, modern tarımının Tür
kiye'ye yerleşmesi, entansif ziraat yapılması, 
teknolojinin icaplarının tarlaya girmesi konu
larında, detaylı izahat vermiyeceğim; gerekli 
tedbirler konulmuştur ve bu hedeflere Hükümet, 
bütün tedbirleri dikkate almak suretiyle ilgili 
bakanlıklar, eğilmiş ve icraatlarını yürütmek
te bulunmuştur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, istihdam me
selesinde başka ölçüler bulamayız, yani Türki
ye'deki işsizliği şöyle yaparsak çabuk hallederiz, 
böyle yaparsak başka türlü hallederiz konusu 
bence Plân müzakerelerinde yapılması gereken 
bir tartışma konusudur. Plân, Devlet Plânıdır, 
Meclislerimizin kararı haline gelmiştir; bunu 
şurasından restore edelim, revize edelim, bu bel
ki ayrı bir münakaşa konusu olabilir; kendi 
solisyonu içerisinde Plânın bütünlüğünün korun
ması, uygulamada kolaylık gibi hususlar ka
nunla bellidir zaten, o ayrı bir münakaşa konu
sudur. Şimdi, burada tenkidleri değerlendirir
ken, Cumhuriyet Hükümeti olarak, A. P. ik
tidarı olarak istihdam konusunda Plânın tes
bit ettiği hedeflerin gerisinde miyiz, ilerisinde 
miyiz? Binaenaleyh, isthdam konusunda başa
rılı mıyız, değil miyiz? Bunu hesap devri olan 
Plân devrinde rakamlara dayanarak tahlil etme
miz gerekecektir. 

1970 yılı tarım bakımından hava şartlarına 
bağlı, geleneksel tarımda (daima bu bir fak
tördür, endikatördür, bunu hiçbir zaman ih
mal edemeyiz) verimli bir sene olmamıştır. 
Verimli bir sene olmamıştır, ama buna rağmen 
tarım sahasında da, gene bir ölçüde, işçi vatan
daşlarımıza yeni imkânlar hazırlamak, çalışmak 
istiyen vatandaşlara imkânlar hazırlamak müm
kün olmuştur. 

iş ve işçi Bulma Kurumumun en sıhhatli 
istatistiklerime göre, 1970 yılı içerisinde sanayi 
ve tanımda, 318 973 vatandaşımıza üş temin 
etmiş (bulunuyoruz. Gerçekten, 2 300 000 e 
göre, 460 000 olması lâzım. Fakat, bizim mem

leketimizde henüz iş ve işçi Bulma Kurumu
nun teşkilâtını şehir seviyesinde ancak yaya
bilmişiz; daha geniş bir 'teşkilâtlanmaya gide
memişiz, daha fonksiyonel bi duruma geleme
mişiz, imkânlarımız kıt, bunu değerli arka-
daşlanmıız vukufla dile getirdiler, bu eldeki 
imkânlarla yapabildiğimiz hizmet, resmî rakam 
olarak 318 973 vatandaşa iş bulmak. Plân 
460 000 (demiş. Hemen ifade edeyim, iş ve işçi 
Bulana Kurumumun faaliyeti dışında kendili
ğimden sanayi sahasında, tanım sahasında iş 
ariyan, iş bulan ve işe giren vatandaşlanımıız 
vardır, bumlan biz biir global rakam olarak 
150 000 civannıda' tahmin ederiz; bu iyimsel 
bir tahmin değil, çok normal, hattâ minimum 
bir tahmin, onun da altındadır. Bunu böyle 
oe kabul ıettiğiniız zaman Türkiye'de normal 
450 000 kişi, demek ki verimsiz, ziraat bakı
mından verimisiz bir senede yeni işe girmiş 
oluyor. Bunun dışında, ayrıca, 128 000 kü
sur vatandaşımız ki, bu rakamın taşıdığı değe
ri arkadaşlarımız veciz şekilde dile getirdi
ler, yurt dışıma gönderilmiş oluyor. Türkiye'
de her yıl normal olarak 550 000 - 600 000 
vatandaşımız yeniden işe kavuşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; plânın tesbit et
miş olduğu hedeflere göe (460 000 dir bu he
def) hiçbir zaman kötümser bir durumda ol
madığımız ken'diliğinden tezahür etmektedir. 
TaJbiatiyle 1971 icra Programında tesbit edi
len (tedbirler vardır, nüfus plânlaması mesele
si; üzerinde önemle durulan, çalışılan, bir eği
tim sorunu olarak ayrıca ağırlık taşıyan ko
nudur. Tabiatiyle genel görüşmeler içerisin
de bu hususlarda da Hükümet olarak gerekli 
izahatlar verilmiştir. Ben o sahalara girmek 
istemiyorum. Türkiye plânda tesbit edilen ar
tış oranında ve plânda tesbit edilen muayyen 
kalkınma hızımda ve hedefimde bir sapma yap
madıkça, memleketin genel gidişini hiçbir şe
kilde vahîm görmek, endişeli görmek, karanlık 
görmek mümkün değildir. Aiksdne, memleket 
yeni bir gelişmeye doğru hızla, istikrarlı ola
rak, güven içimde gitmektedir; bunu gayet 
açık şekilde ifade etmeliyiz. Biraz sonra Sa
nayi Bakanlığı Bütçesi görüşülecektir, Tür
kiye *de yapılan sanayi yatrrimlannın hangi 
maktaya geldiğimi değerli arkadaşımız açıfclı-
yacak; yeni sanayi teşebbüslerimizin birçoğu 
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ikmal edilmek üzeredir, ibüyük mllletilmiziın 
hizmetine girecektir, ibir [kısmının da yıl için
de temeli atılacaktır. Böylece Türkiye; dışar
dan mal alan bir memeket olanaktan' ziyade, 
ham cevher ihraceden bir memleket olmaktan 
ziyade, içerde istihsalini yapan, kendi millî 
kaynaklarını değerlendiren, ekonomik potan
siyelini milî hazinesine ve kaynağınla dayan
dıran bir istikamette gelişme halindedir. Tabiî 
plânın kalkınma meselesini, bir yıl içerisinde 
değerlendirmek doğru olmaz. Zaten plânı ya
parken bu esnekliği daima söyleımişizdir; filek-
silbildir plân, birtakım değişiklikler yapılabi
lir. Seneler itibariyle hızlar değişik olabilir. 
Bâzı sene % 10, % 9, % 8 olabilir, bunun ta
biatı tarıma dayanır; demin de arz ettim, bâzı 
sene de 5,6 gibi biraz hedefin gerisinde sayı
labilir, burnu daha ziyade tarım sahasında is
tikrarsız olan hava şartlarına bağlamak gere
kecektir. 

Sene içerisinde cereyan eden hâdiselerin ge
nel ekonomiye tesirlerini, tabiatiyle arkadaş
larımız takdir ederler. Hükülmelt değişikliği ol
muştur, iki bütçe geçmiştir, 1 Haziran 1970 
tarihinde bütçe çıkabilmiştir. Türkiye gibi, 
fevkalâde heyecanlı hâdiselere göre, ekonomisi, 
arz ve talebini değiştirebilen, iş hayatı hassas 
olan bir memlekette, bilhassa özel teşebbüsün 
kurduğu f abikalara müteveccih tahrip hâdise
lerinin, oralara yönelen işgallerin, anarşik bir
takım hareketlerin lekonomi üzerindeki tesiri 
izahtan varestedir arkadaşlar. O bakımdan, 
Haziran olaylarının, örfi idarenin, fiınaüs-
man kanunlarını, Personel Kanununun ve bu
nu takibeden kolera hastalığının 1970 yılı içe
risinde; ayrı ayrı değerleri, tesirleri, hizmet 
sahaları, menfi tesir sahaları olan olaylar ola
rak değerlendirilmesi ve 5,6 rakamının meyda
na gelişinde tarımla beraber bütün bunların 
dikkate alınması endikatör olarak lâzımdır. 
Buna göre de şunu ifade etmek gerekecektir 
ki, sanayide hedefi aşan bir çalışma netice ver
miştir, tarımdaki gerileme bir tarafa bırakılır
sa, plân hedefine uygun bir gelişme vardır. 

Muhterem arkadaşlanlm, işsizlik sorunun
da bir başka hususa Itemıas edeceğim ki bu Sa
yın C. H. P. Sözcüsü Rıza Isıtan Beyefendinin 
ifade ettiği husustur, işsizlik; bu konu litera
türde çok tartışılmıştır, işsiz kime denir? Bu

nu bir tasnife tabi tultmıak lâzım. Tanımda üç 
ay çalışır 'dört ay çalişır; ıdışıında kalan gün
ler işsizdir. Buna !biz, geçim imkânlannldan 
yoksun, kamuma imkânlarından, ekonomik 
gücden yoksun, hakikaten işsiz - güçsüz insan 
mı diyeceğiz? Mesele bu. Mevsimlik işler var
ıdır, (meselâ, marangozdur, inşaat sezonunda 
gelir, belli bir işte çalışır, muayyen sezon 
sonunda da üç ay işsiz kalır; buna gizli işsiz
lik diyoruz. Bir de (hiçbir formasyonu olmayanı, 
belli bir işte çalışma imkânı olmayan, sadece 
kol kuvveti olan kimse var. iş talebedliyor, fa
kat kemdisine uygun iş bulamıyor. 

Muhterem arkaldaşlarım, bunlann sayısı 
fevkalâde azdır. Bu rakamlar üzerinde müna
kaşa yapmıyacağım. Global olarak {bu rakamlar 
icra programına konulmuştur ve Bağlam bir is-
tatistiM sayıma dayanan, realist bir istatiktikî 
malûmat olarak değil, (zaten bünyesindede ifa
desi yapılmıştır) tahmini olarak örnekleme usul
leriyle değerlendirme yapılmak suretiyle konul
muştur. 

Simidi, Almanya'ya gitmek için bir milyon 
vatandaşımız İş ve işçi Bulma Kurumuna mü
racaat etmiş. Bu bir milyon vatandaşımızın şu 
anda, filhal işsiz güçsüz, aç biilâç ve perişan 
olduğu söylenemez. Bunlann hemen hemen hep
sinin çalıştığı bir işyeri vardır, işi vardır, fa
kat daha fazla kazanç temin etmek, Avrupa'da 
kalıp lisan öğrenmek, bilgisini, görgüsünü ar
tırmak gibi değişik tesirlerle bu müracaatı yap
maktadır. Ara sıra muhterem basında okuyo
ruz; bir milyon vatandaşımız sıra bekliyor. El
bette bekliyecektir, müracaattır sıraya tabidir, 
fakat bunun altında; Türkiye yaşanamaz bir 
memleket oldu; artık yaşanamaz bir memleket 
haline geldik; «canını kurtarmak için herkes ku
rumun kapılannda (sıra bekliyor havasını ver
mek doğru değildir-

Türkiye, haysiyetli, hür insanların yaşıyabi-
leceği bir memlekettir, ekonomik bakımdan güç
lenmektedir, bir sefalet ülkesi değildir, bir pe
rişanlık ülkesi değildir; bu tarzda takdim edil
memesi gerekir. 

Fiyat ve ücret artışlarının istihdam üzerin
de bir ölçüde tesiri vardır. Ancak, bunun kar
şısında mukabil tedbirler de alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, daha fazla vatan
daşımıza iş sahası temin edebilmek için, şüphe-
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siz daha fazla yatırım yapmak lâzım. Daha faz
la yatırım yapabilmek için, mecburi tasarrufla
rın Türkiye gibi istihlâk ölçüsü çok değişen 
(çünkü, henüz birçok ihtiyaçlarını karşılaya
mamış bir memlekette, istilhlâke karşı temayül 
fazladır; marjinal tasarruf eğilimi arzu ettiği
miz ölçüde değildir) memleketlerde mecburi ta
sarruflara gitmek ve yatırım patrimuanını artır
ma, gücünü artırma, muamelesini artırma yo
lunda tedbirler alınmıştır. Finansman kanunları 
bunlardan 'birisidir. Finansman kanunları lüiksü, 
israfı, vergi bakımından ziyai önliyecek bütün 
formülleri bünyesinde getirmiştir, tşletmeler 
Vergisi bir otokontrol sistemi geçirmiştir. Bu
nun dışında, gayrimenkullere temayül eden ser
maye birikiminin, bu istikametini sanayie ve 
diğer ara mallarına ve onların imaline yöneltip 
o sahaya tevcih eden tedbirleri bünyesinde ge
tirmiştir. Vergi mevzuatı medburi tasarruftur ve 
bunun sağlıyacağı imkânlarla da daha fazla ya
tırım yapmak ve da!ha fazla vatandaşımıza iş bul
mak imkânları elde edilecektir. Bunlar tedbir
ler manzumesi halinde dikkate alınmıştır ve bü
tünü ile tatbikata konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada üzerinde 
durulan konulardan ıbirisi de; iş güvenliği ba
kımından, çalışanların güvenliği bakımından ye
ter noktada mıyız? Yani, duraklıyor muyuz da
ha ileriye gidiyor muyuz? Arkadaşlarımızın bu 
endişesini hissettim. 

Değerli arkadaşlarım, halen t 250 000 civa
rında sigortalı işçimiz var. ıSosyal Sigortaların, 
sigorta kapsamına giren fonksiyonel durumu
nu, hizmet durumunu kâmil mânada görebil
mesi için cihazlanması lâzım. Bu cihazlanmayı 
Türkiye çapında tesisler kurmak suretiyle yapı
yoruz; bunların başında hastane gelir. Bir ta
raftan, sigortaya tabi işçilerin sosyal hizmetle
rini tam mânasiyle yapabilmek, tesisleri ikmal 
etmek, diğer taraftan da sigortalı adedini artı
racak teşebbüslere girmek. Bunlar kademeli 
olarak yapılmaktadır. Bir anda 10 milyon va
tandaşı sosyal sigorta bünyesine kanunla belki 
alırız, ama nazarî olarak alım. Çünkü, 10 mil
yon vatandaşın eşine, çocuklarına bir anda sağ
lık sigortası dersteniz, bu hizmeti arz imkânı 
olmaz, hastanelerimiz yetmez. Onun için bir 
plân hazırlanmıştır, hem hizmetleri artan bir 
3ıızla götürmek, hem de bu hizmetleri görebile

cek teşkilâtı, maddî imkânları ve gerekli mü
esseseleri kurmak için. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul'da 1 Ni
san 1971 den itibaren, tek kişiye giden uygu
lamamızla 250 000 vatandaşımız yeniden sigor
ta kapsamına girmektedir. Böylece 1,5 milyon 
vatandaşımız Türkiyede sigortalı olarak güven
lik içindedir. 500 000 vatandaşımız da yurt dı
şında, yine sigortalı olarak güvenlik içine alın
mıştır. 

Dışişleri Bakanlığımızın vâki takibi ve çalış
ma gayretiyle en son varılan bir neticeyi arz 
edeyim. Avusturya, Federal Almanya, Belçika 
ve Holânda ile yapmış olduğumuz Güvenlik An
laşması ek protokolüne göre, dış memleketler
de çalışan işçilerimizin, Türkiye'de bulunan eş 
ve çocuklarının her türlü sıhhi bakımı hastane
lerimizde parasız olarak yapılacaktır. Bunların 
parası da, sigortalı olmaları itibariyle, âkıd 
memleketlerden tahsil edilerek sigortalıya ge
lir kaydedilecektir. Demek oluyor ki, 2 milyon 
vatandaşımız sosyal güvenliğin bütün imkânla
rına sahip kılınmıştır. Muhterem arkadaşlarım, 
bunu asgari rakam olarak 4 le çarpmaya mec
buruz, eş ve çocuklar bakımından 8 milyon va
tandaşa Sosyal Sigortalar bugün hizmet etmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanı sıra yine 
belirtmeliyim ki, işçi emeklilik meseleleri ciddî 
surette ele alınmıştır ve müspet sonuca ulaştırıl
mıştır. Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, emek
lilik nisbetlerinde bir değişiklik yapıldı; emek
lilik yaşı değişti, emeklilik nisbeti % 70 e çıktı. 
Ayrıca, kanunlarda yaptığımız, 228 de ve diğer 
kanunlarda yaptığımız tadillerle emeklilik he
sabının yeni baştan gözden geçirilmesi gerekti. 
129 000 civarında dosya mevcut, belki daha faz
la rakam itibariyle, bütün bu muamelelerin en 
kısa zamanda yapılması gerekti. Sosyal Sigorta
nın değerli idarecileri ve Saym Genel Müdür, 
yeniden personel alıp cari masrafları artırmak 
yerine ,mevcut personeli daha tatminkâr ücretle 
doyurarak, bu hizmetleri başarabilmek için bir 
çalışmaya girdi; fazla mesai verdi gece 20.00 ye 
kadar, 21.00 e kadar daire bu meselelerle uğraş
tı, 4,5 - 5 ay içerisinde mekanik organizasyon, 
teknik vâsıtalarla mücehhez bürolarda bu de
ğerlendirmeler, bu hesaplar yapıldı. Ben geçen
lerde de ifade ettim, işçiler şahit olmuşlardır 
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topluluk içerisinde, farkları dâJhil 129 000 va
tandaşımızın emeklilik maaşları, çeke yazılıp 
evlerine postayla gönderilmiştir; hizmetin kali
tesi bakımından bunu iftiharla belirtmek iste
rim. Bunların içerisinde ayda 2 000 lira emek
lilik maaşı alan vardır, 2 300 lira alan vardır, 
3 100 liraya kadar emekli maaşı alanlar vardır, 
ama emeklilik vasatimiz hiçbir zaman aylık ola
rak 1 200 - 1 300 liradan aşağı düşmemiştir; 
bu emekli maaşıdır. 

Bunun yanı sıra, hastanelerimizdeki büyük 
problem, sıkıntı; doktor sıkıntısı, inşaatlarımız
da mühendis sıkıntımız var, sağlık personeli
mizde de sıkıntımız var. 13 000 personelimiz 
var. Tabiatiyle memleketin muhtelif bölgeleri
ne göre hizmetlerde eksiklikler oluyor. Hastane 
açıyorsunuz doktor bulamıyorsunuz. Bunu na
zara alarak geçen yıl yapmış olduğumuz tatbi
katı geliştirdik. Hususiyle işçi çocuklarını, burs 
vermek suretiyle bu okullarda, kendi namı he
sabımıza, doktor olarak, mühendis olarak, mi
mar olarak, sağlık personeli olarak okutuyoruz. 
Böylece, hastanelerin devamlılığını sağlıyacak 
bir sosyal tedbiri, hem işçi çocuklarının üniver
siteye gitmelerini, tahsil görmelerini hazırlıyan 
bir imkânı vermiş oluyoruz, hem de müessese
lerin devamlı ve kaliteli hizmet görmelerini te
min etmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, mesken bakımından da 
büyük bir gelişme vardır. Gerçekten kurum 
500 milyon lira kredi vermiştir. Kooperatifler 
aracılığıyle verilen krediler vardır, müessesenin 
yaptırdığı inşaatlara malî bakımdan yardım edil
mektedir; misal, Karabük'te olduğu gibi, işçi
ler için yapılan 5 daireli lojman. Ayrıca, İmar 
iskân Bakanlığıyla ortaklaşa yaptırılan sosyal 
meskenler vardır, kurumun bizzat kendisinin 
takibedip yaptırdığı meskenler vardır. Mesken 
konusunda derhal temin etmek isterim ki, diğer 
konularda olduğu gibi, (Sayın Işıtan'a oevap 
vermek için beyana mecburum) sureti katiyede 
bu kredi tahsislerinde de bir siyasi eğilim mü
nakaşa konusu değildir. Eğer münferit şikâyet 
olursa derhal takibine amadeyiz. Çünkü, bizim 
sosyal sigorta olarak bünyemiz başka bir biçi
me istinadeder ve felsefesi gayrisiyasidir, tek
niktir ve hizmetten zevk alan bir kadro ile, he
yecanla daha fazla hizmet etmenin yolundayız. 
Bu bakımdan eğer bir şikâyet mevzuu varsa, hâ-
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dişe olarak üzerinde dururuz; hata varsa, ta
mire gayret ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de yurt dışın
daki, işçilerimizin meselesi genellikle münaka
şa konusu oldu, ona da kısaca temas edeyim. 

Gerçekten 500 000 kişinin yurt dışında bu
lunması büyük bir problemdir. Büyük bir vilâ-
yetimizdir, birçok meseleleri vardır, bu mesele
ler bizatihi yurt dışında bulunmanın tabiatın
dan doğan meselelerdir. Yabancı bir diyara gi
diyor, vatan hasreti var, lisan bilmiyor, mevzu
atı bilmiyor; yiyeceğinden yatacağı yere kadar 
işçiyi huzursuz eden, birçok mesele hakikaten 
bize de intikal etmektedir, müracaatlar gelmek
tedir. Yalnız, memnuniyetimi iyimser bir hava 
içinde söylemiyeceğim, beyana mecburum. 
500 000 vatandaşın mevcut bulunduğu dış işçi-
çiler probleminde karşımıza çıkan meseleler çok 
ağır meseleler değildir. Biz bu yaz, kısa da sür
se, geniş bir gezi yaptık. Zamanı kısa idi, ama 
gezimiz mümkün, mertebe gecel, gündüzlü de
vam etti. Hayiîmlarxnı gezdik, çalıştıkları yerleri 
gördük, dermeklerde toplandık. Hemen hemen 
vatamdaşlanmızm dertlerine en yakın şekilde 
agâh olduk, bizzat yaşadık, onu. 

Murhterem arkadaşlarım, bunlar dömüşü-
müzde bir rapor haline getirilmiştir ve ilgili ba
kanlıklara intikal ettirilerek takibedilmektedir. 
Bütün bakanlıkları ilgilendiren mevzular vardır. 
Meselâ, öğretmem meselesi. îşçi çocuklannmızın 
adedi çok artmıştır, 40 - 50 000 civarında çocu-
ğumıuız var. Gönderdiğimiz öğretmenler kâfi gel
miyor. Yeni öğretmediler göndermek lâzım, Mil
lî Eğitim, Bakanı arkadaşımız bütçesine bunu 
koymuştur. Hayımlar mevzuunu, diğer mevzu-
larla birlekte Alman Çalışma Bakanı, meslek-
daşım Valiter Arienit ile burada görüştük. 300 
milyon marklık inşaat için ayrı bir fon ayırmış
lardı. O memleketin de kendisi için problemleri 
vardır. Gerçekten 1 milyon, işçiyi yurduna geti
ren bir memleketin de miesken politikasında 
birtakım değişiklikler yapması lâzım; sıkıntıları 
vardır, kolay bir problem değildir. Bizden bir
çok hususlarda yardım istemişlerdir. 

Geçen sene cenaze malkil meselesi problem
di. Bütçede bir imkân ayırdık, 200 000 lira koy
duk. 'Bu sene daha büyük bir para ile huzuru
nuza geldik. Bu imkânları daha kaliteli ve daha 
etkili bir şekilde yapacağız; 2 milyon lira ayır
dık. 
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80 e yakun dermeğimiz var, bunların. 60 ta- | 
ııesi büyük merkezlerde ve diğerleri de küçük 
îdkâl dermeklerdir. Bu dermeklerde işçilerimiz 
toplanıyorlar, kendi millî havalarını, ananeleri
ni, dertlerimi ortaya döküyorlar. Çalışma Ate-
şasi ve ilgilileri !>u derneklere gidemiyor. Çün-
Ikü, tahsisatı yoktur, imkânları yolktur. îşte bu 
sene, bu gezimizden edindiğimiz intübaların te
siri ile bütçemizde bu imkânı hazırladık, koy
duk. Çalışma ataşelerini mobil hale getireceğiz. 
Mjobiil hale, hareketli bir hale gelecek, munta
zam gidecek, hayıımları gezecek, bize muntazam 
rapor verecek. Bu mevzuu takübediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, beyan edeyim İd, 
Çalışma Bakanlığı teşkilâtı dışımda yurt dışın
da, bulunan işçilerimizin meseleleri ü'e Dışişleri 
Bakanlığı teşkilâtımız da aynı derecede ve aynı 
ağırlıka meşguldür. Sadece Çalışma Bakanlığı
nın mahdut kadrosu ile bu işler yürütülmüyor, 
Dışişleri Bakanlığımız, bütün imkânları ile, bu 
konu üzerinde de yardımcıdır ve gerekli takibi 
yapmalktadır. 

İşçilerimizin mevzuatı bilmemeleri sebebi ile 
haklarının zayi olduğuna dair şikâyetler çok 
gelmektedir? Bu maksatla Almanya'da hukuk
çu arkadaşlar bulduk, doçent ve Almanya'da 
8 - 10 sene avukatlık yapmış, mevzuatı bilen ar
kadaşlar bulduk,' omları emirlerine verdik. 

Tesirli olduğu kanaatinde değiliz yardımcı 
olmuşlarıdır. Arzu edilen seviyeye hizmeti çıkar
mak için Almanya'dan, bizzat mahalli mevzuatı 
bilen yeni avukatlar temin etmek ve bunları iş
çilerin emrine tahsis etmlek gerekecektir. 

Tercümanların durumlari da böyledir. 
Ayrıca, imam mevzuunda, dinî ihtiyaçların 

görülmesi için imamlar gönderilmiştir. Gittik, 
göridük. Hakifcaifcem şefkat ile vatandaşlarımıza 
yaridımda bulunmaktadırlar, dinî hizmetleri gör
mektedirler, fakat kâfi değildir. Zira, işçilerimi
zin adedleri artmıştır; 500 000 oldu. Binaen
aleyh, bu kadroları da takviye etmek gerekecek
tir. Meselâ, hep imkân ve kadro meselesi olarak 
karşımızdadır. 

Değerli arkadaşlarım, gıda maddesi üserm-
de de durduk. Bunlar üzerimde ayrı ayrı durul
duğu için beyan edeceğim; Giıma, Et Balık Ku
rumu, Tekel İdaresi kanalıyla oralara gıda mad
deleri gönderme koşusu üzerinde, Sayın Dikec- | 

—• 20i 

liğil'im ifade ettiği gibi, ehemmiyetle durmak
tayız. Oralarda büyük mağazalar açmak, hem 
Türk mallarını satarak döviz getirtmek, hem de 
vatandaşın alıştığı gıdayı orada alabilmesi im
kânlarını hazırlamak. Bu görüşü, Sayın Dikeçli-
ğil beyan etmişti. Gıda vazijyeti bakımımdan bu 
imkânın temin edilmesi yolumda teşebbüsler 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, işçilerimizin güm
rüklerde mâruz kaldıkları (muamelelerden dola
yı şikâyetler vâki olmuştur. Gümrük ve Tekel 
Bakam arkadaşımız bu konu üzerimde müspet 
tesir yaratan tedbirleri almıştır. 

Ayrıca, bir başka husus, oradaki stopajların, 
Sayın îzmen'ln temas ettiği, işçilere iadesfcıi te
min için vergi mevzuatına göre bâzı beyanna
melerin zamanımda verilmesi ve bu f arkların iş
çilerimize intikalinim sağlanması ki, bu bizim 
taihmmimize göre 30 - 40 milyon markı bulmak
tadır, bunu da Maliye Vekâletine intikal et
tirdim. Ayrıca, Almanya'da Devlet Sekreteri ile 
yapmış olduğumuz görüşme sonucu bir rehber 
hazırlattık, Holânıda'da yaptık bunu, rehberde, 
beyannamenin ne zaman verileceği, nasıl veri
leceği, Türkçe ve Almanca ve İngilizce metin
leri ile gösterilmektedir. Buna göre işçi, za
manı gelince bu beyannameyi doüdurup ver
mek suretiyle fena hava parası, stopajdan iade, 
ve saire gibi mahsup işlerinde zayi olan hakkını 
vikaye imkânını bulacaktır. Tatbikatı izlenmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka öneımli ko
nu da, yurt dışında buluman işçilerin paraları
nın yurda aktarılması konusudur. 

Bu kcnu üzerinde hemen hemen, bütün arka
daşlarımız durmaktadır. Biz de durmaktayız. 
Hiç kimse yurt dışındaki vatandaşlarımızın pa
ralarının orada kalmasını istemez. Para mevzuu 
hassas bir konudur ve bunu özel bir dikkatle, 
itina ile takibetmek lâzımdır. 

Devalüasyon karan ile (ki, devalüasyon 
tek sebebi işçi dövizi değildir, birçok sebepleri 
var, onu bir bahsi ahar olarak şimdi izah etmi-
yeceğim. Yalnız şu kadarını ifade edeyim, deva
lüasyon kararımdan sonra plân hedefi olarak 
tesbit edilmiş olan 140 milyon dolar, 270 milyon 
dolara çıkmıştır) 130 milyon dolar plân hedefini 
aşan bir döviz girişi sağlanmıştır. Halen Ocak 
ayı itibariyle 30 milyon dolar civarında bir tan-
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minî rakam gelmiştir, bu daha da artabilir. Bu 
hesaba göre, 1971 yılında 400 milyon dolar ci
varında bir munzam geliri Türkiye'ye sağlamış 
oluyoruz. 

Bunun dışında, Türkiye ̂ deki akrabasına, 
ailesine para gönderenler olduğu gibi, ailesine 
göndermiyen, orada paralarını hıfzeden, veya
hut hepsini göndermeyip, bir kısmını Alman 
bankalarında saklıyan vatandaşlarımız da var
dır, fakat, zannedildiği gibi bu meblâğ milyar
ları aşmaz. Bizim tahminlerimize göre normal
dir, yani fazla iyimser ve kötümser değildir, 500 
milyon dolar civarında veya 400 milyon dolar 
civarında tahmin edilebilir. Bunun için Sanayi 
Vekâleti ilgilileri heyet halinde gitmişler, dolaş
mışlardır. Birtakım teşekküllerin kurulmasına 
teşebbüs 'edilmiştir. Gerçekten, Türk - San gibi, 
buna benzer bâzı teşekküller oradaki işçilerin 
iştirakini sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, teşebbüsleri, Hükü
met mensufbu olarak burada tahlil ve münakaşa 
edecek değilim. Yalnız, Sermaye Piyasası Kanunu 
çıkıp hu tasarruflar güvenlik ortamı içinde, te
minat içinde, hakikaten iş ve hizmet sahalarına 
intikal vasatını, ekolojisini bulamazsa başka 
tedbirlerle paraları şu veya bu sektöre kaydır
mak mümkün olmuyor. Bakır için yapılmıştır, 
çimento sanayii için teşebbüs edilmiştir. Bunu 
Sanayi Bakanı arkadaşımız açıiklar, fakat arzu 
edilen seviyede tasarruf imkânı elde edilememiş
tir. Görüştüğümüz işçiler şunu söylüyorlar; 
«Bizim yatıracağımız paranın teminatı ne ola
cak?» Şirketlere iştirak ediyoruz, şirketlerin 
âkibetinin ne olacağı belli değil.» 

Bununla bir noktaya gelinmektedir. O da, 
Sermaye Piyasası Kanununun yüce Meclisler
den biran evvel çıkmasıdır. Bununla gerek Tür
kiye içinde ve gerekse Türkiye dışında halka 
açık anonim şirketlerin, benzeri şirketlerin ku
ruluş imkânları sağlanacak ve bunların takvi
yesi de kendiliğinden meydana gelecektir, müm
kün olacaktır. Tabiatiyle bu, meseleyi menfi 
mânada bağladığım düşünülmemeli bu şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Konu üzerinde gerekli hassa
siyeti, bilhassa Maliye Vekâleti göstermelidir. 
Buna ait raporlarımız da ilgili arkadaşımıza in
tikal etti, halen takilbetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bankaların şubeler 
açması, turistlere sağlanan kolaylıklar, işçileri

mize Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında sağlanacak 
bâzı kolaylıklar, gibi tedbirlerle; işçi dövizleri
nin Türkiye'de yapılan yatırımlara iştirakini 
sağlamak için tasarrufu artırıcı istikamette teş
vik edici tedbirlerle (malî, yani monitör tedbir
ler dışında, para tedbirleri dışında) teşvik ted
birleriyle bu paraları Türkiye'ye bir miktar da
ha getirmek belki mümkündür. Tabiatiyle biz 
uçak seferleri dâhil, birçok direkt tedbirlerle 
de dövizi artırıcı istikamette çalışma yapıyoruz. 

Uçak seferleri dedim, gerçekten işçilerimizin 
en büyük sıkıntılarından birisi budur. Yılda 
50 - 60 000 vatandaşımız gelmektedir. Türk 
hava yollarının imkânları müsaidolsa Almanya'
dan taşıyacağı işçilerle, getireceği işçilerle, he
men satınaldığı tayyarelerini bir süre içinde 
ödemesi mümkün olur. Bunu nazara alan Hükü
met DC - Nayn (disinayn) uçaklarını takviye 
etmiştir. Yeniden uçak alınmıştır, üç tane. Ay
rıca boing 707 uçakları kiralanmak suretiyle 
hizmetlerin doğrudan doğruya Türk uçakları ile 
yapılması ve dövizlerin de Türkiye'de kalması
nı temin edecek tedbirler alınmıştır. 

Bir taraftan, bunun gibi, gıda meselesi dâ
hil, oradaki tasarrufları Türkiye'ye aktaracak 
hizmet sahalarını geliştirecek, diğer taraftan 
da malî tedbirler almak suretiyle, bu biriken 
paralan Türkiye'ye aktarmak mümkün olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka, konu, tu
rist işçiler konusudur. 

Bunu turist işçi olarak tavsif ediyorlar, ger
çekten kaçak işçi olarak değerlendirmek lâzım. 
Meselenin esası şudur; İş ve îşçi Bulma Kurumu 
aracılığı dışında, sıra bekliyen vatandaşın hak
ikim bir tarafa itmek suretiyle bâzı aracılar ta
rafından menfaat mukabilinde kurulan gayri-
meşru şirketlerin tavassutu ile, kandırması ile, 
aldatması ile iğfal edilmiş vatandaşlarımız yurt 
dışına kimsesizliğin, sefaletin, yokluğun, hima-
yesizliğin pençesine itilmektedir. 

Değerli arkadaşlarını, bidayetinde, yani men-
şeinde, biz bu mesele üzerinde gereken dikkati 
gösteriyoruz. Her sene, muayyen haftalar, ay
lar içrisinde defalarca radyo aracılığı ile anons 
ediyoruz, Hükümet tebliği neşrediyoruz. Vatan
daşların aldatılmaması için uyarıcı birtakım 
ikazlarda bulunuyoruz. Radyo bunu günde bir
kaç defa anons ediyor. Hükümet tarafından 
tebliğ edilmiştir, «tş ve işçi Bulma Kurumu ara-
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cılığı dışında yurt dışına giden vatandaşlarımız 
oralarda çalışma imkânı bulamazlar, sosyal gü
venlikten mahrum kalırlar» diye bütün ıstırap
larını terennüm ederek ikaz ediyoruz. 

Ayrıca, müfettişlerimiz marifetiyle bize inti
kal eden, muhterem basınımız dâhil, her ihbarı 
(kemali ciddiyetle takibederek, suçlularını yaka
layıp adliyeye veriyoruz. Meselâ, bir değerli 
milletvekili arkadaşım bana İstanbul'da cere
yan eden bir hâdiseyi anlattı, kendisine minnet
tar ve müteşekkirim; derhal ilgilileri uçakla İs
tanbul'a gönderdik, İstanbul Valisi ile işbirliği 
yapıldı, bir yazıhane basıldı, 8 tane suçlu yaka
landı, adliyeye verildi ve tevkif edildiler; ha
pishanededir, bunlar. Sahte birtakım evraklarla 
işçi göndermek.. Hazin tarafı şudur : Bu, gayri-
meşru yollardan faaliyette bulunanların zaman 
zaman basma intikal eden şikâyetleri, bir gûna 
alâkası olmıyan resmî kuruluşumuzun, İş ve İşçi 
Bulana Kurumunun kamu oyunda yanlış değer
lendirilmelerine hattâ bühtan altında kalmala
rına sebebiyet vermektedir. Çünkü, işçi meselesi 
deyince akla evvelâ Çalışma Vekâleti geliyor, 
sonra da İş ve İşçi Bulma Kurumu. Kaçak işçi 
şevki meselesini vatandaşlarımıza, efkârı umu-
miyeye anlatmak kolay değildir. İntibaı menfi 
olduğu zaman silmeniz kolay olmuyor. 
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ve arkadaşlara ikaz ettim, fakat Devletin tabi-
atiyle bir yönü de hiimiyyetle, nfk ile, şefkatle 
muamele etımek. Bizim malûmatımızın dışında, 
bizim ikazımızın dışında da olsa madem ki va
tandaşımız yurt dışına gitmiş, bu muamelelere 
mâruz kalmıştır, biz bunu himayesiz bıraka
mayız. İşte bu düşüncenin şevki ile, Almanya'
da bulunduğumuz zaman, resmî temaslar yap
tık ve turist işçilerin bir defaya mahsus olmak 
üzere affını istedik; Devlet sekreterinden iste-
ıdflk, işçi Bulma Kurumu Genel Müdüründen 
ve ilgililerden istedik. Bu mesele uzun tetkik 
mevzuu olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Almanya'ya vâki gezilerinden M, büyük bir 
sempati, büyük bir hürmet, büyük bir alâka 
tophyan bu gezi dolayısiyle işçilerimizden al
dığımız mektuplar heyecan vericidir, hakika
ten Devletin başı Cumhurbaşkanını kendi ana
larımda görmekten fevkalâde mesudolmuşlar-
dır. Alman Hükümeti de büyük ilgi göstermiş
tir, büyük itibar göstermiştir ve bu mesele üze
rinde lûtufkâr bir davranışta bulunmuştur. Ni
tekim, Alman Başbakanı ve ilgili Hükümet üye
leri konuyu, Federal Hükümet seviyesinde (ga
yet dikkatli kelimelerimi ifade ediyorum, çün
kü mevzu kompilike bir mevzudur, bazen yan
lış anlamalara sebebiyet veriyor Federal Hükü
met nezdinde) müspet mütalâa etmişlerdir. Fe
deral Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere 
turist işçilerin muayyen günde laffedilmesi hu
susunun prensibini kabul ve eyalet içişleri ba
kanlarına tavsiye etmiştir. Federatif devlette 
eyaletlerin ayrı ayrı söz hakkı vardır. Kanun
larına ve anayasalarına göre. Federal içişleri 
bakanları söz sahibidir. Federal içişleri bakan
ları merkezî hükümetin bu ilân ettiği prensip 
kararını kabul etmemişlerdir; kesin olarak red
detmemişlerdir, bâzı şartlar ortaya koymuşlar
dır. 

Bu noktada şunu ifade edeceğim. Muhte
rem basınımızda ve bâzı mehafilde Cumhurbaş
kanımızın beyanının yerine gelmediğini, bu be
yanı kötüliyen bir üslûp içinde dile aldıklarını 
görüyor ve üzülüyorum. Gerçekten Federal 
Hükümet bu taahhüdü yapıp ilân ettikten son
ra mesele bitmiş olmuyor. Kamu oyuna intikal 
eden budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Köln 
radyosunda yaptığı beyanat da budur. Fede
ral Hükümet aslı kabul etti; bunun eksik tara-

Binaenaleyh, gayrimeşru, illegal çalışan (bir
takım aracı kimselerin, menfaat mukabilinde 
sahte muamele ile vatandaşı iğfal eden kimse
lerin faaliyetinden hem işçi zarar gö
rüyor, hem devletin itibarı, müesseselerin 
mânevi otoritesi zarar görüyor. Onun 
için değerli arkadaşlarımdan ve muhte
rem basından tekrar huzurlarınızda rica ede
rim, kanunsuz usul ve vasıtalarla muamele ya
panlar, kim olursa olsun, bize intikali halinde, 
daima gerekli ilgiyi görür; takibederiz ve suç
luları yakalar kanun dairesinde adliyeye veri
riz. 

Muhterem arkadaşlarım, buna rağmen Ana
yasanın 18 nci maddesine göre Türkiye'de se
yahat hürriyeti bulunması sebebiyle, yurt dı
şına turist pasaportu ile çıkanlar, orada kendi
lerine göre bir hayat tarzının içine giriyorlar. 
Bâzılarını Münih'te garda yatar vaziyette, bâzı
larını bir gün Doğu Berlin'de, bir gün Batı 
Berlin'de umumi kahvelerde, hakikaten perişan 
halde gördük. Bize intikal eden bilgiler bunlar 
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fi yok, gerçek bu. Ama, eyalet içişleri bakan
ları itirazlarını yaptılar, itirazlarını da kesin 
yapmadılar şarta bağladılar, istedikleri şart şu 
Cumhuriyet Hükümetinden: «Turist işçilerin 
akımını nasıl durduracaksınız? Bir defa affe
delim, ama nasıl durduracaksınız bunu?» 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 18 nci 
maddesine göre seyahat hürriyeti olduğuna gö
re, sadece af sözü çıkar çıkmaz 20 000 vatan
daşın yine aracı marifetiyle Avrupa'ya gittiği 
filhal sabit olduğuna göre, meseleyi hukuM 
yönden arkadaşlar tetkik etmektedirler. Mes
lektaşım, Valter Arent buraya geldi, tetMk et
tik; gayet iyi niyetle karşıladı, fakat dedi ki, 
tek endişemiz şudur: 

«Turist işçiler bizi de tahribetmektedir. 
Çünkü, bu işçileri çalıştıranlar ucuz çalıştır
dıkları için, sosyal güvenlikle ilgili pirim öde
medikleri için avantajlı istihsal yapıyorlar, 
yani kaçak çalıştıran daha ucuza mal ediyor, 
legal yoldan gelen, sigortaya tabi pahalı çalış
tıran zarar görüyor. Yani kanuna uyan zarar 
ediyor, kanuna uymıyan kâr ediyor gibi, bizim 
iç hukukumuzu sarsan bir durum var. Onun 
için biz de sıkıntıdayız.» 

Ayrıca muhtrem arkadaşlar, sırada beküye-
nin hakkını gasbediyor, ücretlerin düşmesine 
sebelboluyor. Viyana'da buna şahidolduk. İşçi 
Bulma Kurumunun gönderdiği 1 000 mark 
alan vatandaşın yerine, kaçak olarak 500 - 600 
marka turist işçi çalıştırıyorlar, Ahlâki tarafı 
da gayet yanlış. O bakımdan, karşımızdaki de 
meseleden şikâyetçidir, biz de meseleden şikâ
yetçiyiz. Fakat, oradaki vatandaşlarımızı dil-
hun etmek, onları sahipsiz bırakmak da Devlet 
'anlayışımızla bağdaşmaz. Bu bir sosyal hasta
lıktır. Sayın Çalışma Balkanı, halen iş bulan, 
bir yerde, çalışan turist işçilerin ikametgâhları
nı sağlıyacak bir müsamahayı göstereceklerini 
beyan etmişlerdir. Konuya hukukî yönden çö
züm bulabildiğimiz takdirde, (Pasaportların 
farklı olması meseleyi halletmiyor tam mâna-
siyle. Turist vatandaşlarımızın üç ay içinde vi
zeye tabi olmaları keyfiyeti yine meseleye, 
kesin bir çözüm getirmiyor, bunlar hep akla 
gelen ihtimallerdir, tedbirlerdir.) meseleye ke
sin çözüm yolu getirecek tedbiri bulabildiği
miz takdirde, neye vabeste ise, bu af konu
su üzerinde demarj yapmak ve netice almak 

— 211 

2 . 2 . 1971 O : 2 

mümkün olacaktır. Bu bakımdan, meseleyi ne 
müsbet nede menfi olarak mütalâa edebili
riz. Konu bir hukukî meseledir, iki memleket 
arasında nizama,, hukuka ve anlaşmalara daya
nan bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın sözcülerin 
temas ettiği diğer hususlara da kısaca deği
neceğim. 

Sayın Isıtan, lütfettiler, tenkidlerinde, ge
çen sene beyan ettiğim hususlara temasla bun
ların gerçekleşmediğine işaret ettiler. Gerçek
ten, meseleler Parlâmento meselesidir. Hü
kümeti ilgilendiren yönü vardır, Parlâmento
yu ilgilendiren yönü vardır. Kanunların bir 
çoğu Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Bunların hazırlanmasında, gerek sayın senatör
ler tarafından olsun, gerekse Hükümet tarafın
dan olsun, Çalışma Bakanlığı gerekli ilgiyi 
göstermiştir. Esnaf Kanunu ve çıraklık Kanu
nu, bu iki kanun Meclisimizin gündemindedir. 
Ümidediyoruz Parlâmentomuz komisyon seçimini 
yapmıştır; Geçici Komisyon için arkadaşlarımız 
gerekli çalışmayı yapıyorlar. Bu komisyonları ku-
bildiğimiz takdirde, (bu mevzuda muhalefet par
tilerimizin de görüşü aynıdır, anlayışı aynıdır. 
Kanunların çıkması için gerekli müzahereti 
göstermek hususunda her zaman beyanda bu
lunmuşlardır) bu kanunları çıkaracağız. Fa
kat, meclislerimizin mesaisi, olayların cereyan 
şekline göre, bâzan değişik istikâmetler alı
yor. Geçen üç ay zarfında kanun tasarıları ve 
teklifleri üzerinde verimli ve başarılı bir ça
lışma yapılmadı. Temenni ediyoruz ki, bundan 
sonra yapılabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, 931 sayılı iş Kanunu
nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
mesi üzerine, bâzı ufak tefek değişikliklerle 
tasarı yine meclislere 6 Haziran 1970 tarihinde 
geldi. Şunu ifade edeyimki, 1970 senesinde 
meclislerimiz; imkânları dâhilinde, siyasi kon
jonktürün verdiği müsaade içinde kendisine 
düşen vazifeyi yapmıştır. Finansman kanun
ları kolay kanunlar değildir, Personel Kanunu 
kolay kanun değildir. Hakikaten bu kanun
lar, memlekete yeni bir hayat tarzı, yeni bir 
ufuk getirmiştir. Tenkidler yapılabilir, eksik 
tarafı vardır, söylenebilir, ama kanunların ge
çirilmiş olması ve anaiskeletin, meseleleri hal
leden formüllerin Yüce meclislerde bulunmuş 
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olması fevkalâde önemlidir. Bu arada, 931 sa
yılı Kanun, Geçici Komisyon teşkil edilir edil
mez ki, mesele zaten bir boşluğun doldurulma
sı idi, zannediyorum yine elbirliğiyle hallede
ceğimiz konulardan başlıcasıdır. Tarım iş Ka
nunu mevzuu üzerindeki mütalâaya şu bakım
dan iştirak etmiyorum: Tarım iş kanunu tasa
rısı geçen sene beyan ettiğim gibi tamamen 
hazırlanmıştı, Orman ve Tarım iş Kanunu. Fa
kat, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu konu üzerin
de bize bâzı tavsiyelerde bulundu, raporla. 
Hakikaten üzerinde önemle durulması lâzım ge
len tavsiyeler. Bu tavsiyelerin ışığı altında 
tasarının yeniden rektifiye edilmesi, revize edil
mesi, değiştirilmesi icabetti. 

Ayrıca bir başka mülâhaza da, Tarım Refor
mu kanununu süratle ele alıp Tarım iş kanu
nu beraberinde götürmek. Kimdir tarım işçisi, 
kim değildir? Toprağa bağlı olanla olmıyan 
arasındaki münasebetler, hukukî vaziyetler, 
yeni meseleler olarak ortaya çıkmıştır. Bu ba
kımdan, 1971 icra Programında tedbir olarak 
konulmuştur. Tarım Bakanlığının koordinatör
lüğünde, Devlet Plânlama Teşkilâtının iştira
kiyle Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlan
mış olan bu tasarı, yeni baştan bugünün şart
larına ve sosyal ihtiyaçlarına göre incelenip 
gerekli sonuca bağlanacaktır. Bu kolay bir 
mesele değildir değerli arkadaşlarım. Bu mese
leler, tatbikatını yapmış memleketlerde de 5, 
10, 15 senede yapılmış meselelerdir. Personel 
reformu da öyledir, vergi reformları da öyledir; 
devamlı değişiklik istiyen işlerdir. Bunun, hiç
bir zaman Hükümet adamlarının beyanların
daki zaıf gibi mütalâa edilmemesini, benden 
evvelki vekil arkadaşlarımın, hattâ C. H. P. ik
tidarının vekilleri de dâhil arkadaşlarımın 

beyanlarındaki bir zaıf gibi mütalâa edilmemesini 
rica ederim. 

Başkasının vasıtasında çalışan şoförler sos
yal sigortalar kapsamına alınmıştır. Yalnız, 
İstanbul'da vardır, istanbul'da Ok Meydanında 
açtığımız 1 000 yataklı hastane ve gerekli hazır
lıklarımızı 1 Nisan'a kadar ikmal edeceğimizi na
zara alarak, Sayın Umum Müdür şimdi sordum, 
1 Nisan 1971 den itibaren istanbul'da dâhil 
olmak üzere tek kişiye gidiyoruz. Böylece, 
başkasının vasıtasında çalışan bütün şoförler 
Sosyal Sigortanın kapsamı içine alınmış olu

yor. Onun dışında, kendi vasıtasını kendi kul
lananların güvenliği meselesi var. Tabiatiyle 
onu işçi saymaya imkân yok. Esnaf olarak mü
talâa edilmektedir, serbest meslek sahibidir. 
Onları da Yüce Meclise sevk edilen kanun ta
sarısı içinde güvenliğe kavuşturma imkânı ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, işi durdurma kara-
riyle ilgili beyan hakkında Sayın Isıtan'a, kı
saca mâruzâtta bulunacağım. Milliyetçi ve hür
riyetçi kuruluş olan, yüzbinlerce işçiyi sinesinde 
barındıran Türk - İş gibi güçlü bir konfede
rasyon, son anarşik olaylar içinde bir tecavü
ze mâruz kalmıştır. Bomba atılmıştır, gecenin 
saat yarımında. Gittik, Ankara Valisiyle gördük 
manzara hazin. Yapılan hâdisenin failleri bellidir 
birden çok suç işliyenler arasındadır. Tabiatiy
le yakalandığı zaman bu suçun faili de, hiç 
şüphesiz efkârı umumiyeye deklare edilcektir. 
Halen takibedilmektedir. Türk işçisi bu hâdi
se karşısında üzüntü duymuştur. Üzüntüsünü 
izhar için ne yapabilirdi? Miting yapabilirdi, 
başka şeyler yapabilirdi, ama bunu yapmadı. 
•Tek bir şuur halinde olduğunu, memleket men
faatleri etrafında birleştiğini ve anarşiye kar
şı olduğunu göstermek için iki saat işi terk 
etti. Bu bir genel grev değildir. Bunu da beyan 
edeyim. İşi terketti. Ve arkasından da bu va
tanperver insanlar başkasının hakkına göz dik-
ılmiyen, haram lokma yememe kararında olan 
bu şuurlu insanlar, bu iki saatlik işi terketme-
yi de muayyen günlerde yarımşar saat fazla ça
lışmak suretiyle hem işyerini mutazarrır etme
mek için ,hem de memleketin millî istihsalini 
zarara sokmamak için ödeme yoluuna gittiler. 
İ3u kadar asil bir harekettir bu. Bunu genel 
grev olarak mütalâa etmiyoruz. Çünkü genel 
grev olarak mütalâa etmemize Anayasa mâni. 
Anayasanın 47 nci maddesi gayet açık. Kuru
cu Mecliste de üzerinde tartışma yapıldı, zap
ta geçmiş beyanlarımız vardır, kanaatimiz, fi
kirlerimiz zamanla değişmiyor. Onun için şu 
metni okumak zarureti hâsılolmuştur: 

Madde 47. — «işçiler işverenlerle olan müna
sebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını ko
rumak veya düzeltmek amacı ile toplu söz
leşme ve grev hakkına sahiptirler.» 

Yani, grev hakkına nasıl sahipler; işveren
lerle olan münasebetlerini, iktisadi ve sos-
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•yal durumlarını korumak ve düzeltmek mak-
sadiyle. Türk iş'e atılan bombaya karşı yapı
lan reaksiyon, işverenle olan münasebeti; sos
yal, iktisadi bakımdan muhafaza etmek, güç
lendirmek gibi bir espiri taşımıyor. Bir reak
siyonun tezahürü olarak. Bunu genel grev 
•olarak mütalâa etmiyoruz. Tabiî, genel grev 
meselesi, 275 sayılı Kanunun müzakeresi sı
rasında tahlil ve münakaşa edilecek. Bu husus
taki görüşlerimizi, millî menfaatlerimizin ışı
ğında (ki bu menfaatlerin etrafında hep bera
ber olduğumuza göre, bir defa daha tahlil 
•ederiz; mesele bir parti ve iktidar meselesi de
ğildir; memleketin iktisadi hayatına, sosyal 
barışa ne getirir ne götürür) bunları takdir 
eder ona göre değerli arkadaşlarımız bir hü
küm ve karara varırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 16 Haziranda istan
bul'da cereyan eden hâdiselerin çok münaka
şasını yaptık. Ben yeni bir değerlendirmeye, 
yeni bir tavsife gitmiyeceğim. Yalnız, aradan 
geçmiş zaman nazara alınarak, bu olayların 
ideolojik mahiyette olmadığı, masum işçi ha
reketi olduğu Sayın T. i. P. Senatörü İşmen 
tarafıııdan ifade edildi. «Sömürü düzenini yık
amak üzere girişilmiş eylem olduğu» biçiminde 
takdim edilirse, bu takdime karşı çıkarız. 

Değerli arkadaşlarım, Türk işçisi millî men
faatlerin bekçisi olmuştur. Huzurun, emniye
tin, meşruiyetin bekçisi olmuştur. Hak duy
gusu vardır, adalet duygusu vardır. Hiçbir za
man ekmek yediği yeri yıkan, tahribeden bir 
zihniyetin içinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 16 Haziranın tab
losunu gelin beraberce görelim. Bu Hükümet
te ben Bakan olarak bulunmasam, başka bir 
arkadaşım bulunsa, veyahut siz bulunsanız; 
bâzı meseleleri dosdoğru görüp aksettirmeye 
mecburuz. Tağyir ve tebdilde fayda yok. Bun
lardan cesaret alan bâzı mehafiller var. Şimdi 
yürüyüşte Atatürk'ün resmi yok Che Guevera'-
nın resmi var. Adını koyalım bunun. Taksime 
çelenk koymaya gidiyormuş 40 000 kişi ve elin
de silâh; hareket olmuş, işçi ölmüş. E., muh
terem arkadaşlar, polis intihar mı etti, bir de 
polis öldü orada ve o ölen polis kim? O ölen 
polis evinizi bekliyen, mülkiyeti bekliyen, şe
ref ve haysiyeti bekliyen, Devleti bekliyen, 
kanunu bekliyen polis. Onun ölümünden ses yok. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar üzerinde çok tar
tışma yapılmıştır, ben her zaman söylüyorum; 
sosyal çalkantılar fikir seviyesinde, meşruiyet 
seviyesinde, kanun seviyesinde olduğu müd
detçe Devletin gücüne zarar vermez. Ama, 
sosyal çalkantı, sosyal direniş, sosyal eylem 
adı altında kıyıma, adam öldürmeye, tahribe, 
zorbalığa müteveccih harekete girdiniz mi; 
bunun, bu Anayasa düzeni içinde, meşruiyet dü
zeni içinde, hele bu meclislerde konuşulmasına 
imkân yoktur, imkân olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, tedbirler üzerinde 
durdular. Bu meseleyi halletmeye mecburuz. 
Hâdiseler mer'i kanunların ve hukukun dışına 
çıkarsa kanunları tatbik edersiniz ve onu hu
kukun içinde halledersiniz. Ama, mevcut ka
nunlar hâdiseleri kapsamıyorsa, mer'i kanunlar 
meseleleri halletmeye yeter tedbir getirmi
yorsa ne yapacaksınız? Keyfi idareye mi gide
ceksiniz? Hayır, gidemezsiniz. Binaenaleyh, ka
nunları revize edeceksiniz. Beliren ihtiyaçlara 
göre yeni kanunlar getireceksiniz. Ne kanunları 
getirileceği, hangi hedefleri kapsadığı, bu ka
nunlar Yüce meclislere sevkedildiği zaman gö
rülecektir. Yalnız, peşin hükümle, «memleket te
rör havasına bürünecek. Br zülüm devri açıl
mak isteniyor.» gibi temaları işlemek doğru 
değildir. 

Cereyan eden fiilî hâdiseleri, suç olan hâdi
seleri değerlendirirken muhterem arkadaşla
rıma bir hususu açıklıyacağım. Son zaman
larda moda haline gelmiştir. Bir hâdise oldu-
mu, derhal karşısına çıkan tecrübe sahibi bâzı 
zevatı muhterem (ilim adamı dâhil) diyor ki, 
«efendim bunun altında sosyal ve ekonomik ne
denler yatar.» Değerli arkadaşlarım, siz bu ge
rekçeyi eğer Türkiye'de her suça karşı bir sa
yılma, bir meşruiyet perdesi kalkanı olarak 
takdim ederseniz, hiçbir suçluya ceza vere
mezsiniz. Neden adam öldürdünüz? Cevap, sos
yal bunalımlar içindeydim onun için öldürdüm. 
Neden hırsızlık yaptın? Ekonomik sarsıntı var
dı ondan yaptım. Çıkamazsınız o zaman. Bu biz
zat kanunların meşruiyet temelini ortadan kal
dırmaktır. Şimdi, suç işleme imtiyazına na
sıl gidiliyor; buradan gidiliyor. Efendim, sos
yal ekonomik bunalım varmış, o yüzden bu di
renişler. Değil arkadaşlar, bizim Anayasamız 
hiçbir direnişe imkân vermez. Direnme tek di-
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renmedir, Türk Milletinin direnmesi. O da di
bacede yazılıdır. Milletin direnmesinin de bir 
daha mümkün olamaması için Anayasaya mü
essese konmuştur. Anayasa müesseselerin ga
yesi, sebebi hikmeti; gayrimeşru hale getir
memek veya getirildiği iddiasını ortadan kal
dırmak, anarşik hareketleri de kökünden sin
dirmek. Fakat, maalesef tefsirlerle, mütalâalar
la, yanlış istikâmetlerde birtakım hareketler 
ortaya atıyoruz. Şimdi diyecekler İd, «efendim, 
tedbir halleder mi?» değerli arkadaşlarım, bu 
memlekette 13 milyon nüfus varken istiklâl 
mücadelesi yapıldı. Zenginmiydik, fakir miy
dik; münakaşa etmiyeceğim. Ama, 36 milyon
dur bugün, herhalde Türkiye o günlerden çok 
daha kötü şartlar içinde değildir. Çok güzel 
şartlar içerisindedir. 36 milyonu bekliyen, 36 
milyonu bu şartlar içine getiren bir ekonomi
ye sahiptir, bir güce sahiptir. E, muhterem 
arkadaşlarım, o zaman, hâdiseler olduğu za
man, hâdiseler olunca niye Takriri Sükûn Ka
nunu çıkarttık. Sosyo - ekonomik hâdiseleri 
tahlil etsek, ona göre toprak reformu yapsay
dık, falan reformu yapsaydık.. Niye izalei Şe
kavet Kanununu çıkardık? Sebebi var. Fanatik 
olanlar var, ideolojik olanlar var. Bunların 
karşısına hukuk müeyyideleri ile çıkmazsanız; 
Japonya gibi gayrisâfi millî hâsılası 2 500 do
ların üstünde olan memlekette dâhi Kızıl, bay
rağı açar, üniversiteye girer, bunların karşı
sına fanatik, ideolojik; belli maksadın aleti 
olanların karşısına, hukuk müeyyideleri ile 
çıkmaya mecbursunuz. Sosyal ve ekonomik ted
birler plân içerisinde yürümektedir ve millî 
ibtiyaçolarak plân büyük milletimizin irade ve 
temayülünün mahsulü olarak iktidarlara tev
cih edilmiş bir emanettir. Eğer muhterem ar
kadaşlarımız, görüşlerini, mütalâalarını, kendi
lerine has metotları millete takdim ettiler ve 
beğendi ise büyük millet, o zaman şüphesiz o 
modeli, o zihniyeti iktidara getirir. Onun ak
sine olan zihniyeti iktidara getirmez. Şimdi 
Adalet Partisi iktidarı geldiğine göre, Adalet 
Partisi iktidar olarak milletten aldığı emane
ti, milletin arzu ve temayülleri istikâmetinde 
tesbit etti; karma ekonomi düzeni içinde. De
mokratik usullerden vazgeçilmeksizin, huku
kun temel ilkelerine dayanılarak hizmetleri yü
rütmeye devam edecektir, 

«Suçlular ne oldu?» meselesine temas etmi
yeceğim. Suçlular mahkemededir. Mahkeme hiç 
şüphesiz iktiza tâyin eder. Suçluyu ve verile
cek cezayı tâyin hakkı şüphesiz icraya değil, 
adliyeye aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de şunu ifade 
edeyim: 274 sayılı Kanunun tadili her hâdise
ye sebep gibi gösterilmiştir. Bu mesele hak
kında da bir açıklama yapmak, belki tekrar 
da olsa lüzumlu. 274 sayılı Kanun çıktığı gün
den itibaren bir çok boşluklarla, ihtiyaçlara ce
vap veremez halde olduğu görüldü, anlaşıldı. 
Sene 1963, o zamanın Çalışma Bakanı da de
miştir ki, bu kanun süratle ele alınıp değiş
tirilmeli. Benim izlediğim kadarı ile seneler
den beri bütün işçi kongrelerinde, bu kanunun, 
hemen değiştirilmesi hususu, bütün sendikalar 
tarafından istendi; sendikalar tarafından, iş
çiler tarafından istendi. Ayrıca, bidayeten da
ha Hükümet hazırlığını bitirmeden, C. H. P. 
ne mensup beş değerli arkadaşımız 4îanunu 
teklif etti. Komisyonda bunlar görüşüldü. 
Devrimci işçi sendikaları dediğimiz DİSK'in 
milletvekili olan arkadaşlarımız da bir teklif 
yaptı. O zaman beyan ettim, dedim ki; kanunun 
ihtiyaca cevap vermediğinde, mutlaka değiş
tirilmesi lâzım geldiğinde; hem T. i. P., hem 
C. H. P. hem de diğer partiler ittifak ediyor
lar. Değiştirmekte ittifak var. Yalnız nasıl de
ğiştireceğiz diye şeklinde, esasta ihtilâflar var. 
Görüşüldü, tartışıldı; anamuhalefet partisi ile 
iktidar (Hükümet) teklifi revize edildi, kar
ma hale getirildi ve meclislere müşterek eser 
olarak takdim edildi. Ondan sonraki safahatını 
Yüce meclisler ve efkârı umumiye biliyor, üze
rinde durmıyacağım. Ama, üzerinde duraca
ğım husus şudur; 274 sayılı Kanunu, iktidarın 
ayıbı gibi görüp, her hâdisenin altına bir sebe-
bolarak koymak ve 16 Haziran hâdiseleri, eğer 
274 olmasa çıkmazdı gibi, düşünülmesinden, 
274 le hiç alâkası olmıyan, tamamen ideolojik 
olan, (Türkiye'de Brejnev'in emrinde, Kosigon'-
in emrinde, devrim yapmak hevesine kapılmış 
bâzı fanatik grupların tahriki ile anlatılarak) 
masum işçinin yürütülmüş olmasının sebebi 
olarak gösterilmesinden sadece üzüntü duy
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hâdiselerden 
sonra biz de o çevreye gittik. Kartal muhitinde, 
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diğer muhitlerde işçileri topladık. Sordum iş
çiler, «hani grev hakkı elinizden alınacaktı, 
alındı mı»? Cevap; «biz aldatıldık». «Hani top
lu sözleşme hakları elinizden gidiyordu, gitti 
mi?» «Hayır». «O halde nedir sizden giden?» 
«Hiçbir şey.. Biz aldatıldık». Muhterem arkadaş
la/, belli mihrakların iğfalatına kapılan insan
lar vardır. Fakat, zaman aldatanları da, alda-
nanları da göstermektedir. 

Güven Partisi adına görüşen Sayın Fehmi 
Baysoy arkadaşımın temas ettiği hususlar, yi
ne 16 Haziran hâdiseleri. Tabiî bu hâdiselere 
başka açıdan, farklı açıdan arkadaşımız bak
tı. Zaten hâdiselere; siyasi düşüncelere ve prog
ramlara göre, hep farklı açılardan bakıyoruz. 
Bâzılarımız başka açıdan bakıyor, bâzılarımız 
başka açıdan. Değerlendirme de farklı oluyor. 
Ama, gayet açığını söyliyeyim, gerçek olan; 
Sayın Baysoy'un temas ettiği gibi, hâdiselerin 
tahrik neticesi, ideolojik mahiyette bir saldırı 
hareketi olarak tecelli etmiş olmasıdır. 

Özel hakeme verilen paranın çokluğuna te
mas etti sayın sözcü. Bu konunun, 275 sayılı 
Kanunun 48 nci maddesinin tadili sırasında, 
arabuluculukla ilgili bir ayrı müessese kurmak 
suretiyle halline gayret edilecektir. Tatbikatta 
tam şifalı bir tesir yapar mı bilmiyorum. Yal
nız, bugün için alınabilecek tek tedbir budur. 

Emekli maaşlarının 4,5 ay geciktiğinden 
bahsettiler, yakındılar. Demin de izah ettim, ge
nel izahatım içinde. Bu mekanik organizasyon 
çalışmasını ikmal etmeden, hakikaten dört ay, 
beş ay uzamakta idi, fakat geçen devrede birik
miş olan hizmetler görüldü, bundan sonra da 
yine takipçisi olacağız, âzami süratle işçilerin 
emeklilik mevzularını geciktirmeden yapmak 
durumunu temin edeceğiz. 

işçi kontenjanları mevzunda da ifade etti
ler; Doğu illerimizde, bilhassa geçen sene ku
raklık sebebiyle Güney - Doğu ve Doğu'da çok 
büyük tahribat olmuştur. Ekonomik gücünü 
yitiren, % 80 hasar görmüş vatandaşlarımızın; 
bir nisbet dâhilinde yurt dışına öncelikle gön
derilmeleri, onlara ekonomik imkân sağlan
ması, bir sosyal Devlet görüşü olarak, hizmet 
görüşümüz olarak halen icra edilmektedir. Bu
na ait esaslar, ayrı bir kararnameyle de tes-
bit edilip, daha objektif esaslarla kamu oyu-

I na ve icraata intikal ettirilecektir, arz ede
rim. 

Millî Birlik Grupu adına konuşan Sayın 
Vehbi Ersü arkadaşımız, çalışma hayatının dü
zen veya düzensizliğinin taşıdığı öneme haklı 
olarak temas ettiler. Bütün gayretimiz, zama
nı iyi değerlendirerek, imkânlardan âzami şe
kilde istifade ederek çalışma hayatında tam 
bir düzenin sağlanması ve düzenle birlikte 
huzurun devamını temin gayesi üzerinedir. 
Gelir dağılımındaki adaletsizlik plân içinde ele 
alınmıştır. Gerçekten, Türkiye'de sosyal refah 
bakımından tabanda problemler vardır ve ge
lir dağılımındaki adaletsizliklerin önlenmesi 
için de her icraatta, bu espriden mülhem ola
rak, sosyal adaleti sağlayıcı yönde tashiha-
ta gidilmektedir. Tabiatiyle rüsup, küçük bir 
rüsup değildir. Asırlardan gelen bir rüsuptur. 
Adaletsizlikler; ekonomik, sosyal sahada, diğer 
sahalarda; bunların giderilmesi için yapılan 
reformlar ve ıslahat hareketleri zaman içeri
sinde muayyen hedefe doğru gitmektedir. 
Vergi reformlarının bunun bir yönünü tashih 
ettiğini ifade edebilirim. Yanı sıra alınacak 
diğer tedbirler vardır. Bütün mesele, problem
lerin meşruiyet sınırları ve sakfı altında ve 
huzur ortamını ihlâl etmeden, dövüşerek de
ğil, konuşarak, anlaşarak ve en iyiyi arıyarak 
kınamadan, çelmeden, birbirini sayarak ve se
verek halletme yolunda bir ortamın muhafaza
sı ve bunun devamıdır. Böyle bir ortam de
vam ettiği sürece, her meselenin hal yollarına 
en iyi şekilde bulmak mümkündür. Herhalde 
icrada bulunanlara da yardımcı olmak, tenkid 
ve tavsiyelerle yardımcı olmak ve böylece he
defe ulaşmalarına köstek değil, destek ol
mak memleketi hayırlı neticelere ulaştıracak
tır. Bu bakından arkadaşımızın beyanlarını 
müspet mütalâa ediyoruz ve arkadaşlarım ge
rekli takibi yapacaklardır. 

Tarım iş Kanunu ve, iş Kanunu ile ilgili hu
susları arz ettim, işsizliğin, kendi imkânları
mızla önlenmesi mevzuundaki sayın arkadaşı
mızın mütalâalarını derhal reddetmek mümkün 
değil. Değerli mütalâa, Yalnız plân içerisinde 
zannediyorum bunu bir kalıba koymak müm
kün değil. Şöyleki, meselâ; Sosyal Sigortaların 
13 milyarı var, bunu değerlendiririz. Gerçek-

I ten, Sosyal Sigortaların bu parası değerlendi-
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rilmektedir. Transfer harcamalarında, yatı
rımlarda, bu para, Devlet Yatırım Bankasına 
aktarılmakta Devlet Yatırım Bankası da pro
jeleri realize etmektedir. Bu suretle aynı hedefe, 
yani sayın arkadaşımın temas ettiği hedefe yöne
l m i ş durumdadır. Tabiî Emekli Sandığının 
parası, Ordu Yardımlaşmanın parası ki bütün 
bunları, bu teşekküller, hizmet ve yatırım sa
halarına (paralarını) aktarmak suretiyle yeni 
iş imkânları yaratmaktadırlar ve bugünkü plân 
çerçevesinde de yatırımlar bu istikâmette iler
lemektedir. Bütün işgücünün harekete geçiril
mesi hakkındaki temenniye sayandır. Türkiye'
de mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi, 
bütün güçlerin harekete geçirilmesi, tabiatiyle 
ideal bir hedeftir. Yalnız, bunun bir çok şart
ları vardır. Sermaye birikimi; konw how mese
lesidir, teknoloji meselesidir, eğitim meselesi
dir. Bir çok yönleri vardır. Bunların bir tane
si noksan olduğu zaman, meselâ; kâfi para, pro
je bulsanız dâhi kâfi teknik eleman bulamaz
sanız projeyi realize edemezsiniz. Kâfi idareci 
bulamazsanız yine güçlük çekersiniz. Onun için 
bizim karma ekonomi düzenimiz içerisindeki plâ
nımız bütün bu meseleleri detaylariyle, bir 
bütün halinde tedbirleriyle ortaya koymuş 
ve bir istikâmette kalkınmayı ilmin, tekniğin 
ışık ve rehberliğinde yürütmeyi emretmiştir; 
buna göre de yürütmektedir. 

Muhterem arkadaşımın temas ettiği Birinci 
Beş Yıllık Pânlaki işçi eğitimi meselesi, ikinci 
Beş Yıllık Plânda ortadan kalkmış değildir. 
ikinci Beş Yıllık Plânda, eğitim meselesini bü
tünüyle ele almış bulunmaktayız. Bunu, İkinci 
Beş Yıllık Plânın savunması sırasında da Yüce 
Heyetinize arz etmiştim. O, eğitim sorunu bü
tünüyle teknik sahada ve diğer sahalarda 
alınmıştır. Bu arada, halk eğitimi tabiatiyle 
bir ölçüde buraya girmektedir. Bugün, Çalışma 
Bakanlığı kendi imkânlariyle (İş ve işçi Bul
ma Kurumu) kurslar açmak suretiyle vasıflı ele
man kalifikasyonu mevzuunda çalışma yapıyor; 
500 e yakın eleman yetiştirilmiştir. Eğitim Ba
kanlığı, teknik sahaya eğitimi kaydırmak su
retiyle ihtiyacımız olan işgücünü sağlamak 
için gerekli gayreti sarf etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımızın yap
mış olduğu bir hizmeti arz edeyim. O da şudur: 
Almanya'yı ziyaretimiz sırasında yapmış oldu

ğumuz temaslarda eğitim meselesi üzerinde dur
duk. Bir heyet geldi, görüşüldü. Eğitim Bakan-
lığiyle mutabakata varıldı. Şimdi vatandaşları
mıza, (muayyen yaşta) Eğitim Bakanlığının 
müesseselerinde (lüzumu halinde araç ve gereci 
de Federal Almanya temin etmek suretiyle, 
teknik yardımdan faydalanmak suretiyle) pra
tik şeyler öğreteceğiz. Ayda ikiyüz markı Al
man işvereni verecek altı, beş, üç aylık kurslara 
tabi tutulacak ve bunlar öncelikle - isterlerse ta
biî yurt içinde kalabilirler - Almanya'ya sevk 
edilecekler, mecburiyet yoktur. Böylece, vatan
daşlarımızı hemen Türkiye'de eğitmek, hem 
eğitilmiş vatandaşımızın kalifikasyonunu sağlı-
yacak ileri istikamette adımlar atmak hususun
da mutabakata varılmıştır. Halen icra safha
sına intikâl etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeri gelmişken be
yan edeyim; yurt dışına çıkan elemanlarımızın 
tamamen vasıflı elemanlardan gittiği hususu 
varit değildir. Bunları dikkatle takibediyoruz. 
Arkadaşlarımızın şikâyeti vardır. Bu sene 
% 30 civarındaydı vasıflı gönderdiğimiz ele
man ; % 70 i vasıfsız. Bu bir iş pazarında müza
kere meselesidir. Bu nisbete kadar ancak indi-
rebildik. Çünkü, diğer memleketlerden de işçi 
arzları var. Talebeden memleket kendisine va
sıfsız değil, daha ziyade vasıflı işçi istemekte
dir. Vasıfsızlara rağbet çok değildir. Biz bu
nu nazara alarak, hem eğitilmeleri konusuna bir 
çare bulduk, hem de daha az vasıflı eleman 
göndermek suretiyle kendi millî ihtiyacımızın 
ve ekonomik gücümüzün esasını teşkil eden tek
nik elemanın yurt dışına gitmesini önlemiş ol
duk. 

BAŞKAN — Sayın Bakan beş dakikanız 
var. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
bu arada, ilâç konusundan da bahsedeyim. Ar
kadaşlarımız rakamlar verdiler. Bu rakamlar 
kamu oyuna intikâl eder. Gerçekten rakam, in
tikâl edince tashihi mümkün olmuyor. Hafızala
ra yerleşiyor bir defa. Bunu beyan edeyim, ilâç 
mevzuunda, birbuçuk milyar lira Sosyal Sigor
taların ilâç parası harcadığı söylendi. Değerli 
arkadaşlarım, bu rakam yanlış değil, zanneder
sem çok yanlış. Çünkü, bizim geçen sene ilâca 
verdiğimiz para yüzdoksanaltı milyon liradır, 
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Türkiye'nin bütün ilâç ihtiyacı zannederim bir 
milyar. O rakamı Sosyal Sigortalar, için ifade 
etti arkadaşlar. Tashih ediyorum; yüzdoksan-
altı milyon liradır. Ayrıca 506 sayılı Kanunun 
123 ncü maddesini değiştirmek suretiyle Sos
yal Sigorta \ kurumları kendi bünyesinde ec
zane işini halledecektir, ihtiyacı olan ilâcı ken
di bünyesinden alacaktır. Biz bu kanunun 123 nsü 
maddesini işçi lehine görmedik. Vaktiyle çık
mış bir kanundur, tashihi cihetine gidilecektir. 
Böylece 70 - 80 milyon lira daha kuruma menfaat 
kazandırmak mümkün olacaktır. Şu suretle önü
müzdeki yıl fiyat artışlarını da nazara alır
sak ilâç sarfiyatı bedeli hiçbir şekilde üçyüz 
küsur milyonu geçmez. Kanun çıktığı takdirde 
bu, yüz milyon daha aşağı inebilir, ikiyüz mil
yon civarında olur. Birbııçuk milyarlık bir ilâç 
sarfı yoktur. Bunu arz edeyim efendim. 

Mesken meselesinde, zaten plânlamaya bu 
konu görüşülmekte ve ona göre ihtiyaçlar sınır
lı tutulmaktadır. Geçen yıl beşyüz milyon lira
lık bir kredi tahsisi öngörülmüştü; buna göre 
muamele yapıldı. 

Sayın öztürkçine'nin beyanına geçmeden ev
vel, Çalışma Bakanlığı bünyesinde vukufla hiz
met gören çok değerli arkadaşım Faruk Kmay-
türk'e (A. P. Grupu adına çok değerli bir ko
nuşma yaptı) Hükümet olarak, Bakanlık ola
rak çok teşekkür ederiz. Hizmetleri dile getir
diler, takdirkâr ifadede bulundular; tavsiyele
ri tam bir vukufla yapılmış tavsiyelerdir, arka
daşlarımız not almışlardır. Yıl içinde taki-
bedip basan sağlamak hususunda teminat ve
rebiliriz. İnşallah bu istekler yerine getirile
cektir. 

Öztürkçine arkadaşımızın sağlık tesisleriyle 
ilgili mütalâası plâna geçmiş bir mütalâadır; 
aksine bir davranış olmıyacaktır, müsterih ol
sunlar; ayrıca teşekkür ederim, işçi parasiyle 
kurulmuş olan tesislerin vikayesi mevzuundaki 
hassasiyetleri bizi memnun etmiştir. Din adam
ları mevzuundaki konu dış ülkelerle ilgili, onu 
da ayrıca not aldım. Diğer hususlara vakit 
azaldığı için temas edemiyorum. 

Sayın Kasım Gülek, umumi izahatım içinde 
değindiğim hususlara temas ettiler. Yurt dı
şında çalışan işçilerimizin sorunlarını biraz ev
vel arz ettim. Eğitim meselesi, yiyecek mesele
si, avukat meselesi, bu paraların Türkiye'ye ak

tarılması meselesi. Bütün bu konular umumi 
izahat içerisinde cevaplandırılmış oldu. 

Sayın Haindi özer arkadaşımıza da gene te
şekkürlerimizi sunuyorum, onun da tenkid ve 
temennilerini dikkate alacağız. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil arkadaşımızın Or
tak Pazarla ilgili mütalâasına kısaca cevap ve
reyim. Muhterem arkadaşlar; Ortak Pazar mev
zuu üzerinde kanun geldiği zaman gerekli tar
tışma yapılacak. Ortak Pazara bizim işçi gön
dermemiz meselesi, sosyal entegrasyon me
selesi; sadece bir döviz meselesi olarak müta
lâa edilmemeli. Cumhuriyet Hükümeti olarak, 
A. P. iktidarı olarak yurt dışına işçi gönderme 
ile tefahür eden bir iktidar değiliz, ama mem
leketin zaruret ve şartlarını objektif ölçüler 
için takdire mecburuz. Bir işsizlik sorunu var
dır. Halli için yurt içi ve yurt dışı imkânlar 
vardır. Bu imkânlardan neden yararlanmıya-
lım faydalanmıyalım? İşte, Ortak Pazara giri
şimizde serbest mübadele ve gidiş - geliş, Tür
kiye'ye sağlanacak dövizler meselesi, bir millî 
menfaatin icabı olarak düşünülmüştür. Fakat, 
hiçbir zaman Türk işçisi sadece döviz getiren 
bir kaynak değildir. Türk işçisi teknolojiyi öğ
renmektedir, yeni bir görüşe sahibolmaktadır, 
memleketin gelecekteki kalkınması için hizmet
leri geçecektir; bu anlayış içerisinde değerlen
dirilmelidir. Bu bakımdan arkadaşlarımızın be
yanlarına cevap arz etmiş oluyorum. Dönüş me
selesini ayrı bir mesele olarak Dışişleri Bakan
lığının koordinatörlüğünde tetkik ediyoruz. 
Derhal ifade edeyim ki, yurt dışından toptan 
dönüş bahis konusu olamaz. Bu Avrupa'da eko
nomik bir kriz değil, enflâsyon demektir; her 
şeyin bitmesi demektir. Beşyüz bin kişinin dön
mesi mühim bir problemdir. Ancak, peyderpey 
gelmeleri mümkündür. Bunu sanayiin gelişme
siyle tevem olarak mütalâa etmek gerekir. Hiç 
şüphesiz, vasıflı işçi olarak Türkiye'ye dönen 
bu işçilerimiz, Türkiye'de gerekli işleri bula
caklardır. Tedbir, plânın genel kalkınması ve 
istihdam sorunu çerçevesi içinde yürütülmekte
dir. Ayrıca yan tedbir olarak da, arz ettiğim 
gibi, Dışişleri Bakanlığının koordinatörlüğün
de çalışma yapılmaktadır. 

işsizlik Sigortası kanunu tasarısı DPT nin 
yeniden incelenmesine sunulmuş bulunmaktadır. 
Buna da muhterem arkadaşlarım temas etti
ler; cevap arz ettim. 
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Ayrıca, 506 sayılı Kanunun tadili ile bera
ber, bu kanunun 1 nci maddesinde yapılan de
ğişiklik içinde; tarımda çalışan vatandaşlarımı
zı, bilhassa resmî sektör kısmını, sosyal gü
venlik tedbiri içerisine alma imkânını bulaca
ğız. 

Değerli arakdaşlarım, zamanın müsaadesi 
nisbetinde, sizin sabrınızı suiistimal etmeden, 
cevaplarımı arza çalıştım. Belki değerli arka
daşlarımın bütün mütalâalarına ve tenkidlerine 
yegân yegân cevap arzına zaman müsaade etme
di, ama genel izahatımla bunları cevaplamaya 
gayret ettim, çalıştım. 

Arkadaşlarımızın, ayrıca, tatmin olmadıkla
rı noktaları, benim mutlaka ifade etmem gere
ken hususları, şikâyetleri, tenkidleri, temennile
ri olursa ki, biz her zaman bu irşatlardan isti
fadeyi şiar edinmiş, hürmet duyan, saygı du
yan bir anlayışlayız; bunları değerlendirmeye, 
imkân dâhilinde olanları yapmaya âmedeyiz. 

Şahsım ve teşkilâtım adına şükranlarımı su
narım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakan 14,18 de 
söz aldılar, 1,5 saatlik konuşma sürelerini de 
dikkate alınca sözlerinin 15,48 de bitmesi lâ
zımdı ki, vakit de tam 15,47. Bu itibarla yeni 
bir soru sormaya imkân kalmadı. Vakit tasar
ruf edebilseydik belki birkaç şey sormak ve ce
vabını almak mümkün olurdu. Bu itibarla daha 
evvel soru sormak talebinde bulunan Sayın Ha-
zerdağlı'nm arzusunu isaf etmeye imkân bula
madım. 

Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi son söz için Sayın Yıl-
maztürk?... Yok. Sayın Altan... Yok. Sayın 
Mehmet Hazer?... Yok. Sayın Ziya Ayrım, bu
yurun. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 
sayın senatörler; Çalışma Bakanlığı deyince ak
lımıza ilk gelen konu işçi meselesidir. 

Muhterem senatörler, şimdi işçilerimizin 
yurt dışına gidinceye kadarki muamelelerinin 
çabuklaştırılması, düzenli bir şekilde yürütülme
si, sosyal haklarının dış ülkelerde temin edile
bilmesi için bâzı çalışmaların içine girilmiş bu
lunulmaktadır. Fakat, yurdumuz içinde birçok 
bölgelerde işçilerimizin şevkinde birçok müşkü

lâtlarla karşı karşıya kaldıklarını müşahede et
mekteyiz. Şöyle ki, bu yaz gezerken muttali 
olmuştum; Kars'ta işçi bürosuna müracaat eden 
işçilerimize kaydedilmeleri için gerekli fişlerin 
tükendiği, bu sebeple kayıt yapamıyacaklan be
yan edilmiştir. Bu kadar basit bir husus için, 
250 Km. mesafeden gelen işçilerimizin, ne ka
dar zorluk çektiklerini takdir edersiniz. Bunun 
üzerine genel müdürlüğe durumu telle bildir
dim, bilâhara telâfi edildi. Bu gibi müşkülâta 
mahal verilmesin. 

Diğer bir husus; yine yazın kendimle ilgili 
bir yazının cevabını almak için, Çalışma Ba
kanlığına gitmiştim. Sayın Bakanımız o zaman 
Avrupa'da seyahatte bulunuyorlardı. Kendimle 
ilgili konunun cevabını 4 ay sonra zor alabil
dim. Ben bir senatör olduğum halde, sağ olsun
lar, genel müdüre gitmek suretiyle ancak bu
nu temin edebildim. Şimdi orada şu manzarayı 
gördüm. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğünün altında bir işçi müracaat bürosu 
vardır. Ben arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
lütfen gidip orayı görsünler. Orada kapalı bir 
odada oturmuş 5 memurun, yüzlerine tevcih 
edilmiş elektrik ışıklarının altında mütemadiyen 
defterlerini karıştırdığını, ve büyük izdihamın 
olduğunu, fakat buna rağmen üst katlarda ha
kikaten bu işi hafifletecek çok sayıda memu
run da boş oturmakta olduğunu müşahede et
tim. 

Saym Bakanımdan istirham edeceğim, bir 
taraftan dış memleketlerde bu işleri organize 
ederken, düzeltirken, bir taraftan da burada; 
içte düzeltmeye başlıyalım, o tarafa doğru gide
lim. Bu konuya bilhassa ehemmiyet versinler. 
Şikâyetler burada başlıyor; ben burada kendi 
gözümle gördüm. 

Bir de, vilâyetlerde işçi müracaat büroları 
vardır. Muhterem arkadaşlar, bendeniz kendi 
vilâyetim için söyliyeyim; bugün Posof ilçesin
den Kars'a gelmek, Kars'tan Ankara'ya gelme
ye nazaran daha pahalı ve daha uzun bir süreye 
vabestedir. Batıda durum başka, 250 Km. içe
risinde Batıda 3 tane vilâyet vardır. Şimdi, Po
sof'tan bir işçinin gelip Kars'ta işini görebil
mesi için 4 - 5 gün gerekiyor. Bu bakımdan, 
acaba Ardahan ilçesinde, diğer taraftan İğdır'
da ilk müracaatların nazarı itibara alacak, birer 
memurlu bürolar ihdas edilemez mi? 
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Geçen yıl, Doğu Anadolu'da mühim bir ku
raklık oldu; bu yıl da ona muvazi olarak bir
çok - ilçede bu kuraklık hüküm sürdü. Buna 
mebni yazın, vilâyetlerimizde bulunduğumuz 
zaman şu manzarayı müşahede ettik; her taraf
ta hasar raporları tesbit edildi. Bize müracaat 
ediyorlar bu hasar raporları için; işte Alman
ya'ya veya diğer dış ülkelere işçi gönderilecek 
diye. O zaman kötü bir durum vardı, hakika
ten bâzı istismarcıların köylülerimizi kandıra
rak, onlardan para toplamak suretiyle buraya 
geldiklerini ve bâzı köylere tahsisler yaptır
dıklarını müşahede ettik. Fakat, Sayın Bakan
lığa müracaat ettiğimizde derhal bu köy tah
sislerini iptal ettiler. Bu bakımdan memnunuz; 
hiç olmazsa bu suretle, bu konuyu istismar eden
lerin önüne geçilmiş oldu. Yalnız, bu kuraklık
tan zarara duçar olan bölgelerin işçi bakımın
dan biraz takviye edilmesi gerekir. Her ne ka
dar bu vilâyetlere bâzı kontenjanlar ayrılıyor 
ise de, müracaat sayısının çok fazla olması ne
deni ile valilikler, kaymakamlıklar bu işi yap
maktan imtina ediyorlar. Haklıdırlar ve bir
çok müracaat da vardır. Şimdi, benim istirha
mım şu; eğer imkân olursa, statü müsait ise 
bu tahsisler, ilçeler üzerinden yapılsın ve mü
racaat sıralarına göre gönderilsin. Yani şimdiye 
kadar müracaat edenler, sıralarına göre gönde
rilsin. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten işçilerimi
zin, bugün memleketimize hariçten sağlamış ol
dukları dövizin fazlalığını daima takdir ediyo
ruz. Yalnız, bu dövizlerin bir miktarının dış 
bankalarda bulundurulması da, son yıllarda 
yaygın bir duruma gelmiştir. O halde, benim 
şöyle bir teklifim var. Eğer Anayasaya ve ka
nunlarımıza uygunsa, işçilerimizi dış ülkelere 
gönderirken onları mecburi tasarrufa riayet 
ettirmek lâzım. Esasen bizim Doğu - Anadolu 
bölgesinin işçileri bu tasarrufa riayet ediyor
lar. Onların göndermiş oldukları paralar da bu
nu açıkça gösteriyor. Yalnız, bu işçiler dışarıya 
giderken, bir ölçü koysak, farzedelim ki her iş
çiyi ayda 300 mark Türkiye'ye göndermeye 
mecbur etsek; çalışmış oldukları işyerlerinden 
bu paraların Türk bankalarına transfer edilme 
şartını koysak; buna uymıyan işçilerin dış ülke
lerde çalışmalarına müsaade etmesek. Birinci 
husus bu. 

İkincisi, bir zamanlar hariçte bulunan 500 000 
işçimizden birçoğunun hısım, akrabasını, yakın
larını götürdükleri, hepinizin malûmudur. Şim
di, bu 3 - 5 sene çalıştıktan sonra (Zaten Avru
pa'da çalışan işçi hakikaten tasarrufa riayet 
ediyorsa bir şeyler yapmış demektir) diğer iş
çilerimize ve fakir bölge halkına imkân sağla
ma bakımından, bir hak tanınarak (3 - 5 yıl 
çalıştıktan sonra) bunların, yurda gelmesi ve 
yerlerine diğer işçilerimizin gönderilmesi husu
sunda durulsa, kanaatimce iyi olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Rus hudu
dunda bir Posof kazamız var. Bu Kasım ayın
da oraya gitmiştim; banka ile temas ettim. Tür
kiye'de hemen hemen mevduat bakımından, 
kendi hacmma göre, parası en fazla olan ban
ka. Bütün bu parayı dış ülkelerde çalışan işçi
ler gönderiyorlar. Ben orada bulunduğum za
man Ayköy işçileri 750 000 lira göndermişti. 
Yani milyonların üzerinde mevduat vardır. Bu 
mıntakalar işçileri gönderdiklerine göre demek 
ki döviz dışarıda kalıyor. O halde, biz bunun 
çaresini aramak mecburiyetindeyiz. Bu işçile
rimizi mecburi tasarrufa zorlıyalım. Çünkü, he
men geleceklerini garanti altına almak için, 
hem de bizim için bir fayda sağlamış olur. 

Diğer bir husus; tarım işçileri diğer işçile
rimize nazaran hakikaten güç durumdadırlar; 
yevmiye bakımından da sanayi kollarına naza
ran daha az yevmiye almaktadırlar. Şimdi TA-
HIMiŞ'e tarım işçilerine ait kanun yıllardır 
gelmedi. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir taraftan va
tandaşları tüm olarak düşünmek mecburiyetin
deyiz. TARIMİŞ'de bugün baskı grupunun kuv
vetli olarak teşekkül etmemesi, biraz da bu 
kanunların gelmesine mâni teşkil ediyor. O hal
de sanayi işçilerine yapıldığı gibi tarım iş ko
lunda çalışan işçilerimizin kanunlarını da biran 
evvel getirerek, bu Meclislerden geçirip, ka
nunlaştırmamız gerekir. 

Hepinizi hürmet ve sevgi ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler sona erdi. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 396 922 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 866 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 267 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 804 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir» 

16.000 Çeşitli giderler 177 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 2 449 043 

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

35.000 Sosyal transferler 25 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler bitmiş; cetveller okunmuş, kabul edil
miştir. Bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim. 

SANATİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmelere geçiyoruz. Sayın Bakanlık 
erkânının yerlerini almalarına intizaren 15 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,00 

• ^ n 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Üçüncü Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. 
Sayısı : 1481) (Devamı) 

Ş) SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı Bütçesi üze
rinde partileri adına söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Ali Pestilci, Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Enver Bahadırlı, Adalet Partisi Gru
pu adına da Sayın Mehmet Varışlı. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarım da, Sa
yın Hüseyin Atmaca, Sayın Kasım Gülek, Sa
yın Salim Hazerdağlı, Sayın Enver Işıklar, Sa
yın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Alâeddin Yıl-
maztürk, Sayın Faruk Kmaytürk, Sayın Hüs
nü Dikeçligil, Sayın Abdurrahman Kavak, Sa
yın Oral Karaosmanoğlu. 

Şimdi C. H. P. adına Sayın M. Ali Pestil
ci arkadaşımızı davet ediyorum. Buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA M. ALİ 
PESTÎLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 1971 malî yılı Sanayi Bakan
lığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Senato Grupunun 
görüşlerini yansıtmak amaciyle huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Bir yönü ile memleketin kalkınma plânın
da öngörülen sanayi politikasını uygulamak, di
ğer yönü ile kendine bağlı iktisadi Devlet Te
şekküllerini 440 sayılı Kanun hükümlerine gö
re sevk ve idare ile yükümlü bulunan bu 
Bakanlığın Bütçesi vesilesiyle bütün meseleleri
ni bize ayrılan kısa bir zaman içine sığdırma
nın imkânsızlığı ortadadır. Onun için görüşle
rimizi fazla detaylara inmeden kısa özetler ha
linde arz edeceğiz. 

ıSayın senatörler, eleştirilerimize bu Bakan
lığın kuruluş gayelerine uygun bir amaç için
de ve plânda öngörülen hedeflere ulaşmada ça
lışmalarının başarılı olmadığını izah ile başlı-
yacağım. 

Sayın senatörler, bir başka yönden rasyonel 
b'ir sanayi politikası uygulamasının başarı kri
teri olarak kapsamlı, etraflı düşünülmüş ve ken
di içinde dengeli bir hedefler sistemi içinde 
elde edilen sonuçlar olarak alsak dahi Sanayi 

iSanayi Bakanlığı ülkemizin sanayi ve kü
çük sanatlar alanlarındaki kaynaklarının kamu 
yararına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
düzenlenmesini ve geliştirilmesini sağlamak 
amaciyle kurulmuştur. Ve adı geçen Bakanlık, 
ülkemizin sanayi ve küçük sanatlarla ilgili iş
lerini, genel menfaat ve ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde düzenlemek, yöneltmek, bu işlerle ilgili 
kurumlar arasında gereken işbirliğini sağlıya-
cak tedbirleri almak, kendisine bağlı Devlet iş
letme ve teşebbüsleri ile İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin çalışmalarını düzenlemek ve de
netlemek, özel teşebbüsün sanayi ve küçük sa
natlar çalışmalarını kolaylaştırmak, teşvik 
amacı güden incelemeleri yapmak, bunu müm
kün kılacak her türlü teknik yardım ve kredi 
imkânlarını hazırlamak, bunlarla ilgili kurum
ları kurmak, kuruluşlarını kolaylaştırmak ve 
her türlü sanayi mamulleri kalite kontrollerini 
yapmak başlıca görevleri arasındadır. Kısaca 
Sanayi Bakanlığının kuruluş amacı ve görev
leri ülkemizin sanayi politikasını tayin edip uy
gulamaktadır. Bu politikayı, sanayi faaliyet
lerinin akışını düzenlemek, etkilemek veya doğ
rudan tesbit etmeye matuf gayelerin, tutum
ların ve tedbirlerin tümü olarak alıyoruz ve bu 
görüş açısı için Sanayi Bakanliığınrn bir anlam
da rasyonel bir sanayi politikası olmadığını ve 
görevlerini yerine getirmediğini görmekteyiz. 
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Bakanlığının çalışmalarında pek övünülecek bir 
neticeye ulaşmanın mümkün olmadığını görü
rüz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gayrisâfi 
millî hasılada % 7 bir hıza erişmek için sanayi 
sektöründe yıllık ortalama % 12 oranında bir 
artışı öngörmüş bulunmaktadır. Halbuki, ikin
ci Beş Yıllık Plân döneminin başlangıç yılı 
olan 1968 yılında % 10 olan bu artış devamlı 
alarak azalarak 1969 yılında % 9,4 ve nihayet 
1970 yılında % 5,7 olmuştur. Varılan netice 
plânın öngördüğü artış hızının yarısının da 
altındadır. Böylece, halihazırdaki Sanayi Baka
nının icraat dönemi plânlı dönem içinde sana
yi gelişme hızının en düşük seviyede olduğu 
yılı kapsamış bulunmaktadır. 

1968 - 1970 döneminde sınai ihracaat ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen mik
tarlara ulaşamamıştır. 1968 yılında öngörülen 
sanayi ihracat 100 milyon dolardır. Gerçekle
şen miktar ise, 65 milyon dolar, 1969 yılında 
plânlanan 100 milyon dolar, gerçekleşen 99 mil
yon dolar. Ve nihayet 1970 yılı içinde 133 mil
yon dolar olarak plânlanan miktarın program
da 118 milyon dolara indirilmesine rağmen ger
çekleşen ancak 108 milyon dolar olmuştur. Bu 
durum, plân anlayışını ve plân beklenimlerini 
sarsıcı nitelikte olması bakımından da ayrıca 
tehlikeli bir gidişin işareti olarak gördüğü
müzü belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler, ikinci Plân döneminde 
imalât sanayi üretiminin yıllık ortalama artışı 
% 9,2 olarak gerçekleşebilmiştir. Ancak bura
da asıl önemli olan durum, imalât sanayiinde 
üretim artış hızındaki gerçekleşmeme değil, 
alt sektör üretimlerinin nispî durum ve geliş
melerinin plân hedeflerinden sapmalar göster
miş olmasıdır. Yani, gelişmeler plânın öngör
düğü sektörlerde olmaktan ziyade bir plansız
lık içinde öncelik derecesi çok geride olan sa
nayi dallarında olmaktadır. 

Böylece tüketim malları üreten sanayi dal
larının toplanı sanayi içindeki payları öncelik 
verilen anamallar ve yatırım malları aleyhine 
artmaktadır. 1969 yılında programa göre üre
tim gerçekleşmesi; Demir - Çelik sanayiinde 
% 93,6, madenî eşya sanayiinde % 97,9, makina 
imalât sanayiinde % 86,3, elektrik makinaları 
sanayiinde % 98,2, elektronik sanayiinde 
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% 66,4, karayolları taşıtları sanayiinde % 86,4 
ve demiryolları taşıtlarında da % 61,5 oranında
dır. 1971 yılı programında, çeşitli nedenlerle 
yatırım malları üretimine gerektiği kadar yö-
nelemiyen özel sektörün boş bıraktığı alanlar
da kamu sektörünün öncelik almasına dair ikin
ci Beş Yıllık Plânın öngördüğü temel ilkenin 
dönem ortasında zaruretini kuvvetle hissettirdi
ği beyan edilmektedir. Bu konuda Sanayi Ba
kanlığının düşünce ve hazırlıklarını öğrenmek 
isterisi. 

Sayın senatörler, ülkemizde makina imalât 
sanayiinin karşılaştığı temel problemlerin 1968 -
1970 döneminde katiyen çözülmediği, yine 1971 
yılı programında yer almış bulunan ikinci Beş 
Yıllık Plânın bu sektör için öngördüğü yatı
rımlar gerçekleşmemiş gerçekleşen kısımlar da
hi geç ve yüksek maliyette gerçekleşmiştir. 
Hammaddenin üreticiye intikal eden maliyeti 
yüksektir. Ve özellikle yurt içinde üretilen 
makina çeliği miktar ve kalite yönünden iste
nen ölçüye ulaşamamıştır. Plânda öngörülen 
demir ve çelik fabrikaları üretiminde bir yapı 
değişikliği gerçekleşememiş Bakanlıkça makina 
çeliği lehine bir gelişmenin henüz planlanmadı
ğını görmekteyiz. İkinci Beş Yıllık Plânın ma
kina imalat sanayi sektörü için öngördüğü bi
rinci ilke motor sanayiinin kurulmasıdır. Bu 
konudaki teşebbüslerin gerçekleşme safhasın
dan çok uzak olduğu bir gerçektir. Sektörde 
fiyat artışları hızlı olmaktadır. Üretim mali
yetleri esasen yüksektir. Hammadde ve enerji 
dünya fiyatlarına göre pahalıdır. İşçilik dün
ya standartlarına göre ucuz olmasına rağmen 
işgücü prodiktivitesi düşüktür, iş organizasyo
nu modern işletmecilik esaslarına uygun değil
dir. Sektör üretimi yoğun olan illerde sanayi 
bölgelerinin iyi organize olmamış ve kurulma
mış olmaları maliyetleri olumsuz etkiliyen se
beplerdendir. 

Sayın senatörler, bütün bunlara bir çözüm 
bulmak Sanayi Bakanlığının görevleri arasında 
değil midir? Bakanlık bu görevlerini gerçek yö
nüyle yerine getirdiğini iddia edebilir mi? 

Sanayi Bakanlığı kuruluş Kanunu, sanayiin 
finansmanına teşvikine ait esasları koyup, ka
nunlar hazırlamayı, sanayi konularında genel 
ve özel incelemeler yapmayı, bütün sanayi ku
rumları arasında koordinasyon sağlamayı, tek-



0. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 0 : 3 

nik bilgi vererek özel teşebbüse önderlik etme
yi ve sanayi bölgeleri ile ilgili işleri yapmayı 
Sanayi Bakanlığı, Sanayi Dairesi Reisliğinin gö
revleri arasında saymıştır. Bu konularda, gün
lük ve geçici işlerin dışında rasyonel bir poli
tikanın kapsamına giren konularda neler yapıl
dığı söylenebilir mi? 

1971 yılı programında, el sanatlarının önce
likle mahallî özellik taşıyanlarının geliştirilme
si için envanter yapılması ve yaygın meslekî 
eğitimin düzenlenmesi ve eğitim programlarını 
tamamlıyanlarm prodiktiv hale gelmesi için 
gerekli imkânların sağlanmasına dair tedbirler 
ihtiyacının devam etmekte olduğu ve yine el sa
natları sektöründe mevcut en önemli sorunun 
çalışmaların birbirinden habersiz kuruluşlarca 
yapılması ve dolayısiyle biribirini tamamlıyan 
ve destekliyen bir çalışmalar zincirinin kurul
mamış olduğu ifade edilmektedir. Küçük sa
nayii bir araya toplamak amaciyle kurulan 
çarşı ve sitelerle ilgili işlerin yürütülmesi, küçük 
sanayi ve el sanatları erbabının kredi ihtiyaç
larını sağlamak, pazarlama, organizasyon, hiz
met içi eğitim gibi konularda eğitsel organla
rın kurulması görevini üzerine alan Bakanlığın 
Küçük Sanatlar Dairesi Reisliğinin bu görevle
rini rasyonel bir politika anlayışı içinde yerine 
getirildiğini iddia etmek çok zordur. 

El sanatlarının geliştirilmesi amacını güden 
eğitim programlarını tamamlıyanlarm prodiktiv 
hale gelmesi için gerekli imkânların sağlanması 
1969 yılı icra programında Sanayi Bakanlığının 
sorumluluğuna verildiği halde, bu amaçla olum
lu bir çalışma yapıldığını yine iddia etmenin zor 
olduğu kanısındayız. 1970 yılı programı ile 
sorumluluğu kendisine verilen küçük sanayi ve 
büyük sanayi faaliyetlerinin birbirini tamam
layıcı şekilde gelişmesini sağlamak amaciyle 
büyük sanayilerin kuruluş yerlerinde uygun 
üretim tipinde küçük sanayilerin kurulmasını 
öngören tedbir hususunda Sanayi Bakanlığınca 
ne gibi işler yapılmıştır? Zira, 1971 yılı progra
mında aynen büyük sanayice ele alman üretim 
dallan dışında çalışacak ve büyük sanayi kuru
luşlarının tamamlayıcı nitelikte olacak bir kü
çük sanayi yaratabilmek için konulan tedbirler
den beklenen sonuçların alınmadığı sarih ola
rak ifade edilmektedir. 

Sayın senatörler, yukarda arz ettiğimiz ör

neklerle Sanayi Bakanlığının kanunen tanzim 
edilen görevlerinin Bakanlıkça başarılı bir şekil
de yürütülmediğini görmekteyiz. Ayni şekilde 
bu Bakanlığın plânda öngörülen hedeflere ulaş
mada da başarılı bir çalışma içinde olduğunu id
dia etmek çok zor olur. 

1970 yılı icra programında öngörülen ve so
rumluluğu Sanayi Bakanlığına ait bulunan bir
takım konu ve tedbirlerde de bu başarısızlığı 
birkaç misâli ile vermek isteriz. 

1970 yılı icra programında imalât sanayii için 
öngörülen «Kamu yatırımlarında yabancı ku
ruluşlarla yapılacak lisans, patent, proje, mü
hendislik hizmetleri, ortaklık, kredi gibi işbir
liğinin her kuruluşun bünyesinde en faydalı şe
kilde sonuçlandırılmasını sağlamak amaciyle 
Sanayi Bakanlığına bağlı bir kamu imalât ya
tırımları dış ilişkileri danışma servisi konusunda 
çalışmalar yapılacaktır.» tedbiri gösterilmekte
dir. Ayrıca, «imalât sanayiinin düzenli ve ulus
lararası rekabet gücüne kısa bir zaman sürecin
de erişmesini sağhyacak tarzda gelişmesine reh
berlik edecek ve gerekli kontrolları sağlıyacak 
hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve teşkilât
lanması çalışmalarına başlanacaktır.» tedbiri ön
görülmektedir. 1970 yılı icra programında ay
rıca, lâstik sanayiinde «iç piyasada lâstik fi
yatlarının mâkûl bir seviyede tutulması çalışma
larına devam edilecektir.» tedbiri öngörülmüş
tür. Demir - çelik sanayiinde, «Demir - çelik 
endüstrisinde kaydedilen teknolojik gelişmelerin 
dikkatle izlenmesini sağlamak ve bu konularda 
ekonomik ve enüstriyel araştırmalar yapmak 
üzere bir araştırma enstitüsünü ihtiva eden bir 
demir - çelik birliği kuruluşuna çalışılacaktır.» 
Ayrıca, yine 1970 yılı icra programında demir -
çelik sanayii için; «Demir - çelik mamullerinin 
miktar ve norm bakımından piyasa ihtiyacına 
uygun olarak imâlini ve özellikle inşaatta kul
lanılan demir - çelik miktarında tasarruf sağla
mak üzere bir ürün araştırılması yapılacaktır.» 
tedbiri öngörülmüştür. Programda ayrıca, kara
yolları taşıtları imalât sanayünde ise, «Kam
yon, kamyonet, otobüs, minibüs ve arazi binek 
imalâtı konularında yeni montaj işlemlerinin 
kurulmasına izin verilmemesi konusundaki uy
gulamaya ve tesbit edilen döviz tasarruf nisbet-
lerini gerçekleştirmiyen firmaların montaj mü
saadesinin kaldırılmasına devam edilecektir». 
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Şeklindeki 1970 icra programının, Sanayi Ba
kanlığının sorumluluğuna tevdi ettiği bu konu
larda, Bakanlığın programa uygun bir çalışma 
içinde bulunmadığını görmekte müşkilât çekmi
yoruz. Bu misâlleri zaman bakımından sırala
manın imkânsızlığı içinde netice olarak diyebili
riz ki, yukarda belirttiğimiz gibi Sanayi Ba
kanlığının kuruluş gayelerine uygun bir rosyo-
nel çalışma ve sektörün hedeflerine uygun ba
şarılı bir gelişim, içinde bulunduğunu iddia et
menin ne kadar zor olduğunu görmekteyiz. 

Sayın senatörler, yatırımlardaki tercihler ve 
alınan teşvik tedbirleri vesilesi ile şu hususu net 
olarak ifade edebiliriz ki, Türkiye'de ikinci 
Beş Yıllık Plânın son dönemlerinde ulaşıl
masına rağmen hâlâ millî bir sanayi politikası 
araştırması ve tercihi yapılmamıştır. Sanayi 
Bakanlığı ne kendisini bu çok önemli sorunun 
çözümüne yeterli hale getirebilmiş, ne de bağlı 
kuruluşlarda bu olanakları sağlıyabilmiştir. 
Plânlı dönemdeki yatırım kararları da temelde 
politik nedenlere dayandırılmıştır. Devlet Plân
lama Teşkilâtı da Türk millî sanayiinin karak
teri hakkında araştırmalar ve uzun vadeli çö
zümleri arıyacak yerde birtakım belgeler dağı
tan olumsuz bir kuruluş haline getirilmiştir. 

Yabancı sermayede de keza alman tedbirle
rin kifayetsizliği sebebiyle kısa vâdede kendisini 
amorti eden tesisler kurmaya elverişli kılınmış
tır. İlâç ve otomotiv sanayii bunun en bariz 
misâlidir. Bu her iki sektörde de imalâttan çok 
ambalajlama ve montaj işlemleri yapılmış ve 
menedilen ithalât sayesinde çok tatlı kârlar el
de edilmiştir. Dış ticaret ve para değeri üze
rinde alman tedbirler sonunda ilk şikâyetlerde 
bu dallardan gelmiştir. O kadar ki, bir kısmı 
hemen işlerini tasfiyeye koyulmuştur. Sanayici 
adı verilen bu kuruluşların kısa sürede kendile
rini kolaylıkla ve zararsız bir şekilde tasfiye 
edebilmeleri kurdukları tesis ve yatırımların ne 
denli memleket yararına olmaktan uzak olduğu
nu göstermektedir. 

Sayın senatörler, kanaatimizce bütün mesele 
Türkiye'de millî bir sanayileşme politikasının ol
mamasının tabiî sonucudur. Devamlı dış tica
ret açığı veren, işsizliğin giderek arttığı, tarım 
sektöründe gizli işsizliğin bulunduğu ve millî 
tasarrufların kifayetsiz olduğu bilinen Türkiye'
mizde ihracata yönelme veya gerçek bir ithal 
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ikâmesi, istihdam ve istihlâki teşvik etmeme gibi 
faktörlerin ağırlaştığı bir sanayi politikasının 
vakit kaybetmeden tesbitinde sayısız faydalar 
vardır. 

Sayın senatörler, kalkınma toplumsal bir 
olaydır. Kalkınma ile eş anlama gelen sanayi
leşme belki daha doğru deyimi ile makinalaşma 
ve çağdaşlaşma da çok yönlü bir toplumsal olay
dır. Az gelişmiş bir ülkeyi kalkındırmanın, ge
leneksel ve durgun bir toplumu, endüstri toplu
muna dönüştürmenin güçlükleri olduğu muhak
kaktır. Kalkınmanın sadece ekonomik güçlükle
ri yenmeye matuf ve ekonomik alandaki dar 
boğazları aşmaya yönelmiş çabaları, millî bir 
sanayi olmadan gerçekleşmesi imkânsız bir so
rundur. Kalkınma basit bir üretim artışı değil
dir. Bir ülkenin daha fazla domates üretmesi ya 
da daha fazla bira, şarap ve gazoz imal etmesi 
o ülkenin kalkındığı anlamına gelmediği gibî 
basit bir sanayi işleminin yaygınlaşması da sa
nayileşme demek değildir. Bir ülkenin her il ve 
ilçesinde bira, şarap, gazoz ve salça fabrikaları 
kurulmuş olması o ülkeyi endüstri toplumu aşa
masına geçirmiş olmaz. 

Sayın senatörler, az gelişmiş Türkiye'nin 
endüstri toplumuna geçmesinde Devletin önder
liğini şart görmekteyiz. Ekonominin stratejik 
kesimlerinde demir - çelik, petro - kimya, ma-
kina ve motor sanayiinde üretim araçlarına sa-
hibolma hakkının Devlete bırakılmasında sayı
sız yararlar vardır. Çünkü, böylece hem geliş
mede itici güç olma yeteneği Devlete verilmiş 
olur, hem de iş ve dış sömürünün sayısız kapı
ları kapatılmış ve ekonomik bağımsızlığın teh
likeye düşmesi daha kolay önlenmiş olur. En
düstri toplumuna geçiş için millî bir sanayi po
litikasının tesbitini lüzumlu görmekteyiz. Bu 
politikanın tesbitinde sanayileşme hamlemizi 
kendi iç kaynaklarımızla, kendi imkânlarımızla 
sürdürebilecek duruma en kısa zamanda gelme
liyiz. Ulusal sanayiimizin stratejik önem taşı
yan hâkim tepelerini yabancı sermayelere kap-
tırmamalıyız. Başka ülkelerin hammaddelerini 
kullanan, yan mamullerini işliyen tesisler değil, 
kendi iç kaynaklarımızı değerlendiren sanayi 
tesisleri kurmalıyız. Yalın kat sanayileşme ye
rine derinliğine sanayileşme yolunu seçmeliyiz 
ve makina yapan makinalar sanayiine biran ön
ce yönelmeliyiz. 
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Sayın senatörler ağır sanayiinin başında biç I 
şüphesiz ki, demir - çelik fabrikaları gelir. Ka
rabük Demir - Çelik fabrikasının kalkınmamız
daki yerini ve hizmetini inkâr etmek mümkün 
değildir. Bu fabrikamızın üretimini artırmak 
hususunda yapılan çalışmaları memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu arada iskenderun entegre de
mir - çelik tesislerinin sebepsiz bir gecikme 
içinide bulunduğunu ve bu gecikmenin ekonomi
mize menfi yönden büyük katkıları olacağı ka
nısındayız. 

ISaym Bakanın, Bütçe Komisyonunda 4 ncü 
Demir - Çelik fabrikasını Sanayi Bakanlığı ola
rak kendimiz yapacağız şeklindeki beyanını al
kışlamamanın' imkânı yototur. 

Demir - Çelik sanayiinin Devlet elinde ve 
yönetiminde toplanmasının zorunluğunu ve fay
dalarını izah etmeye bilmem lüzum var mı? 

ISayın senatörler, burada yeri gelmişken 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikası hakkında bir 
görüşümüzü açıkça belirtmek istiyoruz. Kamu 
sektörü ile özel sektör arasında kanuni bir ku
ruluş arz eden ve içinde yabancı sermaye ile 
halikın pek ufak bir sermaye katkısı bulunan bu 
teşebbüs, maalesef Devlete ve milletimize çok 
pahalıya mal olmuş bir yatırımdır. Uzun müd
det Devlet Hazinesinden temeddü dağıtmak su
retiyle dahi olsa, bu yatırım özel sektöre ve hal
kımıza karşı bir aldatmacadan ileri gideme
miştir. 

Tevsi edilmek suretiyle üretim kapasitesi de 
genişletilmekte olan bu tesisden bugün olduğu 
gibi yarın da en fazla faydayı sağlıyacak olan 
yabancı ortaklıktır ve bu ortaklık fabrika üze
rinde bir yandan kârı ile bir yandan personeli 
ile bir sömürü düzenini Türk Ulusunun yaran 
aleyhine devam ettirecektir. Bu sakıncaları ile 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının Devletleş
tirilmesinde Devletin ve milletin büyük çıkar
ları vardır. Sayın senatörler, bu fabrikanın dev
letleştirilmesi yanımda Sanayi Bakanlığının da 
yer alacağı inancımızı kaybetmek istemiyoruz. 
Malûmdur ki, bu fabrikanın ilk kuruluş anın
daki sermayesinin % 51 i Karabük Demir - Çe
lik işletmeleri ile Sümerbank'a aittir. Bu dahi 
Devletleştirmenin bir zaruret olduğunu ve ko
laylıkla sağlanacağını göstermektedir. Bu su
retle Türkiye'de demir - çelik gibi ağır bir sa
nayiinin Devlete bağlı tek bir genel müdürlük | 
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elinde toplanması millî bir sanayie yönelmenin 
ilk adımı olacaktır. Bu adımı Sayın Bakanın 
Bütçe Komisyonunda beyan ettiği Makina - Kim
ya Kurumu önderliği altında kurulacak bir mo
tor fabrikası projesinin tahakkuku takibederse, 
Türkiye'nin az gelişmeşlifcten kurtularak bir en
düstri toplumuna geçişi için büyük olanaklar 
sağlanmışı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler, sanayimizin Ortak Pazar 
karşısındaki durumu ile ilişkileri yönünden gö
rüşlerimizi burada kısa olarak belirtmek yerine 
bu anlaşmanın Yüce Senatoda görüşülmesi sı
rasında etraflıca ortaya koymayı daha faydalı 
bulduğumuzu belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler, Türk Sanayinin ve toplu
munun kalkınmasında büyük hizmetler gördü
ğüne inandığımız iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin, bu hizmetlerini 440 sayılı Kanunun koydu
ğu esaslara sadık kalınarak ve politik tesirler
den uzak bir çalışma imkânına kavuşturulması 
halinde daha verimli bir amaca yöneleceğine 
inanmaktayız, iktisadi Devlet Teşekkülleri hak
kındaki bu iyi niyetli temennimizi her zaman 
tekrarlamayı kaçınılmaz bir görev saymaktayız. 

Sayın senatörler, kısa da olsa bu eleştirileri
mizin Sanayi Bakanlığının çalışmalarına ve 
yurt kalkınmasına faydalı olacağı inancı ile ko
nuşmamıza son verirken, C. H. P. Grupu ola
rak 1971 Bütçesinin Sanayi Bakanlığına ve 
memleket kalkınmasına hayırlı olmasını diler, 
yüce Senatoya hürmetlerimizi sunarız. Teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Enver Bahadırlı. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 
BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başjkan, muhte
rem arkadaşlarım; Millî Güven Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupu adına 1971 malî yılı Sa
nayi Bakanlığı Bütçesi hakkında görüş ve te
mennilerimizi arz ediyorum. 

Bünyesinde mühim iktisadi devlet teşekkül
leri bulunan Sanayi Bakanlığının görevleri ara
sında, sanayi alanında kalkınmayı ve gelişmeyi 
sağlama da yer almaktadır. 

Plânlı ve programlı kalkınma çabası içeri
sinde olan memleketimizin, sanayi alanında ge
lişmesine şiddetle ihtiyacı vardır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtımızın 1971 progra
mı hakkında verdiği rakamlara göre, 1963 -1967 
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yıllarını kapsıyan Birinci Beş Yıllık Plân döne
minde % 6,7 oranında bir artış sağlanarak Plân 
hedefi olan % 7 ye yaklaşılmıştır. 

ikinci Beş Yıllık Plân devresinin ilk üç yıl
lık döneminde 1968 - 1970 gayrisâfi millî hâsıla
nın ortalama artış hıkında ise 5,9 a düşülmüştür. 

Sanayi sektörüne gelince; 1968 de ve 1969 
da % 10 civarında olan artış hızının 1970 yılı
nın son rakamlarına göre % 5,7 ye düştüğünü 
görmekteyiz. Bu oranın yıl sonu hesaplarına gö
re, bir miktar daha yükselmesi muhtemel ise de 
neticenin değismiyeceği anlaşılmaktadır. Oysa 
ki, 1970 yılında plân hedefi % 11,1 dir. 

Sanayi sektöründe gelişme hızının plân he
definin çok altında kalması, plân uygulaması
nın kâğıt üzerinde kaldığını ve başarılı yolda 
olmadığımızı açıkça göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayi alanında ge
lişme hızının yeter seviyeye ulaşamamasında, 
ekonomimizi son yıllarda buhrana sürükliyen 
enflâsyoncu tutumun, israf zihniyetinin, bütçe
lerin denk olmayışının, dış ticaret ve kredi po
litikasının büyük etkisi bulunduğu bir ger
çektir. 

Bu hal, kalkınma ve gelişme için tatbik edil
mesi ve uyulması zaruri olan kalkınmanın sü
rekli ve hızlı olması, dengeli olması ve istikrar 
içinde gerçekleşmesi şartlarından geniş ölçüde 
inhiraf edildiğini göstermektedir. 

10 Ağustos 1970 tarihinde yürürlüğe giren 
devalüasyon karan bâzı olumlu neticeleri ya
nında, dengeli ve istikrarlı bir kalkınma yolun
da olmadığımızın açık bir belgesini teşkil etmek
tedir. 

Devalüasyon kararı, alman tedbirlere rağmen 
fiyatlarda artış doğuracak, ithal mallarının fi
yatları da buna paralel olarak yükselecektir. 
Nitekim yükselmeye başlamıştır da. 

İthalâtımızın mühim bir kısmını yatırım mal
ları ve sanayi hammaddesi teşkil ettiğinden bun
lardaki artışın, sanayi mamullerimizin maliyeti
ni yükselteceği tabiîdir. 

Sanayimizin, manıül madde ihracatına elve
rişli seviyeye gelmesi, için imalât sanayimiziıı 
muhtaç olduğu bâzı hammaddeleri üretecek te
sisler faaliyete geçirilmeli, sanayi hammadde it
halâtının azaltılması temin edilmelidir. Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi sadece Devletçe uygulanan | 
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teşvik tedbirlerinin meseleyi halletmeye kâfi 
gelmiyeceği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayimizin Plân 
amacına uygun ölçüde ihracat seviyesine ulaş
ması için kalite yükselmesini temin ile birlikte, 
maliyetlerini düşürecek tedbirlerin alınmasını da 
lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Maliyet, sanayimizin temel dâvalarından bi
ridir. Maliyet yükseldiğinin sanayi mamulleri
mizin ihraç imkânlarını zayıflattığı bir gerçek
tir. Maliyet yüksekliğini belli bir, iki faktöre 
bağlamak hatalı bir görüştür. 

Sanayimizin ekonomik bünyemize ve Plânda 
derpiş edilen amaçlara uygun surette kurulma-
yıp, gelişi güzel kurulmuş olması, işletmelerin 
küçük kapasite ile çalışmaları, hammadde ve 
makinamn pahalıya tedarik edilmesi ve pahalı 
kredi kullanılmasını bu etkiler arasında sayabi
liriz. 

Sanayimizin, ihracat ana,madde sanayiine, 
hammaddesi memleketimizde yetişen sanayie, zi
rai maddelere dayanan sanayi seviyesine yük
seltmek için maliyeti düşürücü tedbirler alın
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin dış ik
tisadi ilişkileri bakımından büyük önem taşıyan 
ve yakın samanda iç politikamızda tartışmalara 
konu teşkil eden Ortak Pazar hakkındaki gö
rüşlerimizi bir kere daha arz ediyorum: 

Bilindiği üzere 1983 tarihli Ankara Anlaşma
sı, Ortak Pazar'ın heyeti unıumiyesi ile memle
ketimiz arasında bir iktisadi ortaklığı öngör
mektedir. 

Anlaşmanın derpiş ettiği intikâl devresinin 
bitiminde, Avrupa ekonomik topluluğuna katıl
mamız imkân dahiline girecektir. 

Memleketimizin, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile münasebet kurması, üzerinde dikkatle 
durulacak bir konudur. 

Bu konuda, acele ve hatalı adımlarla mem
leketimizin menfaatlarını ve çıkarlarını tehli
keye düşürmemek ne kadar önemli ise, çağımı
zın en önemli bir siyasi ve iktisadi olayın, peşin 
hükümlerle değerlendirmek de, hatalı bir tutum 
ve davranıştır. 

İçinde yaşadığımız Avrupa ülkesinin eko
nomik alanda, Amerika Birleşik Devletleri ile 
Sovyetler Birliğinin nüfuzundan kurtarmak an-
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cak bu ülkelerin güçlerini birleştirmeleri ile 
mümkün olabilir. 

Bu topluluğa dahil ülkelerin ekonomik ve 
sanayi alanında şimdiden kalkınmanın bu saye
de ileri bir seviyeye ulaştığı bir gerçektir. 

Hiç şüphe yoktur ki, sanayileşmiş ülkelerle, 
gelişmeğe muhtaç ülkeler arasındaki ilişkilerde 
dikkatli ve ihtiyatlı davranılmaz ise, birleşme 
hareketi gelişmemiş memleketin aleyhine neti
celer tevlit eder. 

Bu itibarla, Ortak Pazar'a geçiş döneminin 
getireceği yeni mükellefiyetlere ekonomimizi ha
zırlamak, sanayimizi geliştirmek, ihracat im
kânlarını artıracak ve dış piyasada rekabet gö
çü kazandıracak seviyeye ulaştırmak mecburi
yetindeyiz. 

Ayni şartların hâkim olduğu serbest piya
sada rekabet, kaliteye ve maliyete istinad eder. 

Bu konuda bir diğer problem, sermaye ve 
kredi konusu teşkil etmektedir. 

Bilindiği üzere sanayi müesseselerimizin malî 
bünyeleri çok zayıftır. Sanayimizin muhtaç ol
duğu ucuz yatırım ve işletme kredileri de yete
ri ölçüde karşılanamamaktadır. İşletme mas
raflarının tamamını ticari kredi müesseselerin
den yüksek faiz ödemek suretiyle karşılamkta 
olan firmalar mevcuttur. Bu itibarla, her ne kadar 
Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ve Sanayi 
Yatırım ve Kredi Bankaları sanayicilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamakta ise de, özel sektör ya
tırım bankası kurulur ise, bu boşluğun kısmen 
doldurulabileceği kanaatindeyiz. 

Son zamanlarda, özel sanayi kuruluşları
nın ihraç ettikleri hisse senetleri ve tahvilleri
ne, küçük tasarruf sahipleri ilgi göstermeye baş
lamışlardır. Bu yöneliş teşvik edilmeli ve kuv-
vetlendirilmelidir. Bu maksatla, sermaye piya
sasını düzenleyecek kanun tasarısının biran ön
ce kanun haline gelmesi için gerekli gayret 
gösterilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, esnaf ve sanatkârla
rımızın iktisadi güçlerini arttıracak her teşeb
büse grupumuz taraftar olacak ve destekleye
cektir. 

Çıraklık, kalfalık ve ustalık kanununun 
çıkartılması, esnaf ve sanatkârların Sosyal Si
gortalar kapsamına alınmasını temenni ederiz. 

1971 yılı programında yer alan temel pro-
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jelerden; III. demir çelik proje ve programları 
aksatılmadan uygulanmalı, 4. cü demir ve çelik 
tesisinin etüdleri ele alınmalıdır. 

Dalaman Sülfat selülozu tesisi işletmeye açıl
malıdır. 

Kâğıt projeleri gerçekleştirilmelidir. 
Akdeniz gübre tesisleri tamamlanmalıdır. 
Bakanlık ile ilgili kurumların üretim ve ya

tırım güçleri artırılmalıdır. 
Sözlerime son verir, 1971 yılı Sanayi Bakan

lığı bütçesinin mensuplarına ve memlekete ha
yırlı olmasını diler, yüce heyete saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Meh
met Varışlı. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET VARIŞLI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem senatör

ler ve Sanayi Bakanlığının değerli temsilcileri: 
Sanayi Bakanlığı 1971 malî yılı bütçesi üze

rinde Adalet Partisi Grupu adına söz almış bu
lunuyorum. Sözlerime başlamadan hepinizi en 
derin saygiyle selâmlarım. 

Benden evvel söz alan bâzı hatiplerin sana
yi konusunda Türkiye'nin geri kalmışlığını in
safsız bir ölçü içinde A. P. iktidarına yükle
mek gayretini gösterdiler. Bunu her zaman ol
duğu gibi peşin hüküm itiyadından başka bir 
şekilde vasıflandırmanın mümkün bulunmadı
ğını ifade etmek isterim. Bunların cevabını el
bette Sanayi Bakanımız vereceklerdir. 

Sayın senatörler, kalkınmanın, sanayileş
mek anlamında alındığı çağımızda, sanayimizin 
sorumlusu bir Bakanlığın bütçesi vesilesiyle 
Adalet Partisi Grupunun görüşünü açıklamak 
fırsatını elde ettiğimden memnunluk duy
maktayım. 

Sözü geçen bütçe için kısa mâruzâtta bu
lunmak bir talihsizliktir. Bir taraftan memleketin 
kalkınma plânında öngörülen sanayi politika
sını uygulamak, diğer taraftan kendisien bağlı 
7 aded İktisadi Devlet Teşekkülünü 440 sayılı 
Kanun hükümlerine göre, sevk ve idare ile yü
kümlü bulunan bir Bakanlığın bütçesi vesile
siyle bütün meselelerini yarım saat gibi kısa 
bir zaman içine sığdırmanın imkânsızlığını tak
dir edersiniz. Sanayi Bakanlığının göreceği iş
ler bakımından Türk ekonomisinin gelişme
sindeki rolü ve mesuliyeti büyüktür. Sanayi 
sektöründe yurt gerçeklerine uygun bir politi-
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ka tertip ve takibedilmesi ve ayrıca Bakanlığa 
bağlı olarak çalışan ve kalkınma plânında ön
görülen hedeflere ulaşmasında başlıca araç olan 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin başarı sınırına 
getirilmesi memleket kalkınmasında en mühim 
merhalenin açılması olacaktır. Bu da az gelişmiş 
bir ülke olmaktan kurtulmanın yegane müjde
sini bize vermektedir. 

Bu bakımdan, Sanayi Bakanlığının çalış
malarının başarı ve başarısızlığının yurt eko
nomisinin ve yurt kalkınmasının geleceği ile 
yakından ilgili olduğunu görmekteyiz. Kalkın
manın ancak sanayileşme ile mümkün olabi
leceği kanaatinin müşterek kabul edildiği plân
lı devrede bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, plânlı dönemde, sanayi 
politikasının nihai hedefi kısaca ağır anamad-
de ve yarı mamul üretimini ve ihracatını ar
tırarak yurdumuzu sanayileşmiş memleketler 
arasına katmak olduğunu görmekten memnun
luk duymaktayız. 

Sanayi sektörü bu gayretlerle en yüksek 
yatırımların yapıldığı ve gelişme hızının en 
yüksek tutulduğu sürükleyici ve itici sektörü 
teşkil etmektedir. Sanayi sektörüne birinci 
plânda % 31 in, ikinci plânda % 34 ün ayrıl
mış olması ve diğer sektörlerde % 5,4 olarak 
tesbit edilen ortalama hızın, bu sektör için 
% 12 civarında seçilmesi sanayileşmeye veri
len önemi belirtmeye yeterli oluşu, bu konuya 
verilen önemin neticesi olarak görülmektedir. 

Filhakika, sanayi sektörü gelirleri 7 yıllık 
plânlı dönem boyunca devamlı, muntazam ve 
yeterli artışlar göstermiştir. 1962 - 1965 yılla
rında % 7, 8, 1965 - 1969 yıllarında % 12,8 or
talama hız kaydedilmiştir. 

Sayın senatörler, imalât sanayiimize gelin
ce; bu sektör kalkmıma hızı en yüksek olan 
sektördür, ikinci Beş Yıllık Plâna göre, mey
dana gelecek olan 34 milyar liralık millî gelir 
artışının % 39 u bu sektörden beklenmesi ön
görülmüştür. Bu sektörün gelişmesi için de çe
şitli tedbirlerin alınması Sanayi Bakanlığımız
dan beklenilmektedir. 

Bu gayretlerin, memleketin kalkınmasında 
küçük gayretler olmadığını söylemek her hal
de yerinde olur. 
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Tetkiklerimize göre, öngörülen yatırımların 
% 100 ün gerçekleşmesi gayretlerinin olumlu 
yolda olduğunu da belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler, imalât sektöründe, en 
yüksek artışın plânlı dönemde Demir - Çelik, 
Sanayi mamullerinde görülmektedir, özellikle 
son birkaç yılda gelişen tesislerde üretim 1962 
yılına kıyasla, 1969 yılında ham demirde % 527, 
çelikte 384, saç üretiminde % 2050 oranında 
artma olmuştur. Bunlar dışında aynı tarihler 
arasında çimentoda % 147, kokta % 115, süper 
fosfatta % 430 üretim artışı sağlanmıştır. Di
ğer mallarda bu ölçüde yüksek olmamakla bir
likte önem ifade eden artışlar kaydedilmiştir. 
Aynı maddelerin 1970 yılı Ağustos sonundaki 
üretim seviyeleri 1969 yılının aynı ayına göre 
ham demirde % 8,6, çelikte % 11,8, saçta 
% 25,1, çimentoda % 8,8 oranlarında artış bi-
zim için ulaşılan hedeflerdendir. 1971 yılının 
içinde önemli imalât tedbirlerinin alınacağını 
öğrenmekten memnunluk duymaktayız. 

Sayın senatörler, ekonomik kalkınmada, ye
ni iş sahalarının açılması en büyük arzumuz
dur. Ve sanayileşmenin bununla mümkün ola
cağına inanmaktayız. Refahın artmasında ve 
yaygınlaşmasında sanayileşmenin ne büyük bir 
tesir olduğunu, sanayileşmeyi, refaha giden yo
lu açan bir anahtar olarak gören Sayın Sanayi 
Bakanını ve temsilcilerini grupumuz adına 
tebrik ederim. 

Sanayi, kalkınma plânımızda en önemli ye
ri teşkil etmektedir. Birinci plân döneminin 
sonlarına doğru taMbedilen yatırım politika
sında daha ağırlık kazanan sanayii sektörüne, 
ikinci plân döneminde ekonominin sürükleyici-
lik vasfı verilmiş, yatırımların sektörler arası 
dağılımında, gelişme hızlarının tesbitinde bu 
husus önemle göz önünde bulundurulmuştur. 

Tarih boyunca insanlar sanayileşmeye çalış
mışlardır. Sanayileşme bir ülkenin az gelişmiş
likten kurtulma yolunda bugün başvurabilece
ği tek şarttır. Sanayileşme tam anlamı ile bir 
ülkede geleneksel, toplumsal, ekonomik yapıyı 
değiştirmektir. Sanayileşmede en tesirli ve sü
rükleyici kuruluş Sanayi Bakanlığı teşkilâtı
dır. 

Bugün tarım yerine, sanayi, ulaştırma, tica
ret ve hizmet sektörleri ekonominin gelişme
sinde ağırlıklarını koymaya başlamışlardır. Ba-
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şanlı hizmet, yatırımlarının ve istihsalin art
ması ile mümkündür. Bu da tabiî istihsal kay
naklarının. verimini artıracak değişikliklerin 
süratle tatbikata konulması ile başarılabilir. 
Kaynakların en iyi şekilde kuUanılması, gerek
li sermayenin temini, A. P. iktidarının en bariz 
vasıflarından biri olmuştur. Tarımdan, ticaret
ten. Sanayie geçiş ile A. P. iktidarı görevleri
nin en büyüklerinden birini başarmıştır. 

Güzel vatanımızda sanayi kolları hızla geliş
mektedir. ihtiyaçlar arttıkça hizmet sektörü
nün gelişmesi gayesi prensibimiz olmuştur. Ta
biî kaynaklarımızın değerlendirilmesin in sana
yi sektöründeki gelişmesi her geçen gün kendi
sini göstermektedir. Böylece öz kaynağını kul
lanan büyük müteşebbis sınıfların doğması 
mümkün olmuştur. Dolayısiyle net yatırımlar 
millî gelirin % 10 u civarında yükselmiş ve 
hattâ geçmiştir. Fert başına düşen gelirde dü
zenli artmalar görülmesi en büyük iftihanmız-
dır. Teknik inkişaf ettikçe sanayiin bünyesi de 
değişir. Yeni sanayi sektörleri kurulur. Millî 
gelirin % 10 - 20 si yatırımlarda kullanılır. 

Bugün Türkiye'mizin sanayide yerini tesbit 
etmek mümkündür. 

Kanaatime göre şöyle ifade ediyorum; sa
bit sermaye yatırımları ve yurt içi tasarrufları
nın gayri safi millî hâsılamız içerisindeki oran
ları düzenli bir şekilde artmaktadır. Konuyu 
plânlı dönem itibariyle ele alırsak 1962 - 1970 
devresinde sabit sermaye yatırımlarının gayri-
sâfi millî hâsılamız içindeki yüzdelerinin 13,6 
dan başlıyarak sırasiyle 15,4, 15,1 15,7, 17,2, 
17,7, 19,3, 20,2, 20,6 ya yükseldiğini iç tasar
rufların ise, gene gayrisâfi millî hâsılanın 
% 11,1, 13,4, 16, 16,4, 18,4, 18,6, 19,5, 19,8, 
20,1 ini bulduğunu görürüz. Diğer yandan sı
nai üretimde yıldan yıla belirli artışlar kayde
dilmektedir. İkinci plân döneminin ilk üç yı
lında toplam smai üretimde görülen artış % 29 
civarındadır. 

'Sayın senatörler, imalât sanayii sektörün
de, ileri teknolojiler yer almaktadır. Pamuklu 
dokuma gibi eski hâkim sektörümüz, ekonomiyi 
Sürükleyicilikteki öneminde ve yatırımlardaki 
tercihinde kâğıJt, demir - çelik ve kimya sanayii 
gibi yeni rakipler kazanmış ve bu sonuncular 
hâkim sanayii durumuna geçmişlerdir, özel te
şebbüs, tasarruf ve yatırım fikri gelişmiş, eko

nomimizin yeni bünyesine uygun müesseseler 
kurulmuş, eskiler ıslâh edilmeye başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Ortak Pazar hak
kındaki görüşlerimizi de kısaca arz etmek isti
yorum. Ankara Andlaşması hükümlerine göro 
hazırlık dönemine geçilmesini kararlaştıran 
protokolün imza edilmesi dolayısiyle Parlâ
mento'da, basında ve muhtelif çevrelerde be
liren endişelerin ve yapılan tenkidlerin hemen 
hemen hepsi sanayi sektörü ile ilgilidir. «Henüz 
emekleme çağında olan ve gelişmesi birtakım 
himaye tedbirleri ve desteklemelerle sağlana
bilen millî sanayiimiz, Ortak Pazar ülkelerinin 
rekabeti karşısında kısmen tasfiyeye uğnya-
cak, kısmen de bu ülkelerin büyük sanayii ku
ruluşları tarafından istismar edilerek millîlik 
vasfını kaybedecektir,» diyenler mevcuttur. Ay
rıca; «bu suretle memleketimiz, iktisaden, Cum
huriyetten evvelki durumuna dönecek ve bü
tün ihracatı birkaç tarım ürününe inhisar eden 
ve topraklan üzerinde yabancı sermayenin iste
diği gibi at oynattığı, ekonomik bakımdan ta
mamen dışa bağlı fakir bir ziraat ülkesi haline 
gelecektir», denilmektedir. 

Sayın senatörler, hiç şüphe yok ki bu ten
kitlerin bir kısmı samimiyetle yurtsever endi
şelerden doğmakta, fakat maalesef sahipleri, 
Ortak Pazar denilen Avrupa tarihinin bu en 
önemli milletlerarası müessesesini doğuran fel
sefeyi bilmedikleri gibi, ne Ankara Andlaşma-
sını ve ne de son protokolü iyice incelememiş
ler kanısındayız, işin esasını bilenlerin tenMd-
leri ise evhamdan, aşırı bir hassasiyetten veya 
siyasi görüş aynlığından ileri gelmektedir. 
A. P. grupu olarak Ortak Pazar çalışmalarını 
destekliyoruz. 

Gerek Ortak Pazara vücud veren Roma And-
laşmasının, gerek bu andlaşmanın tam parale
linde bir karekter taşıyan Ankara Andlaşması-
nın temel felsefesi; 

Ortak ülkelerin ekonomik bakımdan hızla 
gelişmelerinin ve güçlenmelerinin, dolayısiyle 
yurttaşlarının refah seviyelerinin yükselmesi 
arzu ve iradesinden ibarettir. Bir ortağın kay
naklarını sömürerek geriye kalanların yaşa
masını sağlamak değil, doğuş sebebini bilenler 
kabul ederler ki, güçlü bir birlik kurmaktır. 

Binaenaleyh, ortaklık üyelerinden birisinin 
genel ekonomisinde veya genel ekonomisine do-
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layısiyle de olsa tesir eden bir faaliyet dalın
da gerilemeye sebebolabilecek her hangi bir 
tedbir uygulanamaz; şimdiye kadar bu usul 
uygulanmamıştır ve bundan sonra da uygulan-
mıyacağına inanıyoruz. 

Hazırlık devresinden intikal devresine ge
çişimizi sağlıyan protokola gelince; iyice ince
lendiği takdirde görülecektir ki, kabullendiği
miz mükellefiyetlerden bizim için kritik olması 
ihtimalini taşıyanlar ancak yirmi iki sene gibi 
oldukça uzun bir devre sonunda yüzde yüz ye
rine getirilmiş olacaklardır. Yirmi iki yıl de
vam edecek olan intikal devresinin Türk sana
yiine sağlıyacağı en büyük fayda, onu adalet
ten kurtarması, tekelcilik temayüllerinden ayır
ması, yaratıcı olmaya zorlaması ve Dünya piya
salarında rekabete mecbur etmesi olacaktır. 

Sayın senatörler, teknik elemanın sınai ge
lişme hızının üzerinde de büyük etkileri oldu
ğu muhakkaktır. Bunun için her kademede 
özellikle işçi, usta, teknisyen, mühendis, işlet
meci ve idareci kademelerinde iyi yetiştirilmiş, 
vasıflı çok miktarda insangücüne ihtiyacolacağı 
aşikârdır. 

Kalkınma Plânımızda da gereği şekilde 
önem verilmiş bulunan konuyu A. P. iktidarı 
iki yönden etkili bir şekilde eğilmiş bulunmak
tadır. 

Sanayi Bakanlığının çalışmalarında bu hu
sus müşahade edilmiş, birinci proje, mühendis
lik ve mimarlık hizmetleri gören müesseselerin 
kuruluşunu ve faaliyetlerini desteklemek; ikin
cisi, kurslar ve seminerler tertipliyerek işba
şında eğitim faaliyetleriyle sevk ve idare kade
mesindeki personeUn yetiştirilmesini koordine 
etmek olduğudur. 

Sayın senatörler, diğer bir hususa temas et
mek istiyorum. Piyasa istikrarının sağlanması, 
hammaddenin temini ve yeteri miktarda ithal 
edilebilmesi için ithalât dövizlerinin artırılmış 
olması ve fiyatlarının sabit tutulabilmesi için 
bunların gümrüksüz veya az gümrükle ithaline 
karar verilmesi ve bilhassa demir ve pik'in 
serbest olarak satışını temin eden ve bu husus
ta piyasada bir ferahlık yaratmasından dolayı 
Sayın Bakanımızın olumlu gayretlerini de tak
dirle karşılamaktayız. 

Hükümetin aldığı Ağustos kararında de
valüasyon sayesinde transferlere bekletilme

den başlanmış olması arzu ettiğimiz bir husus 
olarak kendisini göstermektedir. Para ayarla
ması ve tek kur tatbiki; ihracatı ve yatırımları 
teşvik, dış ticaret dengesini tesis, taban fiyat
larının yükseltilmesi gibi ananunsurlara ilâve
ten sanayinin önemli bir ihtiyacı olan orta va
deli reeskont kredileriyle tam kapasite çalış
maya doğru böylece önemli bir adım atılmıştır. 

Sanayinin gelişmesi üzerindeki büyük rolü 
olan altyapı tesislerinden bahsetmek istiyorum. 

Orta çapta organize sanayi bölgelerinin ku
rulmasının tahakkukunu görmekteyiz. Organize 
sanayi bölgelerinin, sanayiinin kurulmasını ko
laylaştırmaları yanında, sanayiinin yurt içeri
sinde dengeli olarak dağılmasında ve bölgelerin 
sosyal ve ekonomik gelişmeler üzerinde de müs
pet tesirlerini görmekteyiz. Konya ve Manisa 
sanayi organize bölgelerinin inşaatına devam 
edilmesi, G-aziantep'in ve Eskişehir'in proje ça
lışmalarının hazır olması, Erzurum'un proje ça
lışmalarına bu yıl başlanacağı haberi bizleri 
memnun etmektedir. Ayrıca, Adana ve Kayseri 
organize sanayi bölgeleri de arazi sağlandığı 
takdirde 1971 yılında gerçekleşeceği, ayrıca 
25 ilde organize sanayi bölgelerinin kurulması 
için yapılan çalışmaların olduğu tetkikimizden 
anlaşılmıştır. 

Küçük sanayiinin gelişmesi de büyük ölçü
de onun toplu olarak çalışma imkânlarına ka
vuşturulmasına ve alt yapı ile tesis edilmesine 
bağlıdır. Şimdiye kadar 12 site ve çarşının hiz
mete girmiş olması, halen üst yapı maliyeti, 
728 milyon lira olan 34 sitenin inşaatına devam 
edilmesi, 1971 yılında 4 yeni sitenin inşaatına 
başlanacağı hususunu memnunlukla ifade etmek 
isterim. Ekonomik kalkınmamızda, küçük sana
yii, büyük sanayiinin ayrılmaz bir parçası ola
rak g-örüyor ve onun kredi ve finansman, alt
yapı, hammadde, makina ve teçhizat, âlet ve 
edevat, eğitim ve pazarlama gibi ihtiyaçlarının 
karşılanmasına günün değişen şartlarını da dik
kate alarak Sanayi Bakanlığımızdan bu sanayie 
daha çok önem verilmesini arzulamaktayız. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımızın Sosyal Si
gorta kapsamına alınmaları hakkındaki kanun 
tasarılarının ayrıca, çıraklık, kalfalık ve usta
lık kanun taşanlarının da Meclise biran evvel 
intikal ettirilmesini dilemekteyiz. 

Muhterem senatörler, montaj sanayii hakkın
da da kısaca malûmat arz edeceğim. 
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Montaj sanayii dediğimiz sanayi dalı millî 
ekonomimizde değer kazanıyor fikri üzerinde 
durmak isterim. Montaj sanayiinde döviz tasar
ruf oranı ortalama olarak 1970 yılında % 67,5 u 
bulmuştur. Yerli parça oranının artırılabilmesi 
için yeni yan sanayi kuruluşlarına, eski kuru
luşların da yeni ileri teknolojileri kullanmala
rına imkân verecek şekilde tevsilerine müsaade 
edilmelidir. Montaj sanayiine bir misal vermek 
isterim. Meselâ; Otosan tetkikim neticesinde, 
Otosan 1970 senesinde dışarıya 250 000 dolar
lık ihraç yapmıştır. Bunun karşılığı olan mallar 
şunlardır: 10 000 transit münibüs şasesi, 3 000 
aded Ford marka kamyon, volan muhafazası, 
kampana, direksiyon simididir. 

Bunların 1971 yılında da fazla miktarda ih-
racedileceği öğrenilmiştir. 

1970 senesi içinde yapılan Anadol otomobil-
lerin % 71 i, transitlerin % 58 i Ford kamyon
larının % 56 sı yerli olarak imal edilmiştir. 
1971 de, Anadol'da % 3 artış ile % 74 e, tran
sit münibüslerde % 5 artışla % 63 e, Ford kam
yonlarda % 2,2 artışla % 58,2 ye, 1972 senesin
de ise, motor imalâtına başlanılacağı, 1973 ve
ya 1974 içinde dişli fabrikası kurulup dişli ya
pılacağı, böylece otoların % 95 inin yapılabile
ceğini tetkik ve tesbit etmiş bulunuyorum. 

Ayrıca, ikinci bir misal olarak yılda 5 000 
traktörün imal ve montajını yapabilecek durum
da olan Türk Traktör Fabrikasıdır. % 55 yerli 
muhteva oranı ile çalışmaktadır. Memnuniyetle 
öğrendiğime göre tevsiata giren bu fabrika önü
müzdeki yıllarda % 70 yerli imalâta gireceği ve 
senede 10 000 traktör çıkaracağı ve ayrıca bir
çok Orta - Şark memleketlerine ihracedeceği 
montaj sanayiinin bir nümunasidir. 

Yine tetkikim neticesinde; 1963 yılında mon
taj kuruluşlarında çalışan işçilere 1 950 000 
lira ödenmiş olduğu halde 1969 ve 1970 i elde 
edemedim, 1968 yılında ise, 108 000 000 lira 
ödenmiştir. 

Sanayiin istikbalinden endişemizin olmaması 
lâzım. Bilhassa yan sanayi olarak memleketin 
bünyesinde bulunan sanayicilerimiz hakikaten 
ileride % 95 kadar yerli mamul elde etmek su
retiyle, artık bunlar montaj sanayimden çıkıp 
yerli sanayi haline gelecektir. 

Görülüyor ki, otomotif sektörünün Türk eko
nomisindeki gelişme sahasındaki payı hakikaten 

devreler arasında büyük gelişme göstermekte
dir. 

Gerek işçiye ödenen para, gerek yan sanayi
in beslenmesi, gerek piyasadan temin edilen 
hammadde memleket ekonomisine büyük katkı
larda bulunduğu gözden kaçmamalıdır. Bunu 
bilen bir kişi olarak konuşuyorum. Bunlar gibi 
daiha verecek pek çok misaller mevcuttur. Me
selâ; buzdolapları, asansör ve elektrik süpürge
lerinde yerli imalât oranları % 80 in üzerine 
çıktığından bunlar montaj sanayi kapsamından 
çıkarıldığı memnuniyet verici bir durumdur. 

Montaj sanayiinin diğer sanayi sektörlerin
de olduğu gibi, ihracata dönük hale getirilmesi 
gayretleri Sanayi Bakanlığımızın hedefi oldu
ğunu görmekten cidden gurur duymaktayız, 

Yukarda rakamlarla ifade ettiğim misaller, 
bu gayretlerin semeresinin alındığını çok iyi 
ifade etmektedir. 

Türk ekonomisine ve memleketimize faydalı 
hale gelmesini istediğimiz montaj sanayiinde 
döviz israfına mâni olmak için bu malların ima
lâtçısı tarafından muayyen nisbette dışarıya ih-
racedilerek döviz getirilmesi şartlarının aran
ması ve sanayicilerin buna zorlanması kanaati
mizce anahedef olmalıdır. Sanayi sektörünün 
önemli ve ağır kısmı, yan sanayiinin kuvvetlen
mesi temin edilmelidir. Yan sanayii çoğunlukla 
küçük sanayi ünitelerinden teşekkül ettiğine 
göre, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bil
hassa küçük sanayi için yaşama ve gelişme im
kânları öngörüldüğüne göre, Bakanlığımızın 
küçük sanayiinin gelişmesi ve korunmasını bü
yük bir dikkatle takibetmesi en büyük arzu
muzdur. Bilhassa küçük sanayiinin finansma
nına tahsis edilen kredilerinin yeterli hale geti
rilmesini zorunlu bulmaktayız. 

Sayın senatörler, Sanayi Bakanlığı ile ilgili 
Sümerbank, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., Demir ve Çe
lik işletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları işletmesinin 1970 yılı faaliyetleri hak
kında bilgiler arz etmeme her halde müsaade 
edersiniz. 

7 teşekkülün 1970 programına göre yatırım
larının toplamı 1 027 017 000 lira iken, tahak
kuk ettirdikleri fiilî yatırımların 1 225 604 000 
liraya ulaşması, buna göre tahakkuk oranları
nın % 119,3 e ulaşması Grupumuzca küçümsen-
memektedir. Teşekküllerimizin 1971 yılı için 
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programlanan yatırımları ise 2 milyar liraya 
yaklaşmaktadır. Kârları 400 milyon liralık prog
ram değerini aşarak 691 milyon lirayı bulması 
ve tahakkuk oranının % 130,8 olması cidden if
tihar konusudur. 1971 yılında 800 milyon civa
rında kâr sağlıyacağı bu müesseselerin program
larında gösterilmektedir, iktisadi Devlet Teşek
külleri plânlı kalkınma döneminde kalkınma
nın başarılmasında en fazla mesuliyet ve görev 
taşıyan kuruluşlardır. 

Bilhassa Şeker ve Çimento sanayiimiz bugün 
memleket ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde olup, 
ihracata yönelmiş olmaları beklediğimiz anahe-
deflerdendir. Burada kısaca şeker sanayiinin 
durumundan bahsetmekle iftihar duyduğumu 
arz etmek isterim. 

Türkiye dâhilinde şeker ve ispirto fabrika
ları kurmak, şeker sanayiini ve şeker pancarını 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgilendiren 
sanayii ve tesisleri kurmak ve işletmek veya 
bu maksatla ortaklıklar kurmak kurulmuş bu
lunan ortaklıklara katılmak üzere faaliyette 
bulunan şeker sanayii ziraate münavebeli sok
mak, teknik bilgiyi ve hizmeti köye götürmek 
gibi yurt kalkınmasında önemli bir rol oynamak
tadır. 

Sevk ve idarecileri iktisadi Devlet Teşekkül
leri niteliğindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. ne bırakılan 5 özel şirket ile birlikte 6 şir
ket halindeki şeker sanayiin halen 17 şeker fab
rikası, 2 ispirto fabrikası, 2 makina fabrikası 
ve 2 tohum üretme çiftliği mevcuttur. 17 şeker 
fabrikasının normal yıllık üretim kapasitesi 
680 bin ton olup, normal kampanya sürelerini 
bir miktar uzatarak forse çalışmak suretiyle 
üretimi bir miktar artırması da mümkün olmak
tadır. Memleketimizin yıllık şeker ihtiyacı ise 
halen 650 bin ton civarında olup, tüketim her 
yıl % 6 ile % 8 oranında artmaktadır. 

Şeker sanayiinin kâr ve zararları ile serma
ye durumunu aşağıda arz ediyorum. 

1969 yılında 55 918 658,04 liralık kâr, 1970 
yılında 70 892 100 liraya çıkması cidden bizi 
sevindiriyor, diğer teşekküllerimizde de aynı 
durumu görmek Türk sanayi hayatındaki geliş
menin müspet bir ifadesi olacaktır. 

Sayın senatörler, sözlerimin başında ifade 
ettiğim gibi, yurt kalkınmasında büyük rolü 
olan Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde ne ka
dar konuşsak azdır. 
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Bakanlığımızın, memleketin bütün dertleri
ne kısa, kesin ve ucuz çareleri demokratik açı
dan bulmak yolunda olduğuna inanıyoruz. Re
fah Devletinin kısaca sanayileşme ile mümkün 
olacağı gerekçesini bilen bu kuruluşumuzun fa
aliyetlerini grup olarak desteklemekteyiz. 

Sanayi Bakanlığının hem özel teşebbüsü ve 
hem de iktisadi Devlet Teşekküllerini başarılı 
olarak yönetecek tedbirler almasını canı yürek
ten diliyoruz. 

1971 malî yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 
memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahıslan adına Sayın Atma
ca, lehte mi, aleyhte mi efendim? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Aleyh
te. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek?.. Yok. Sa
yın Hazerdağlı?.. Yok. Sayın Işıklar, yerini Sa
yın Oral'a vermiştir. Oral Karaosmanoğlu bu
rada mı efendim? Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?. 
Yok. Sayın Aleaddin Yılmaztürk?.. Yok. Sayın 
Kmaytürk lehte mi, aleyhte mi, efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Üzerin
de. 

BAŞKAN — Üzerinde. Sayın Dikeçligil?.. 
Yok. Sayın Karaosmanoğlu lehinde mi, aleyhin
de mi efendim? 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Le
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun, söz sırası sizin. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; müzakere etmekte bulunduğumuz Sanayi 
Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle özellikle seçim 
bölgemi ilgilendiren iki konu üzerinde mâruzât
ta bulunacağım. 

Organize sanayi bölgesi çalışmalarına uzun 
müddettir devam edilmekte idi, Manisa'da. Bu 
arada şimdiye kadar 21 milyon Türk lirasına 
yakın bir yatırım yapılmak suretiyle Manisa 
organize sanayi bölgesinin özellikle altyapı ça
lışmaları tamamlanmaya yakın bir safhaya gel
miştir. Ve bu yıl bütçeye konan ödenekle tamam
lanması ümidinde bulunuyoruz. Organize sanayii 
sitelerinin Sayın Bakan tarafından önemle ele 
alınmasını ve Manisa'dan başka yurdun muh
telif vilâyetlerinde organize sanayi bölgeleri 
ve siteleri kurmak suretiyle sanayi yatırımla-
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rını muayyen esaslara, prensiplere bağlamak 
ve bu suretle dengeli bir sanayi politikası ta-
kibetmek yönünden için ehemmiyetinin göz 
önünde bulundurulması fazlasiyle memnuniye
ti mucıbolmaktadır. Manisa organize sanayi 
sitesinin altyapı tesisleri tamamlanmıştır, yol
larıyla, telefon hatlarıyla, kanallariyla ve diğer 
tesisleriyle. Yalnız Bütçe Komisyonu huzurunda 
da ifade etmiştim. Bu organize sanayi sitelerin
de sınai tesislerin kesafetle kurulmaları ve bu 
suretle memlekette sanayi sitelerinde teşkil edi
lecek çeşitli sınai tesislerin bu bölgelerde kurul
masını sağlıyacak yan tedbirlerin de plânlı ve 
program ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiril
mesi zarureti mevcuttur. Sermaye Piyasası Ka
nununun Yüksek Meclislerden geçmesinden son
ra memleketimizde kurulmakta olan organize 
sanayi bölgelerindeki çalışmaların, özellikle 
özel sektör ve halk iştiraki şekliyle kurula
cak olan çeşitli sınai tesisler yönünden de 
büyük faydalar Bağlıyacağı kanaatindeyim. 
Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Sanayi 
Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan Kü
çük Sanatlar Dairesi kanaliyle birkaç yıl
dan beri küçük sanat çarşıları kooperatifi 
politikasına önemli bir ağırlık verilmiştir. 
Özellikle küçük sanatların ve diğer imalât 
sanayiinin geliştirilmesi ve küçük sanat çar
şısı kooperatiflerinin teşkili suretiyle bu sa
haya da emek verilmesi gerek plân ilkeleri ba
kımından gerekse memleketimizde büyük ağır
lığı olan küçük sanat erbabının çeşitli ihtiyaç
larının karşılanması bakımından da ehemmiyete 
haizdir. Yalnız sırası gelmişken şu hususu da 
tebarüz ettirmek isterim. Her yıl bütçe ka
nunlarına konulan muayyen bir ödenekle kü
çük sanat çarşısı kooperatiflerine Türkiye Halk 
Bankası aracüığiyle kredi verilmekte ve bu 
krediyle küçük sanat sitelerinin inşaası ele alın
maktadır: 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız naçizane 
kanaatimle şunu ifade etmek isterim ki., mem
leketimizde küçük sanat kooperatiflerinin 
iyi bir tarzda gelişmesi için her şeyden önce 
arsa meselesinin halline büyük ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Takdir buyurursunuz, sü
ratle şehirleşmekte olan bölgelerimizde mem
leketimizde arsa meselesi en başta gelen bir 
problem halindedir. Arsa altyapı tesisi ba

kımından önemli bir faktördür. Yalnız şehir 
imar plânı uygulamasında, bir vilâyetin belir
li bir kısmının küçük sanat çarşısı kooperati
fine ayrılan bir arsa halinde planlanmasından 
sonra çeşitli iktisadi, sosyal faktörlerin tesiriy
le arsalarda fiyat artışları ortaya çıkmaktadır. 
Küçük sanat erbabının malî takati göz önünde 
bulundurulursa, bu arsayı teminde küçük sa
nat erbabı, büyük güçlük çekmektedir ve kısmî 
satmalma ve kısmî kamulaştırma yollarıyla 
arsaların alınması da arsa fiyat artışlarına bu
luk çapta yol açmış olacağından, buna mevzua
tımızda gerekli ıslahat ve değişiklik yapmak 
suretiyle bir yön verilmesi zaruretine inanıyo
rum. Gerçi meseleyi bira* de malî imkânlar 
bakımından değerlendirmek lâzımdır. Ama, her 
şeyden önce küçük sanat çarşılarının gelişmesi 
ve süratle kurulması bakımından arsa me
selesinin halli taşta gelen bir meseledir. Yal
nız bu konuda mevzuat satmalma veya ka
mulaştırma için kooperatiflere kredi yoluyla 
finansman imkânını bahşetmemektedir. Ko
misyonda da arz etmiştim, sayın Bakan da ya
kın ilgileriyle bu meseleye eğilmişlerdi. Gayet 
tabiî mevcut malî imkânlar muvacehesinde 
küçük sanat kooperatifleri için arsa alımla
rında kullanılmak üzere kredi yolu ile finans
man imkânları sağlanması zorunluğunu da tak
dir etmemek elde değil. Yalnız işin radikal 
surette halli her şeyden önce küçük sanayi çar
şısı kooperatiflerine arsa için de bu fondan 
muayyen miktarlarda kredi yardımı yapılması 
ile sağlanabilecektir ve böylece özellikle orga
nize sanayii sitesi, organize sanayi bölgesi teş
kil edilen vilâyetlerde küçük sanat erbabının 
da bu organize sanayii sitesinde kurulacak da
ha ağır sanayie, bu kooperatif sahasında kuru
lacak küçük sanatlar ve diğer tesisler marifetiy
le, bir yan sanayi bakımından da destek ola
cağı hususu da göz önünde bulundurulmak ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlarım, iki yıl önce yük
sek Meclis tarafından Arsa Ofisi Kanunu kabul 
edilmiş bulunuyor. Ama, son yıllardaki bütçe 
problemleri muvacehesinde Arsa Ofisi Kanunu
nun icabettirdiği fonları lâyıkı ile bütçeye ko
yamadığımız için bu mekanizma işiiyemiyor. 
Kıymetli Bakandan istirham ediyorum, imar ve 
îskân Bakanlığı ile koordine bir çalışma yap-
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mak suretiyle küçük sanat kooperatiflerinin ar
sa meselelerinin haili için bu Arsa Ofisi Ka
nunu imkânlarından faydalandırmak yolun
da sıkı ve koordine çalışmalarda bulunul
masını özellikle istirham edeceğim. Mesele çok 
mühimdir. Küçük esnaf, küçük sanatkâr, di
ğer imalâtçı vatandaşların kendi dar imkân
ları ile kurdukları kooperatiflerine yapıla
cak inşa yardımından ziyade arsa mubayaası 
konusunda yapılacak yardım çok daha büyük 
ehemmiyet kazanmaktadır. Gerek, Manisa'dan 
gerek yurdun muhtelif bölgelerinden aldığı
mız taleplerde, Bakanlığın bu politikasına ye
ni bir istikâmet vermesi lüzumuna işaret edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kıymetli va
kitlerinizi fazla almıyayım. Sadece Manisa'ıda 
müşahede ettiğim, diğer valâyetlerimizde de 
görmüş olduğumuz, bu iyi teşebbüslerin daha 
radikal ve daha rasyonel bir surette gerçek
leşmesi bakımından bâzı maruzata bulundum. 
Bu arada 25 ilimizde daha organize sanayi böl
gesi çalışmalarının plânlanmış bulunduğunu da 
gerek raporun tetkikinden, gerekse sayın Ba
kanın izahatımdan anlamış bulunuyoruz. 

Bütçenin memleketimize ve Sanayi Bakan
lığımıza hayırlı olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, aleyhinde bu
yurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan benim söz sıram geçti mi? Üzerinde 
konuşacaktın!. 

BAŞKAN — Söyliyeyim, bakayım efendim. 
Daha evvel okumuştum, mamafih bir daha 
okuyayım. Sayın Atmaca şimdi konuşacaklar, 
aleyhinde. Sayın Kasım Gülek ve sonra da 
Hazerdağlı. Kayıit sırasına göre üçüncü sıra
dasınız. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben buradayım ve üzerinde söz aldım. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşacaklar, sırada 
olduğunuz için size tekrar soracağım, efendim. 
Buyurun Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Sanayi Ba
kanlığının değerli mensupları; sözlerime, Tür
kiye'nin geleceği, ümidi, gelişmiş bir ülke ol
masını sağlryacak bakanlıkların başında ol

ması yönünden 1971 malî yılı Sanayi Bakanlığı 
Bütçesinin miEetimiz için (hayırlı hizmetler ge
tirmesini temenni «itmekle başkıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye nüfusunun 
üçte ikisi tarıma bağlıdır. Tarımla bilhassa 
Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkenin kalkın
ması mümkün değildir. Ama buna rağmen geli
rinin yarıya yakınını Türkiye bugün hâlâ ta
rımdan elde etmektedir. Az gelişmişlikten kur
tulmanın tek yolu, tarım sektöründeki yarı iş
siz veya gizli 'işsiz halinde bulunan ve yılın 
büyük bir kısmını kahvelerde boş oturarak ge
çiren vatandaşlarımızın tarım sektörüne ak
tarmak suretiyle, fbunlarm memleket kalkın
masına, istihsalin artmasına katkıda bulunması
nı sağlamaktır. Gelişmiş ülkelere, meselâ Ame
rika'da tanımla uğraşan bir vatandaş 10 - 12 
kişinin gida ihtiyacını temin edebildiği halde, 
Türkiye ̂ de 7 kişi, 7 çiftçi, geri kalan 3 kişi
nin gıda ihtiyacını sağlayamadığı gilbi kendine 
dahi yetememekte ve bu yüzden başka mem
leketlerden buğday ilthal etmek, yiyecek ithal 
etmek zorunda kalmaktayız. O halde ne Itarı-
mımız, ne sanayiimiz, Türkiye'nin bugün nü
fus artışını bir tarafa bırakalım, bugünkü nü
fus saibit kalsa dahi, yeterli değildir. Sanayi
leşmemizi engeîliyen başlıca nedeni bozuk dış 
ticaret düzenimizde görmekteyim. Yerli millî 
sanayiimizi engeîliyen yabancı sermaye anlaş
malarımız, maalesef anlaşmalar tetkik edildi
ği zaman aleyhimize işlemekte, fazla taviz 
vermek suretiyle bu anlaşmaları yapmış bulun
maktayız. Bugün gelişmiş ülkelerde dahi ya
bancı sermaye ile sanayileşme vardır. Ama, 
bu gelişımiş ülkeler yabancı sermayeyi memle
ketlerine çekerken yaptıkları anlaşmalarda 
daha çok millî menfaatlerini ön plâna almış bu
lunmaktadırlar. Bu bakımdan yabancı serma
ye anlaşmalarının memleketin lehine ve taviz
den kurtarılacak şekle getirilmesinin lüzumu
na işaret etmek isterim ıSanayiimizin gelişme
sini önliyen ve ısanayiimM daıiboğaza sokan baş
lıca nedenlerin başında miontaj sanayii ile işe 
başlamamızıdır. Bu millî saayiiimizin ileride de 
olsa ikurulmasını, mlillî sanayide aşamaya ulaş
mamızı önliyecek nedenlerin (başındadır. Çün
kü, büyük ve kuvvetli sermayelerle kurulan 
montaj sanayii ile bizim daha küçük ve dar im
kânlarla kurduğumuz millî sanayiin bunlarla 
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rekabet etmesi mümkün olmamaktadır. Sana-
yiimiizde en büyük aksaklıklardan biri de, hattâ 
yabancı sermayede ide (buna gitmişiz maalesef, 
sanayiimiz daha çok iç tükeitime yöneliktir. 
özellikle belki millî sanayilimizin, evvelâ mem
leketimizin ihtiyacını karşılamak için kurul-
masîina akıl yatabilir ve normal karşılanabilir. 
Ama, yabancı sermaye ile kurulacak sanayiin 
do tüketime yönelik olması sömürünün devam 
etmesini sağllyacak bir usuldür. Bu bakımdan 
özellikle dış sermayeden faydalanarak yapılaaf 
ve kurulan sanayiin ihracata yönelik olması 
üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Böyle 
bir prensip millî sanayiimizi kısmen daha az 
zarara sokabilir ve millî sanayiimizin gelişmesi
ni daha az önliyefoilir. Sanayiin, sanayileşme
de büyük mikyasta muayyen bölgelere Devlet 
olarak, özel teşjebbüs olarak kurmaya çalış
maktayız. Asıl insangücünün, işsizliğin en çok 
bol olduğu yerlere maalesef sanayi kayınlnıa-
makta ve ıbirbirdne bitişik, millî savunmamız . 
bakımından da ileride büyük tehlikeler arz 
edebilecek muayyen merkezlere 'sanayiin yığıl
ması ileride telâfisi güç zararlar doğurabilir. 
Diğer taraftan da maliyeti artırmaktadır. Çün
kü, atsa temini, işçi temiini bakımından güç
lükler 'çekilmektedir. Sanayiimizde maalesef 
maliyet ıkontrolları yapılmadığı için maliyet 
yüksek olmakta, bu yüzden ihracatta ve içtü-
ketimde birtakım sıkıntılar başgcstermeîk^dir. 
Hükümetin yerli sanayii yabancı sermaye ka
dar korumadığını ve onun geniş imkânları, bil
hassa yabancı sermayenin daha çok propagan
da yapmak suretiyle, içtüketimde yerli sanayie 
nazaran hâkim duruma geçtiği bir gerçektir. 

Küçük bir misaldir ama, arz edeyim. Bu
nun daha büyükleri olmaktadır. Geçende 
tmo'to - trenle bir yolculuğumda restorana git
tim, restoranda üzüm sUyu istedim, yok. Ne 
var içecek? öoco - Cola, Pepsi - Cola var. 
Ayran? Yok. Bira? Tekel birası yok. Ama, 
Tubıorg istediğiniz kadar var. Bizim Devlet is
letmelerimiz dahi yabancı sermayenin malları
nı satmakta, yerli mallarımıza iltifat etmemek
tedir. Birçok Devlet teşekküllerin, işletmele
rinde, kantinlerinde bunu müşahede etitıüm. 
Bunun üzerinde durulmalıdır. Restoranlarda, 
kâğıt peçeteler üzerinde yabancı sermaye mal- j 
lannm reklâmları olan peçeteler dağıtılmak ve İ 

verilmektedir. Yani Devlet eliyle yabancı ser
mayenin propagandası yapılmaktadır, Türki
ye'de. 

Atatürk'ün açtığı; «Yerli malı kullan» kam
panyası artık bugün Türkiye'de okullarımızda 
müfredatlarda olduğu halde lâfı dahi edilme
mektedir. Bırakın sosyal hayatımızı cemiyet 
hayatımızı bir tarafa. Atatürk zamanında or
taokul ve ilkokul programlarıma konan, çocuk
larımızı küçük yaşta yerlimalı kullanmaya 
alıştıracak üniteler, ortaokul programlarından 
kaldırıldı, ilkokul programlarında da gösterme
lik olarak kalmıştır. 

Diğer bir konumuz küçük el sanatları yö-
nündendir. Türkiye'de çeşitli küçük el sanat
larının da yeteri kadar korunmadığı kanısında
yım. Kendi seçim bölgemden bunu bir misalle 
müşahhas hale getirmek istiyorum. Benim ilim 
Denizli'de, yüzelli bin nüfus geçimini dokuma
cılıkla yapar. Bu dokumacılar maalesef ipliği 

" bir seneden bu tarafa karaborsadan alırlar, 
memleketimizde, kendi ilimizde iplik fabrikası 
olduğu halde. Hükümet bir karar almıştır, ip
liği ihracetme. Sümerbank ipliği ihracedüince 
muayyen miktarda tüccar almakta, karaborsa 
dokumacıya intikal ettirmektedir, iplik fiyat
ları 40 senede % 30 arttığı halde son be?, altı 
ay içinde % 100 artmıştır. Meselâ, 1970 Ocak 
ayında elli lira olan 24 numara iplik, bugün 
104 liradır. Karaborsa almış yürümüştür, iplik
te. Çünkü Sümerbank tüccara altı ay vadeli ip
lik satar, dokumacı peşin parasını verir. An
cak, onbeş, yirmi gün, bir ay sonra ipliğini ala
bilir. Demek ki, tüccara vadeli satış yapan Sü
merbank onun karaborsa yapmasına sebebolu-
yor. Dokumacının kooperatifler yoliyle parası
nı peşin olarak yatırdığı ipliği dahi zamanında 
vermiyor. 

Devletin yaptığı ftyat artışlarında maalesef, 
birtakım vurgunlar yapılmaktadır. Tekele zam 
yapılır mahalle bakkalmdaki üç beş paket siga
ra tesbit edilir, farkı almır. Şekere zam yapı
lır, mahalle bakkalmdaki on, onbeş kilo çuva
lın dibinde kalmış olan şeker tesbit edilir, farkı 
alınır ama, demire zam yapılır, ipliğe zam ya
pılır, ki bunlar büyük yekûn tutan mallardır, 
daha bu zamdan evvel kulak gazeteleri işler, fı-

j sıldamalar başlar, stoklar yapılır, elindeki te-
i minat mektubiyle veya kredi ile alman binlerce 
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ton demir, tüccarın elinde kalır; tüccar kaza
nır, Devlet yaptığı zamdan hiçbir şey kazana
maz. Bu bakımdan, bu fiyat artışlarının muay
yen vurgunlara sebebolmamasını bir defa daha 
temenni ediyorum. Bilhassa bu seçim bölgemin 
dokumacılarının el emeğiyle geçinen ve tarih 
boyunca «çulha gömlek bulmaz» deyimini ger
çekleştirmeye Sanayi Bakanının yardımcı olma
masını rica ederek, hepinizi saygiyîe selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Gülek, üzerinde, buyu
run. 

Sayın Hazerdağlı aleyhinde mi? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aley

hinde. 

KASMÎM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; Sanayi Bakanlığı en önemli .bakanlık
larımızdan birisidir. Batı ekonomi medeniyetine 
katılmamızın yolu sanayimizden geçer. Sanayi
de yeniyiz, iyi niyetle, bu yenilik tesiriyle bir
çok hatalar ettik. Bugünkü durumumuz şudur. 
Bugün, sanayide önemli birtakım istisnalar bir 
tarafa, ancak himaye ile ayakta durabilen içe 
dönük, dünyadan uzak, pahalı, kalitesi düşük 
bir sanayiimiz var. Temeli ikame sanayii. Dı
şardan getirmiyelim. Kendimiz yapalım. Yapa
lım da pahalı olsun, kalitesi yüksek olsun, ol
masın; hele o bir tarafa. Pek de kalitesi düşük 
olsun diye bağlamıyor. Elbette pahalı olsun di
ye başlamıyor. Ama netice bu. Böyle kurul
muş sanayi, bir sömürü sanayii oluyor. Musluk 
yaparsınız akar, kilit yaparsınız kırılır, ampul 
üç günde söner. Fiyatı dünya fiyatlarının beş 
misli. Tekel halindedir. Dışardan ithal edemez
siniz. Türk miletinin sırtından kazanç. Sanayi 
yolu bu değildir. Sanayileşme, sanayi yoliyle 
uygarlaşma yolu katiyen bu değildir. Denecek 
ki, «canım, sanayiimiz yenidir, himaye ister. 
Yerleşsin, yavaş yavaş düzelecek. Henüz çocuk 
halindedir sanayi. Ne vakit büyüyecek bu ço
cuk? Eaç yılda?» Sayın arkadaşlarım, bunun 
başlıca istisnası tekstil sanayii. Pamuklu tek
stilin Türkiye'de bilhassa uzun bir mazisi var. 
Belki yüz senelik. Dünya pazarına mal çıkara
cak kabiliyette, dünya pazarında rekabet edecek 
bir halde. Artîk Türkiye'nin ham pamuk ihracı 
ayıp. Tekstil sanayii var. Tekstil sanayii pe
kâlâ dünyanın diğer memleketleriyle boy ölçü

şür durumdadır. Ancak, pamuklu ihracetme-
liyiz, biz. Gelgelelimki, Ortak Pazar konuşma
larında son derece nazik bir nokta bizim pamuk
lu tekstilin Ortak Pazara girmesinde müşkülât
la karşı karşıyayız. Türkiye'nin en rahat ihrace-
debileceği, dünya ile boy ölçüşeceği sanayi da
lı. Bunun karşısında montaj sanayii. 

Sayın arkadaşlarım, montaj sanayii aşırı ka
zancı olan bir nevi tekelci, sanayidir. Pahalıya 
mal eder ve hammaddesinin yarı mamulünün 
hemen hepsi dışardan gelir. Bir kısmını kendi
miz yapabiliriz. Ama, meydana getirdiği ma
mul dünya fiyatîariyle kıyas edilecek olursa 
çok pahalı ve kalitesi düşüktür. Klâsik misali 
traktör. Biz çiftçiye diyoruz, çıkardığın malı 
dünya fiyatına satacaksın ama, çiftçi bu malı 
istihsal için ihtiyacı olan traktörü dünya fiyatı
nın birkaç misline alacak, kalitesi de düşük ola
cak. Buna imkân yok, yürümez bu. Bu sanayi 
çıkmazının temel sebepleri başlangıçta başlar. 

Evvelâ, sanayi yanlış kurulmuştur. Yeri yan
lıştır; politik sebeplerle uygun olmayan yerlere 
fabrikalar kurulmuştur. Bunda kabahat ara
mak için söylemiyorum. Bunda eğer suç varsa 
bütün partilerin suçu var, sevap varsa bütün 
partilerin sevabı var. Onun üstüne çıkmak lâ
zım, parti gözüyle değil memleketin temel eko
nomisini ele alır bir görüşle görmek lâzımdır. 
Aşın himaye görmüştür ama, sonucu memnuni
yet verici değildir. O hale gelmiştir ki, ithal et
tiği parçalar için verdiğimiz döviz eğer elimiz
de getirecek sanayi olsa ve elimize döviz geçse, 
mamûldan alacağımız kadar pahalıdır. Çok 
yerde temel kuruluş hatalı olmuştur. Falan ma
mul Türkiyede yapıldı densin diye yapmışızdır. 
Ama, ucuz rasyonel yapabildiğini yapmak bu
nu ihraç etmek; bununla elde edeceğin dövizle 
dünyanın her hangi bir yerinde alnın açık, göğ
sünü gere, gere en ucuz ve kalitelisini almak sa
nayide takip edilmesi gereken temel politikadır. 
En iyi yapabildiğin, ihraç edebildiğin, dünya 
fiyatına yapabildiğini yap, ihtiyacın olanı ora
da elde ettiğin dövizle rahat, rahat alabilirsin. 
İhracat kalkınan bir memleket için temel şart
lardan biridir. Yalnız kalkınan değil ileri sana
yi memleketleri de bu devirlerden geçmiştir. 
İkinci Dünya Harbinin sonunda İngiltere büyük 
sanayi memleketi, büyük sıkıntı içindeydi. İhraç 
mecburiyetinde slogan olarak şunu koydular; 
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«ihraoet yoksa ölürsün.» Biz de bugün şunu 
diyebiliriz. İhraç et yoksa kalkınamazsın. Prim
le ihracata uğraşıyoruz. Primle ihracat marifet 
değildir. Yardımcıdır, bir müddet için yürür 
ama, marifet primsiz, rahat, dünya fiyatına, 
dünya kalitesinde mal yetiştirmektir. Bu bakım
dan temel konu dünya maliyetine mal yetiştir
me. Dünya rantabilitesinde sanayi kurabilme, 
ileri teknikte, işletmecilikte bunlara varabilme. 
Bunlar üzerinde durmak lâzım. Sanayi kurar
ken en ileri olduğumuz tekstil sanayiinde de 
yapacaklarımız var. Bu gün dünyada artık on 
bin iğlik fabrika kalmadı. Bantabl olabilmek 
için en küçüğü yüz bin iğlik, iki yüz binlik, 
iki yüz elli binlik.. Japonya yapıyor. Bunlara 
doğru gitmek zorundayız. Gıda sanayii bizim 
ihracata yönelmemizde faydalı olur. Elbetde 
bunların yanında temel sanayii, yapacağız. Bil
hassa bizim için hayatı önemde gübre sanayii 
Türkiyede kurulmalıdır. Ama, Türkiyede kur
duğumuz gübre sanayii dışardan getirdiğimiz 
gübre fiyatının iki misline gübreyi mal edi
yorsa sanayi kurduk diye övünmeyelim. İhraca
tımızda sanayi mamullerinin yeri ne? Bu gün 
Türkiye ihracatında sanayi mamulünün yeri % 
10 etrafmdadır. Yanı başımızda Yunanistanda 
ihracatın % 40 a yakını sanayi mamulü. Ortak 
Pazara giriyoruz, girmeliyiz, lâzımdır, Türkiye 
için son derece önemli bir konu, bu. Ancak, sa
nayimiz zarar görür diye burada tereddüde 
mahal yok. 20 senelik vakit var. Eğer bu 20 se
ne zarfında mevcut sanayi kendini dünya şart
larına uyduramıyacaksa, kapansın o sanayi. 
Hakkı yoktur milletin sırtından 20 sene sonra 
da hâla pahalı ve kötü kalitede mal yapmaya. 

Sayın arkadaşlarım, ortak pazara girece
ğiz; çünkü Ortak Pazar yoluyla Türk sanayii 
Dünya sanayii ile Dünya sanayii seviyesine yük
selecek. Sömürülmemeye uğraşacağız. Sömü-
rülmemek mümkün. Dünya kalitesine, seviye
sine uymak suretiyle, dünya maliyetine uymak 
suretiyle. Gene bu yolda kredinin büyük öne
mi var. Bu gün Türkiyede kredi pahalılığı. 
Tefeciden bahsederiz. Baş tefeci bankadır. 
Bankadan kredi alabilmek için banka idareci
lerine yüz suyu dökmekle kalmazsınız, banka 
idarecilerinin âdeta emri altına girersiniz. Sa
nayici de, çiftçi de kredi konusunu Türkiyede 
(geliştirebilmek için, sanayileşebilmek için, uy-

garlaşabilmek için halletmek zorundayız. Kre
dinin temelini genişletmek ve krediyi dağıtan 
müesseseleri politika tesirlerinin dışına çıkara-
bilerek bunları rasyonel şekilde çalıştırma im
kânları bularak yoluna koymak zorundayız. 
Halka açık anonim şirketleri ve kredi piyasasını 
olduğu gibi sermaye piyasasını düzsnliyerek sa
nayide büyük bir ilerleme sağlamak mümkün
dür. Sanayii ilerletmede elbette sermaye piya
sası büyük rol oynıyacaktır. Tasarruf sadece 
gidip bankalara, o da ufak faizlerle, piyangoda 
bir şeyler kazanırım diye yatırılmıyacak. O va
kit sanayi müesseseleri hisselerini alacak. Sana
yi müesseseleri daha rahat gelişebilecek. Ban
kalara da muhtacolmıyaeak, bankaların da 
emri altına girmiyecek. Bunları temelinden ha
zırlayarak, temelinden düzenliyerek ancak sa
nayii dünya seviyesine çıkarmak, sanayiin ran-
tabilitesini dünya rantabilitesine çıkarmak ve 
bu suretle memlekette hakiki sanayileşmeyi 
sağlamak mümkündür. Bunları yapmadan uy
garlığın yolu sanayidir demek bizi bir yere 
götürmez. Uygarlığın yolu sanayidir ama ras
yonel sanayi, dünya seviyesinde sanayi, dün
yaya ihracat yapabilecek, mal satabilecek sa
nayi. Yoksa içine dönük kendi piyasasında ihra
cı yasak olduğu için kalitesi düşük, fiyatı pa
halı tekel halindeki sanayii meydana getirmek 
marifet değil, fayda değil zarardır. Bunu bu 
görüşle, bu anlayışla, sanayiin ele almasını Sa
nayi Bakanlığının başta gelen vazifesi saya
rım. Yoksa ben mevcuit sanayie malzeme tah
sisi yapıyorum, falan yer, şu hammadde lâzım
dır, bu geldi, bunun için şu kadar döviz hazır
ladım; bu günlük meselelerle uğraşmanın yanı 
başında bunlardan çok daha mühim sanâyiin 
temel meselelerini ele alacak mercii Sanayi Ba
kanlığı olarak görmek isterim. Sanayi Bakan
lığı bunları ele alacak; bunları elbette yalnız 
Sanayi Bakanlığı halledemez. 

BAŞKAN — Sayın Gülek vaktiniz doldu, 
efendim. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Bunları el
bette yalnız Sanayi Bakanlığı halledemez. Ama 
memleket meseleleri ve Devlet meseleleri ola
rak Plânlamaya götürecek, Bakanlar Kurulu
na götürecek, sanayiin sözcüsü olarak buraya 
getirecek. 

İkazınıza teşekkür ederim, hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lehin
de mi efendim? 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
KaraJhisar) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; Türkiyenin kalkınma gay
retleri içinde en mühim problemi hiç şüphe yok 
ki, iki anaJhizmet sektöründe toplanmıştır. Top
lumlumuzun plânlı dönem içinde ekonomik de-
marjı, kalkınma plânının makro ve mikro he
defler dengesi içinde bu iki temel basa dayan
maktadır. Yıllarca büyük bir tarım memleketi 
niteliğini taşır görünen ülkemizde tabiat şart
larına bağlı zirai tatbikatın getirdiği ekonomik 
dalgalanmalar kalkınmamızı büyük çapta etki
lemiştir. Dünyada sadece tarımla kalkınmış 
ve meselelerini halletmiş bir ülke bulmak 
mümkün değildir. Entegre kalkınmanın sürük
leyici sektörü sanayi sektörüdür. Filhakika 
bugün bütün yönleriyle büyük gelişmelerin eşi
ğinde bulunan Türkiyede gayrisâfi millî hâsıla
nın büyük bir kısmı tarım gelirlerine aittir ve 
öyle görünüyor ki, endüstriyel entegrasyonu
muz tamamlanıncaya kadar ekonomimizde tarım 
sektörü usun yıllar ağırlığını muhafaza edecek
tir. Kaldı ki, bir yanı ile tarıma, öteki yanıyla 
endüstriye dayalı Türk ekonomisinin dış tica
ret dengesi içinde de büyük ağırlığı vardır. Bu 
değer halen ihracatımızın % 70 i civarındadır. 
Nüfus yönünden de ele alacak olursak mese
le daha çok nezaket kesbeder. Nüfusumuzun 
büyük bir kısmı bu sektörde toplanmıştır. Dün
yanın gelişmiş ülkelerinde bu nisbet % 15 - 12 
arasındadır. O halde ekonomimize istikrar geti
recek, artan nüfusun ekonomiye olan baskısını 
lönliyecek ve yıllar yılı tarım kümülâtif ola
rak yığılan insangücünü sanayiye aktaracak 
(endüstriyel gelişme Türkiyenin tüm kalkınma
sının anafelsefesiııi teşkil edecektir. Kaldı ki, 
ektansif ziraat tatbikatından entansif zirai me
toda geçişte tarımın muhtacolduğu modern gir
dilerin büyük bir kısmının temini tarım en
düstrisinin gelişmesine bağlıdır. 

Evvelâ ülkemizin sanayi malları ihtiyacını 
karşılıyacak bilâhara da istihlâkten artacak bir 
istihsal fazlasının ihracına yönelecek bir en

düstri kalkınması takibedilmssi plânın anahe-
döfleri istikametindedir. Birinci Beş Yıllık Plân 
da o günün ekonomik sosyal ve siyasi şartları 
içerisinde yatırım politikasının ağırlığı tarıma 
verilmişti. Bu maksatla tarım yatırımlarının 
toplam yatırımlar içindeki payının dönem bo
yunca devamlı olarak artması öngörülmüştü. 
Buna mukabil ikinci Beş Yıllık Plânda yatı
rımların en önemli nispî ağırlığı imalât sanayii 
yatırımlarına tanınmıştır. Bunun bir nedeni de 
Birinci Plân döneminde gerçekleştirilememiş 
olan bâzı büyük imalât sanayii projelerinin 
ikinci Beş Yıllık Plân dönemine devredilmiş ol
masıdır. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ger
çekleşen toplam yatırımların içinde imalât sa
nayiinin payı % 19,5 iken İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminin hedef aldığı sektöreı dağılımda ima
lât sanayii % 22,4 oranına yükselmiştir, ikinci 
Beş Yıllık Plânda imalât sanayiinin alt sektör
leri içinde nispî öncelikler ara mal üreten sana
yi kolları ile makina teçhizat alt kademelerine 
verilmiştir. 

imalât sanayii, girişme hedeflerine bağlı ola
rak da enerji ve ulaştırma yatırımlarının ağır
lığı artırılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayileşen mem
leketler muhtelif mesafeler katetmek mecburi
yetindedirler. Türkiye de uzun yıllar bu çaba
nın içinde büyük gayretler sarfetmiş bir ülke
dir. Türk ekonomisinin altyapısının kökleri 
1935 ten başlar. 1950 den sonra bir dinamizm 
kazanır; 1960 - 1965 yıllarının siyasi istikrar
sızlığı içerisinde yavaşlar. 1965 - 1970 yılları 
arasında ise, siyasi istikrarın emniyet telkin 
eden ortamı içinde büyük bir gelişme hızı ka
zanır. Filhakika 1970 yılında bu sektörde arızi 
bir durgunluk var ise de, 1971 de % 15 geliş
meyi sağlıyacak hazırlığın mevcudolması bu 
hususun telâfisi için ümit vericidir. Bu durak
lama Finansman kanunları develüasyon karar
lan, Personel Kanunu, reeskont kredileri, güm
rük indirimi, ihracat Dirimlerinin organize 
edilmesi gibi Türk ekonomisinin büyütül'mesini 
ve dışa dönük hale getirilmesini, kendisini ta
şıyacak bir duruma getirilmesini hedef alan 
cesur tedbirlerin içerisinde elbette M, telâfisi 
mümkün olacak hizmetlere imkân sağlıyacaktır. 

İhracatı geliştirecek olan tedbirler, endüstri
nin gelişme ve rekabet etme imkânını ve ihraç 
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imkânlarını yukarda arz ettiğim tedbirler mu
vacehesinde sağlamış bulunuyor. Zaten 1969 
ve 1970 yılı yatırımları, genel olarak özel yatı
rımların ve kamu yatırımlarının sektörel dağılı
mı doğrudan doğruya üretim kapasitesinin ge
nişletilmesine yönelen projeler lehine değiştiril
miştir. Bu yıllardaki imalât ve enerji sektörün
deki nispî ağırlıklar, plân hedeflerinden daha 
büyük oranda öngörülmüştür. Buna mukabil 
1969 yatırımları genellikle imalât sanayiinde 
program hedeflerini aşmıştır. Enerji sektörün
de ise hedefe çok yaklaşılmıştır, öncelik verilen 
sektör imalât sanayiinde kâğıt, plâstik ve kim
yasal mamullerde plân hedefine ulaşılamamış
tır. Buna mukabil çimento, demir çelik, meta
lürji makina imalât ve petrol ürünleri sanayi
lerinde program hedefleri önemli ölçüde aşılmış 
bulunmaktadır. 

Lastik ve kimyasal ürünler dışında, öncelik 
verilen bu sanayilerin tümünde, kamu kesimi 
dâhil toplam yatırımlar program hedeflerine 
başarı ile ulaşmıştır. 1970 yılında gerçekleş
mesi beklenen yatırımlar içerisinde imalât ve 
enerji yatırımları nispî payının 1969 yılına gö
te daha büyük oranlarla olduğunu görmekte
yiz. 

Yurdumuzda sanayi sektörünün gelişmesi, 
dünyanın her yerinde olduğu gibi para ve kre
di, teknoloji ve yetişmiş kadro enerji ve pazar 
gibi unsurların imkânına bağlıdır. Bu maksatla 
1970 yılı içinde para ve kredi politikasının 
plân ve program hedeflerine uygun olarak yü
rütülmesi işini Merkez Bankasında toplıyan 
ve Merkez Bankasına sermaye piyasasının ge
lişmesine de etkisi olabilecek yetkiler veren 
kanunun kabul edilmesiyle, faiz hadlerinin da
ha rasyonel hale getirilmesi ve faiz reeskont 
hadlerinde de sistemli bir bütünleşmenin sağ
lanması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca 1970 yılında, özelikle sanayi sektö
rünün orta vadeli kredi ihtiyacını karşılamak 
üzere bu tip kredi uygulamasına geçilmiştir. 
Selektif kredi politikasının finansmanına ka
mu kaynaklarının yanı sıra banka kaynakları
nın da iştirakini temin amaciyle müstakrize ol
duğu gibi kredi veren bankaya da faiz sübvan
siyonu verilmesi esası da kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Bütün iyi niyetlere rağmen, yatırım kredi

lerinde vakit vakit dar boğazlar teşekkül et
mektedir. Hükümetin, zirai ürünlerin taban 
fiyat politikasını, develüasyon kararlarını ve 
diğer ekonomik tedbirleri dikkatle takibi ile 
önümüzdeki bütçe tatbikatında Türk sanayiinin 
daha da gelişeceğini ümidetmekteyiz. 

Böylece genel görüşlerimi Yüce Heyetinize 
arz ve izah ettikten sonra şimdi spesifik bâzı 
konulara geçmek istiyorum: Türk ekonomisin
de önemli bir yer işgal eden iktisadi Devlet Te
şekküllerinin büyük bir kısmı Sanayi Bakan
lığının bünyesinde bulunmaktadır. Bunları is
tihdam, fiyat, üretim, pazarlama politikalarını 
ekonominin gerektirdiği şartlara uyabilen es
nek ve verimli bir idari bünyeye sahip bulun-
duramadıklarından dolayı ve ayrıca prodükti
vite ile ilgisi olmıyan toplu sözleşme uygulama
sının tatbikatından gelen sebepler yüzünden 
rantab bir işletme olma niteliğinden uşak bu
lunmaktadırlar. Artık 440 sayılı Kanun da de
ğişen ve gelişen piyasa ekonomisine gereken ce
vabı vermek imkânına sahip değildir. Hiç şüphe 
yok ki, dünyada süratle gelişen hâdiselerin ba
şında ekonomik hâdiseler gelmektedir. 440 sa
yılı Kanun bugün iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne esnek bir hareket imkânını sağlamaktan 
uzaktır. Bu gelişen ve değişen şartları yakın
dan takibetmek imkânına sahip değildir. Bun
dan evvel 1964 yılında verilmiş bir kararla 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu 
ile ilgili çalışmaların neticesinde hazırlanan 
raporların tavsiyelerine uyarak Türkiyedeki 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin teşkilâtlarının 
bu kanunun bu tavsiyenin gerekleri ve plânın 
da öngördüğü istikamette yeni baştan revize 
edilmesinde büyük faydalar vardır. 

100 milyarın üzerinde yatırımlariyle Türk 
ekonomisinde büyük bir hizmet gücüne sahibo-
lan ve Türk ekonomisinin kalkınmasında ön
derlik eden bu müesseseler maalesef Türkiye 
Hükümetlerine büyük çapta yük olmaktadır. 
Aslında bu konuşmalarımı genel bir perspektif 
içinde ifade ettiğimi beyan etmek isterim. Zira 
bakanlığın bünyesinde bulunan iktisadi Dev
let Teşekküllerinden SEKA v.s. müesseselerin 
kârlılık nosyonuna sahip bir hizmet politikası 
güttüklerini ve bu müesseselerin kısmen de olsa 
zarar etmeden çalıştıklarını ifade etmek isterim. 
iSözlerim sadece iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
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genel politikası içindedir. 1967 yılında bu işlet
melerin Türk Hükümetine, Türk Hazinesine 
yükliyebilecekleri finansman açıkları 2 milyar 
800 milyon lira civarında idi. 1971 yılındaki 
tahminler ise bunların 6,5 milyar ile 7 milyar 
civarında olduğunu göstermektedir. O halde İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin bilhassa 440 sa
yılı Kanunun 24 ncü maddesine göre, fiyatlarını 
kendisi tesbit eden bu müesseselerin, Sümerbank 
hariç, temel hizmet ve malların fiyat politikala
rını fiyat tesbitlerini hususi kanunlarla Bakan
lar Kurulu yaptığına göre, zaman zaman yapı
lan fiyat ayarlamalarına rağmen bu müessese
ler Devlete iktisadi bir hizmet görmek niteliğin
den uzaktır. 

iBAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Kara-
ağaçlııoğlu. 

M. KÂZI MKARAAĞÂÇLIOĞLU (Devam
la) — Bunların nedenleri var. Toplu sözleşme
ler aslında prodüktif bir mahiyette sosyal ni
telikleri olan bir yönde yapılması lâzımgelir-
ken, Türkiye'de yapılmakta olan toplu sözleş
meler, sadece ücret pazarlığı niteliğinden öte
ye gidememektedir. Bu bakımdan 274 - 275 sa
yılı kanunların tadilinde bu hususlar göze alın
mamış olması Türk iktisadi hayatında 350 000 
kişiyi bulan memur ve hizmetlileri bünyesinde 
toplıyan bu İktisadi Devlet Teşekkülleri iki 
yılda bir yahut her yılda bir yapılacak toplu 
sözleşmelerle büyük malî yüklere ve külfetlere 
doğru itmektedir. Tabiatiye iktisadi Devlet Te
şekküllerinin piyasada oynadığı nazım rol iti
bariyle artan fiyatlar dolayısiyle Türkiyede 
muhafaza etmeye mecbur olduğumuz hayat 
standardını hergün biraz daha artırmak sure
tiyle, orta sınıfın tahribine yolaçan bir iktisa
di ortama doğru gitmek durumundayız. 

BAŞKAN" — Vaktiniz doldu, bağlayın lütfen. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 

— Bağlıyorum efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, Ortak Pazar ve di

ğer mevzular hakkındaki görüşlerimi arz etme
ye vakit bulamadım. Yalnız müsaade buyurur-
sa Sayın Başkanım, iki kelime ile arz edeyim. 
Ortak Pazar Türkiyenin iktisadi kalkınmasın
da büyük bir unsur olarak Türk sanayime, 
Türk ekonomisine yardımcı olacağı kanaatini 
muihafaza etmek istiyorum. Türkiye Ortak Pa
zara girmekle, nasıl siyasi tercihini NATO ya 
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girerken kullanmışsa, Doğu Batı ekonomik 
blokları içerisinde, Batıya dönük, hür bir eko
nomik sistem içerisine katılmak suretiyle, ken
di varlığını hürriyet ve şeref ölçüleri içerisinde 
muihafaza edecek bir ekonomik yapıya süratle 
kaymak imkânını bununla bulabilecektir. Bina
enaleyh Ortak Pazarı tedbirleri birtakım yol
lardan Türkiyeyi kalkınmanın zirvesine doğru 
süratle götüreceğini, Türkiyenin insan ve tabiî 
kaynaklarının Ortak Pazar Devletlerinin pazar
larında değerlendirilebileceğine inanmış bulu
nuyorum. 

!Sözlerimi burada bitirirken, Türk ekonomi
sine, Türk kalkınmasına büyük katkıları bulu
nan Sanayi Bakanlığına ve Bakanlığın hizmet
lilerine huzurunuzda teşekkür eder, Sayın Ba
kanlığın Bütçesinin Türk Milletine ve Türk Dev
letine hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Saygı
larımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, aleyhinde. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sanayi Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken, ben de kalite 
kontrolü üzerinde konuşmak istiyorum. Arka
daşlarım bu konuda fikirlerini ifade ettiler. Fa
kat ben iç acımı yenemediğim için konuşmak 
mecburiyetini duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı
nın kalite kontrolünü yapmadığından dolayı 
şikâyetim büyük. Sayın arkadaşım Kasım Gülek 
bey de ifade ettiler. Hakikaten Türkiye'de bu
gün Türk Sanayii diye de iftihar ettiğimiz, if
tihar edeceğimiz sanayiinin yaptığı bir vananın 
başını tuttuğumuz zaman kopar, bir kiremit 
alırsınız çürük, bir hortum alırsınız çürüktür. 
Bu kalite kontrolünün yapılmamış olmasından 
dolayı ıstıraplarımız vardır. Türk halikının so
yulması pahasına bir durum hâsıl olduğundan,-
şikâyetlerimizi arz etmek mecburiyetinde kal
dım. 

Arkadaşlarım, zaman zaman bu kürsülerden 
kalite kontrolünün, fiyat kontrolünün serlbest 
rekabete tabi olduğunu söyledim. Şimdi bunu 
uzun uzadıya münakaşa etmeye vakit de yok. 
Karma ekonomiyi kabul etmişiz, doğrudur. Ser
best teşebbüs mü, özel teşebbüs mü, Devlet te
şebbüsü mü? Bunun münakaşası da güç. Zaman 
zaman bunu buralarda konuşuruz. Fakat ben 
bir fikri izah edeceğim, özel teşebbüs de olsa 
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Devlet teşebbüsü de olsa, bunların hepsinin ba
şında Devletin kontrolü şart. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden bir de
fa, daha izah etmiştim; - seçim bölgem olduğu 
için değil - sadece bir misal vermek için, Elâ
zığ'da bir kiremit fabrikası var, çatı kiremiti 
yapıyor. 15 - 20 sene önce kurulmuş. 1984 yılın
da, toplu sözleşme yoktu, kömüre zam yolktu, 
lâstiğe zam yolktu, yani kiremiti yapan unsur
lara zam ydktu, kiremit 67 - 70 kuruş arasında 
satılıyordu. 1967 yılı oldu, ikinci bir kiremit 
fabrikası daha kuruldu. Kiremit fiyatlarına 
baktık, birden 50 - 55 kuruş. Ben yıllardır bu 
memlekette Devlet teşebbüsünü savunan insan
lardan birisi idim. Bu fiyatların böyle birden 
bire düşüşü karşısında yanıldığımı; aferin özel 
teşebbüs, aferin serbest rekabet diye kendi ken
dimi tashihe çalıştım. Aradan bir yıl geçmedi. 
1968 yılı oldu, baktım kiremit fiyatları iki fab
rikada da 70 - 80 kuruş. 

Muhterem arkadaşlarım, 1964 te 70 kuruş 
olan bir kiremitin 1967 yılında bu kadar toplu 
sözleşmeye, pahâlıbğa rağmen fiyatının birden 
bire 55 kuruşa düşmüş olması, belki iki fabrika 
arasında bir haksız rekabettir diyebilirsiniz. 
Ben bunu tahkik ettim, Kütahya kiremit fabri
kası müdürü ile görüştüm. Bir kiremiti kaç ku
ruşa malettiklerini sordum. Kütahya kiremit 
fabrikası kat kat üstün kapasiteli bir özel te
şebbüs bulunduğu halde, «biz kiremiti 45 kuru
şa malederiz, 50 - 55 kuruşa bir kiremiti satar
sak 10 Ikuruş para kazanırız,» dedi. iktisadi Dev
let Teşebbüsü olduğu için içinde israflar da 
vardır. Demekki, bir kiremitin 55 kuruşa satıl
ması haksız rekabetten meydana gelen bir şey 
değildir. O zaman şu düşünceye vardım ki, Dev
let kontrol etmediği müddetçe, bu rekabetle 
halledilecek bir şey değil. Elâzığ'da üçüncü, 
dördüncü kiremit fabrikasını kursanız yine an
laşacaklardır, yine kiremit fiyatları aynı olacak
tır. Nitekim 1970 yılında, inşaatlar durduğıı 
için, kiremitler birikti fabrikaların önünde yine 
75 - 80 kuruş. Düşmüyor fiyat. 

Asıl iç acım şu; kalite kontroluna gelmek 
istiyorum. Ekmekleri fırından alırız, üstü piş
miş içi hamur. Bu kiremitler öyledir; üstü kı
zarmış, içi toprak. Dama korsunuz, çatıya kor
sunuz ertesi sene toprak keser. Bir çatıdaki ki
remitlerin % 10 - 20 si çürür. Devletin aldıkla

rından murakabenizi yapsanız, bunu size söy
lerler Nafıa Müdürlüğü, bu bilgiyi almanız her 
zaman mümkün. 

Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığın
ca bunun bir kontrolü lâzım gelmez mi? Fiyat
lara hâkim olabilirsiniz, olamazsınız, ne ise bu 
ayrı bir konu. Ama hiç değilse bunun kalite
sine sahibolmak elinizde olan bir şey. Bunun 
için büyük bir mesai sarf edilmesine lüzum yok
tur. Kiremitlerin standartları geliyor. Buna 
Standartlar Enstitüsü mü bakacak, Sanayi Ba
kanlığı mı bakacak, kim bakacaksa, Allah rı
zası için söylüyorum, bu kiremitlerin iyi pişip 
pişmediğine bir defa bakmanız lâzımgelir. Va
tandaş kiremit fabrikalarına her yıl haraç ver
mektedir. Bazan çatının üzerine konanın kire
midin yarısı çürümektedir. Buna bir çare dü
şünmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de gümrük du
varlarının arkasına saklanmış bir sanayiimiz 
var. Ondan da bir misal vermek üzere şikâyet
lerimi tamamlıyacağım. Dunlop mu yapıyor, 
hangisi yapıyor iyice bilemiyorum? Hortum
lar var. Vatandaş bunu alır, derin kuyudan su 
çıkarılmasında, yeraltı suyunun çekilmesinde 
kullanır, bu hortum. Bunun içinde kauçuk ve 
tel vardır. Telden maksat, suyu emdiği zaman 
sıkışmasın, su hortumla yukarı çıksın. Arka
daşlarım, bu hortumu alırsınız 24 saatten faz
la kullanamazsınız. Motor suyu çektimi, hortum 
hemen patlar. Patlamasının sebebi ya kauçuğu 
çürüktür ya da içindeki tel çelik olacağına 
hem demir teldir. Bu demir tel de eğildimi lâs
tiği parçalar kullanamazsınız. 24 saat kulla
nırsınız; üç - dört defa suyu çektimi derhal 
patlayrverir. Arkadaşlarım, bu hortumu çıka
ran firma hangisidir, bilmiyorum, bildiğim 2 - 3 
müessese var. Sahipleri Rum mudur, Yahudi 
midir? Devlet bu hortumların ithalini yasak et
miştir. Vatandaşın çektiğini bir Allah bilir. 
Yerin altından suyu çekerken hortum patlar, in
sanlar suyun içinde çalışır, o hortum yerin üs
tünde çıkar, bir daha sarılır, parça kabul et
mez, onun yerine demir boru takarsınız; bun
lar ölümden beterdir. Bizim Sanayi Bakanlığı 
bir türlü bunun üzerinde durmaz. 

Şimdi ben, C. H. P. li olarak Ortak Pazar 
konusuna dayamak istiyorum, isi. Ortak Paza
rın prensibolarak aleyhinde değilim, zaten par-
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timiz de değil. Ama giriş döneminde acele 
edilmiştir, edilmemiştir bu konuda söylenmiş 
çok sözler var. Partimiz de söylemiş ve bildiri
lerde bulunmuş, resmî olanı da odur. Ben şahsi 
fikrimi arz ediyorum. Diyorum ki, eğer Türk 
sanayii böyle çürük, sahte mal yapacaksa Ortak 
Pazar gelsin bu memlekette serbest rekabet 
bağlasın. Türkiye batacaksa bu (ûirük sanayi
cilerin yüzünden batacak, Bu sahtekâr, (affe
dersiniz tabirimi mazur görün, iç acım çok be
nim) bu milleti soyan sanayicilerin yerine Or
tak Pazar gelsin, bu memleket de aklını başına 
toplasın, sağlam mal yapsın. Türk milletini ye
ter soyduğu. Hiç değilse aldatılmadan geri kal
mışlığı devam eder gider. Gümrük duvarlarının 
arkasına saklanıp, hortum ithali yasak oldu
ğundan, çürük hortumları milletin canına çe
ker. Arkadaşlar, Sayın Sanayi Bakanı bu 
kontrolları yapacağını Komisyonda söylediler. 
Ama ben iç acımı yenemiyorum. Eğer gelecek 
sene bu hortumlar ve kiremitler hakkında bir 
kontrolünüz olmazsa, o toprak kiremitleri de 
buraya getireceğim; o hortumu da buraya ge
tirip, elimle nasıl yırttığımı sis göreceksiniz, ar
kadaşlarım. Türk sanayii ile iftihar edeceğiz, bu 
nasıl olacak? 

Sözlerimi bitirirken Sayın Bakandan bir 
tek ricam daha olacak, çok saydığım, sevdiğim 
arkadaşımdan. Elâzığ'da bir azot sanayii kuru
yorsunuz. Bu azot sanayiine işçi alınması sizin 
malûmunuz olmuştur, bir kartvizitle işe adam 
alınması devri tekrar başlamıştır. Bunu arka
daşlar bilirler. Bunun başına getirdiğiniz bir 
müdür vardır, şahsını tanımam, görmedim; ne 
bir işçi göndermek isterim. Ama bu kartvizitle 
işçi alınması usulü artık geride bırakılmıştır; 
elimizde bir İş ve İşçi Bulma Kurumu vardır. 
Sayın Bakanın bu konu üzerine eğilmesini is
tirham ediyorum. Şikâyetler ayyuka çıkmıştır, 
Devlet zedelenmektedir. Rüşvetle işçi alındığı 
söylenmektedir, söylenir tabiî, böyle bir pren
sibe bağlı olmadıktan sonra. Düzen meselesi 
önemlidir, Sayın Bakanın bunlara da eğilmesini 
istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım saygılarımı sunu
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, buyurun. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler, değerli Ba

kan, kıymetli bakanlık erkânı; benden evvel ko
nuşan değerli arkadaşlarım Sanayi Bakanlığı
nın hemen bütün konularına temas ettiler. 

Bendeniz fazla vaktinizi almamak için yal
nız Pancar konusu üzerinde duracağım. 

Şeker fabrikalarımızın bulunduğu bölge
lerde köylümüzün kaderini pancar ekimine bağ
ladıkları bir gerçektir. 

Pancar ekimi ilk defa 1926 da Uşak ve Alpul-
lu Şeker Fabrikalarının kurulduğu bölgelerde, 
son olarak da 1963 te Kastamonu ve Ankara'
da başlamıştır. 

Bu duruma göre köylülerimiz 45 ile 8 sene 
arasında pancar ekmektedir. 

Pancarın tek müşterisi de yüksek malûmla
rınız olduğu gibi, yalnız Şeker fabrikalarıdır 
ve bu ekim de yine şeker politikasına dayana
rak tahditli bir şekilde yapılmaktadır. 

Anaekonomisini bu ürüne bağlıyan pancar 
müstahsili, her gün ağırlaşan hayat şartları 
karşısında sıkıntı çekmekte ve bu tahditten şi
kâyet etmektedir. 

Ayrıca bu müstahsilin her hangi bir garan
tisi de yoktur. 

Şeker Şirketi ilk anasözleşmesiyle tek taraf
lı olarak istediği sene istediği miktarda ekim 
yaptırmaktadır. 

Meselâ : 
1967 senesinde bütün Türkiye'de eMlen sa

ha 1 448 000 dekar iken, 

1968 de 1 248 000 dekar, 
1969 da yine 1 248 000 dekar olup, buna 

göre 1968 - 1969 senelerinde azalma mevcuttur. 
Yalnız, 1970 te 1 255 000 dekardır M, bu 

sene biraz artma vardır. 

1971 de yetkililerden öğrendiğime göre, 
1 556 000 dönüm ekim yapılacağı, 1970 ekimi
ne göre % 26,5 ve 1969 a göre % 50 bir artış 
oranı gösterdiği ifade edilmektedir ki, bu ra
kamlar memnuniyet vericidir. 

Şeker istihsaline gelince; 
1969 da 501 000 ton 
1970 te 600 000 ton 
1971 de 700 000 ton 

olacağı tahmin edlmektedir. 
Şeker tüketimi de % 6 ilâ 8 oranında art

maktadır. 
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Yine yetkililerin ifade ettiğine göre, 1971 
de 650 000 ton tüketim olacağı ifade edilmiş
tir. 

1970 te ihracatımız evvelâ 150 000 ton, bi-
lâhara 50 000 ton olimak üzere, ceman 200 000 
tondur. 

Geçen senelere göre bu neticeler büyük 
memnuniyet vericidir. Bu gayretlerinden dola
yı başta Sanayi Bakanı arkadaşımıza ve Şeker 
Şirketi Teşkilâtına teşekkür etmek borcumuz
dur. 

Bizim endişemiz, daha doğrusu hizmetine 
vekâlet ettiğimiz pancar eken Türk köylüsü
nün, her sene acaba bu sene ne olacaktır, pan
car ekecek miyiz, ne kadar ekeceğiz gibi tered
düdüne ve ıstırabına bir son verilmesidir. 

Şekeri üreten Sanayi Bakanlığının ve Şeker 
Şirketinin ben şekeri üretirim, müşteri bulur
sam satarım dememesi lâzımdır. Bu düşünce 
fabrika kurmanın tabiatına aykırıdır. 

Şeker Şirketi, şekeri tüketecek tedbirleri 
iaramaya mecburdur. 

Hattâ gelecekte tevsi etmeye ve yeniden 
kurmaya mecbur olacağı fabrikalarının üreti- • 
mini tüketecek kaynaklarını şimdiden plânla
mak zorundadır. 

Meselâ : Şeker fabrikaları yanında kuraca
ğı tesislerle, mamul şeker (Karamela - Narme-
lât - Reçel ilâ gibi). 

İmal ettiği şekerli gıda maddelerini, bilhas
sa ucuza mal etmek şartiyle muhtelif yollardan 
şekeri tüketmek ve az şeker yiyen vatandaşla
rımıza şeker yemelerini sağlamak gibi hizmet
lerle, sağlığımıza da yardımcı olacağı kanaa
tindeyiz. 

Malûmunuz olduğu üzere, Türkiye'de bir 
insan yılda 16 kilo şeker ve 280 kilo tahıl tü
ketir. Batı memleketlerinde bu nisbet, meselâ; 
Almanya'da, 31 kilo, Amerika'da 44 kilo, Dani
marka'da 52 kilo, ingiltere 'de 50 kilo şeker tü
ketimine mukabil, 50 ilâ 66 kilo arasında tahıl 
tüketir. 

Bu da gösteriyor ki, biz az şeker tüketen ve 
çok tahıl tüketen bir milletiz.. 

Bunun da sağlığımıza zararlı olduğu bir 
gerçektir. 

Ayrıca, mamul olarak hazırladığımız şeker
li gıda maddelerimizi ilgili bakanlık ve ilgili 
dış devletlerle koordine çalışıp, anlaşarak dı-
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şanda çalışan işçilerimizin toplu bulunduğu 
merkezlere sevk ederek, şeker tüketimini sağ-
lıyabiliriz. 

Birkaç seneden beri belirttiğim ve geçen se
ne de daha şümullü olarak ifade ettiğim ekme
ğe şeker ve patates koyma konusunu, bu sene 
tekerrüründen kaçınarak arz etmiyeceğim. 

Merak eden arkadaşlarım varsa geçen sene-
ki zabıtlarda istediklerini bulabilirler. 

Yalnız şu kadarını ifade edeyim ki, şeker 
sarfiyatının artmasiyle pancar ekim tahdidini 
çok daraltacak veya tamamen kaldırmak müm
kün olacaktır. 

Böylece pancar eken köylümüzün üzüntüsü
ne ve ıstırabına son verilmiş olacaktır. 

Ayrıca, pancarın % 80 ilâ 85 inin hayvan 
yemi olduğu hepinizce malûmdur. 

Tarlada bırakılan pancar yaprakları, şeker 
istihsalinden kalan küsbe ve melas çok kıy
metli bir hayvan yemidir.. 

Diğer taraftan melas halen memleketimiz
de ispirto ve maya sanayileriyle Aset asidi sa
nayiinin hammaddesidir. 

Eer bakımdan çok faydalı bir bitki olan 
pancar ekimi üzerinde durmamız gerektiği or
tadadır. 

Muhterem senatörler bu izahatımdan sonra, 
Şeker Şirketinden pancar ekiminin köylümüze 
üzüntü veren tahdidinin daraltılmasını veya 
tamamen kaldırılmasını, aynı köyde pancar 
eken bir komşusunun şu veya bu gerekçe ile 
evvelce ekmemiş diğer bir komşusunun bu
gün de bir mahkûm gibi ektirilmiyerek karşıdan 
bakmadı ve biımetice duyacağı üzüntü ve ıstıra
bın sosyal bünyemizde açacağı yarayı düşüne
rek bunun biran evvel halledilmesi gerektiğinin 
elzem olduğu kanısındayız. 

Şeker politikası karşısında, pancar ekimi tam 
serbest bırakılanııyacak veya ifade ettiğim ev
velce ektirilmiyen şahıslara yeniden ektirme 
müsaadesi mümkün olmıyacak ise; geniş ziraat 
teşkilâtı olan Şeker Şirketinin bu bitki yerine 
köylümüze başka bir ürün ikâme etmesi veya 
yardımcı bulunması şarttır. Meselâ: Ayçiçeği 
ilâ gibi. 

Bu vezife bizim değildir, Tarım Bakanlığı-
nmdır dememelidir. Tarım Bakanlığı ile koor
dine çalışmaya girmelidir. 
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Mevzuat müsait değilse Meclislere kanun ve 
mevzuat düzeltmeleri getirmelidir. 

Zira, elindeki geniş ziraat teşkilâtından ve 
bilim gücünden Türk köylüsü istifade etmeli
dir. 

Esasen pancar ekimi dolayısiyle köylümüzle 
yakın temas eden şeker şirketi ziraat mühendisi 
arkadaşlarımızdan köylümüz pek çok şey öğren
mektedir. Yalnız bunları yetkili kılmak kalır. 

Tarım Bakanlığı vilâyet ziraat teşkilâtları 
hepinizin malûmu olduğu üzere âlet ve personel 
bakımından zayıf durumdadır. 

Bu bakımdan Şeker Şirketi ile koordine ça
lışmasının son derece iyi sonuçlar vereceği ka
naatindeyiz. 

Hayvancılığımızın ve besiciliğimizin gelişme
sinde de Şeker Şirketinin aldığı ve tatbik etmek
te olduğu kredi yardımı kararı çok isabetli ol
muş ve müspet sonuçlar vermiştir. Bu hususta 
verilen kredi yardımlarının daha genişletilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Sözlerime son vermeden evvel, geçen sene 
ekmeğe şeker ve patates konulması hususundaki 
konuşmalarım dolayısiyle şeker hastası bâzı va
tandaşlarımdan aldığım telışlı mektupları o za
man yeterli cevap vermiş isem de, bir defa daha 
kısaca bu kürsüden bir hekim olarak ifade ede
yim ki, ekmeğe şeker konmakta zarar görmiye-
ceklerdir. 

ileri memleketlerin hemen hepsinde ekmeğe 
şeker ve patates konulması çoktan halledilmiş ve 
uzun zamandan beri de tatbikat safhasına ko
nulmuş bir meseledir. 

Ekmeğe şeker konma meselesi ve bunun ne
ticesi meydana gelen bu karışımın memleket 
mahsûllerinin daha iyi ve insan sağlığına daha 
yararlı bir şekilde değerlendirileceği ilmî bir 
tetkik sonucudur. 

Bâzılarının konuyu derinliğine bilmeden ifa
de ettikleri şeker hastaları üzerindeki etkisi de 
önemli değildir. 

Ekmek ununa şeker katıldığı zaman nişasta
nın yerini alan bu şekerin bir an için ne alkolik 
fermantasyonda ve ne de maillard reaksiyo
nunda sarf edilmediğini düşünelim. Bu takdir
de una nazaran % 4 konan şeker, unda var olan 
% 10 proteini % 0,4 azalma ile % 9,6 ya indi
rir ve unda % 70 var olan nişastayı, başka bir 
sözle kâlorifik yiyecek miktarını % 1 artma 

ile % 71 e çıkarır. Yani şeker hastalan bugün 
ancak yiyebildiği bir dilim ekmesi yiyemiyecek 
duruma girmez Yine yiyebileceği miktarı en 
kötümser bir görüşle bile en çok % 1 oranında 
azaltmak mecburiyetinde kalır ki, 100 gram ek
mek yerine 99 gram ekmek yer. 

Ekmeğe şeker koymakla ekmeklerimiz çok 
kaliteli olacağından, israf da olmıyacaktır. Şe
ker ve patatesin ekmek kalitesine müspet tesir
leri dünya litaratürlerinde yazılıdır. Ayrıca, 
ekonomimize de önemli tesirleri olacaktır. Buğ
day ithâli önlenecek, patates ziraati gelişecek 
ve patates un ve nişasta fabrikaları kurulacak
tır. 

Değerli senatörler, beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuzdan, Yüce Heyetinize teşekkür 
eder, 1971 Sanayi Bakanlığı Bütçesinin Yüce 
Milletimize ve memleketimize Sanayi Bakanlığı
na ve teşkilâtına hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Altı arkadaşımız görüşmüş
tür, kifayet önergesi var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı hütçesi üzerindeki mü

zakerelerin kifayetini arz ve ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. Kifayeti oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi söz sırası Sayın Bakanda. Sayın 
Bakanımız daha evvel konuşmasını basılı 
olarak Genel Kurulda dağıtmıştır. Kendisi ile 
mutabakatımız var, bir örneğini de bana ver
mek lûtfunda bulunduğu bu konuşmasını za
bıtlara aynen alıyorum. Bakanın basılı konuş
ması Sanayi Bakanlığı Bütçesi sionunda-
dır. Bu itibarla Sa/yın Bakanımız, görüşlerini 
kürsüden ifade eden arkadaşlarımıza cevap 
vereceklerdir. 

Şimdi 25 dakikamız var, görüşmek ister 
misiniz efendim? Bu 25 dakika içerisinde bi
ter mi, kâfi gelir mi bu kadar vakit? 

SANAYİ BAKANI A. SALÂHATTİN KI
LIÇ (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, koy
duğunuz bu formül üzerine bir saat içinde 
bitirebileceğimi zannediyorum. 
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BAŞKAN — Demekki, size yarım saat 
daiha bir müddet ilâve etmemiz lâzım; yani 
19.30 a kadar müsaade etmemiz lâzımgeliyor. 
O halde 19.00 da bitmesi lâzımigelen mesainin 
19.35 e kadar uzatılmasını teklif ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurunuz Sayın Bakan. Yazılı görüşme
nizi zabıtlara aynen tevdi ediyorum. 

ISANAYİ BAKANI A. SALÂHATTİN KI
LIÇ (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; Sanayi Bakan
lığı bütçesi ve bu vesile ile Sanayi Bakanlığına 
bağlı kuruluşların faaliyetleri hakkında gö
rüşlerini, tenkidlerini, teşviklerini ve tebrik
lerini lütfeden değerli senatörlere şükranları
mı arz ederim. Biz bu görüşlerin heyeti umu-
raiyesinden İkinci Beş Yıllık Plânın ışığı, 
1971 programlarının ortaya koyduğu pren
sipler, bütçe imkânları ve nihaıyat Hükümetin 
ve iktidar partisinin prensiplere uygunluğu 
oranında yararlanarak, 1971 uygulamamızı ve 
bundan sonraki politikamızda kullanma istikâ
metini tercih edeceğiz. 

'Sayın senatörler, çok süratli bir şekilde 
Türk ekonomisinin nasıl bu noktaya geldi
ğini ve Hükümetimizin bugün uyguladığı pren
siplerin, ilmin ışığında ve Türk cemiyeti
nin, Türk toplumunun geçirdiği tecrübenin 
ışığında varılmış bir nokta olduğunu ifade 
etmek istiyorum. 

Evvelâ, bugün Türk ekonomisi klâsik 
ekonomi dönemlerinden, beş dönemi içine 
alan dönemden; tarımsal toplum döneminden 
geçmiştir, hazırlık döneminden geçmiştir, ve 
harekete geçme dönemi içerisindedir. Bunun 
mânası şudur : Millî gelirin % 10 undan daiha 
fazlası yatırımlara harcanmaktadır, tarım sek
töründen endüstri sektörüne nüfus akımı ol
maktadır, nitekim 1985 ve 1970 nüfus sa
yımlan bunu açık bir şekilde göstermekte
dir, ve nihayet Türk ekonomisi büyük çapta 
1950 - 1960 arasında yapılan altyapı yatı
rımlarına istinadeden prodüktif yatırımlara 
yönelmiş bulunmaktadır. 

Mesele bununla da kalmamaktadır,, Türk 
ekonomisi artık başlangıçta olduğu gibi çi
mento ve tekstili anaürün olmaktan bir yana, 
yavaş yavaş terketmekte ve ağırlığını çelik 
ve petrb - kimya endüstrisine vermektedir. 

j Yan^ genel istikâmet göstermektedir ki, Türk 
ekonomisi bir tarihi perspektif içerisinde, (ge
çen yılki bütçe müzakerelerinde Osmanlı 
imıparatörluğundaki tarihi gelişmeleri de izah 
etmiştim, nitekim onların çok kısa özeti, bu, 
Sayın Başkanın da lütfettiği ve zabıtlara ge
çen kısımda vardır) merhaleden geçerek €um-
huriyet.le muayyen bir seviyeye gelmiştir; 
1930 1ar ayrı bir merhaledir, nihayet harbin 
getirdiği ve sıkı devletçiliğin getirdiği du
raklama döneminden sonra; altyapı inşaatı sü
ratlenmiş ve 1960 dan sonra da üstyapı yatı-

I rımlanna büyük bir hız verilmiştir. 

Mesele bu noktada da bitmiyor, şunu da bir 
gerçek olarak tesibit etmek lâzımdır ki, Plânlı 
döneme girdikten sonra, Birinci Beş Yıllık Plâ
nın son üç yılında ve İkinci Beş Yılık Plânın 
tatbikatında Türk ekonomisi ehemmiyetli bir hız 
kazanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktaya gelmişken 
bir hususu belirtmeye mecburum. İkinci Beş 
Yıllık Plânın üçüncü yılı olan 1970 de gerçek
ten Türk ekonomisi hem sanayi sektörü olarak, 
hem de bir bütün olarak Plânın gerektirdiği 
% 7 kalkmana hızının altında kalmıştır, bu doğ
rudur. Ancak, bunun sebepleri vardır ve sebep
lerini Yüce Senatonun üyeleri gayet iyi takdir 
ederler. Bir bütçe meselesi, bir ekonomide deva
lüasyon ve onunla ilgili kararlar, nihayet kollera 
ve bâzı iç hâdiseler Türk ekonomisini 1970 te 
plânın gerektirdiği hedeflere ulaşmaktan alı
koymuştur. Ancak, bu 1971 için bir hızlanma 
alâmetidir Yani, âdeta bir enerjinin, birinci 

j yıl, ikinci yıl ve üçüncü yıl müsavatan taksim 
edilmesi hallerinde, yıllardan her hangi birisin
de bu enerji hapsedildiği zaman, mütaakıp yıl 
daha çok bir gelişme imkânı sağlanacaktır. Ni
tekim, Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1971 yılı içe
risinde sanayi sektöründe 1970 yılı içerisinde 
vâki tıkanıklığı önliyecek şekilde % 15 e ulaşa
cağını tahmin etmektedir. Bunun sebeplerini 
tahmin etmek güç değildir; hammadde yatırı
mı, döviz meselesi, krediler, büyük bir potansi
yelin ki, bilhassa 1970 in son aylarında kazanıl
mış olması, bunların genel sebepleridir. Şunu da 
ifade etmek isterim ki, Temmuz ayında yapılan 
tahminlere göre; Türk ekonomisi 4,8, bilâhara 
Kasım ayında yapılan tahminlere göre Türk 

I ekonomisi 5,4 hızlanma kazanacaktır. Ben şah-

— 245 — 
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san şu tahminde rahatça bulunuyorum; Maliye * 
Bakanı arkadaşım ve Ticaret Bakanı arkadaşım 
da bütçe müzakereleri sırasında bunu ifade et
mişlerdir, özellikle 10 Ağustos kararlarından, 
transferlerden ve fabrikaların bir, iki, üç var
diya çalışmalarından sonra, Türk ekonomisi 
1970 yılını, 6 civarında, kalkınmanın 6 olduğu 
bir civarda kapıyacaktır. 

Bizim asıl konumuz olan sanayi sektörü ise, 
15 Araüılkta neşredilen Resmî G-azete Temmuz 
tarihli bilgilere dayanmaktadır ve birçok arka
daşlarım da özellikle A. P. sözcüsü arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, 'bilâhara ondan sonra kâğıt 
istihsali, ondan sonra demir istihsali, ondan son
ra azotlu gübre istihsali ve birçok istihsaller o 
rakamJIarı 12 aya teşmil ettiğiniz zaman onun 
çok çok üstüne çıkmaktadır. Aslında en büyük 
müşir de şudur; sanayide kullanılan elektriktir. 
Sanayide kullanılan eleCktrik sanayi hızlanması
nın en büyük müşiridir. Türk sanayii İkinci Beş 
Yıllık: Plâna göre % 12 gayrisâfi millî hâsıla 
üzerinden, % 11.1 de net millî gelir üzerinden 
(kalkınma sağlıyacaktır. Bu iki rakam birbirine 
denktir, eşdeğer iki rakamdır. 

Şimdi bunu elektrik artmasiyle ilgilendirir-
sek, bütün ekonomilerde, yalnız Türk ekonomi
sinde değil, bütün ekonomilerde, sanayide artan 
elektriğin % 1,5 veya 2 kadarı sanayi hızlanma
sının miyarını teşkil eder. O halde buradan ha
reketle söylüyorum ki, 1970 yılında Türk ekono
misinin kalkınma hızı 8-8,5 civarında olacaktı; 
gene de bir gerçek vardır, plânın tssbit ettiği 
% 11,1 net millî gelir artışı ve yine plânın tes-
biti gayrisâfi millî hâsılasına nazaran bir geri
lik olacaktır. Yalnız C. E. P. sözcüsü arkadaşı
mın dediklerine iştirak edemiyeceğim. Türkiye'
nin bir millî ekonomik politikası vardır, millî 
sanayi politikası vardır ve bu İkinci Beş Yıllık 
Plânla tesbit edilmiştir. Nitekim. İkinci Beş Yıllık ı 
Plânın son yılında, İkinci Beş Yıllık Plânın başına | 
nazaran dışarıya bağlılık dediğimiz, dışardan 
ikredi alma ihtiyaçları % 2,4 ten % 1,7 ye, dış 
tasarruflarda % 1,7 den % 1 düşecek şekilde bir 
gelişme gösterecektir ve zaten Türk ekonomisi 
bu gelişmeyi göstermiştir. Misal olarak arz edi
yorum ki, 1971 de, burada da detaylı olarak ve
rilmiştir, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 
konsorsiyum kurulduğundan heri Paris'teki kon
sorsiyuma her yıl için 120 milyon doların üstün

de bir meblâğ ile bir program ve bir proje kre
disiyle gitmişlerdir. 1971 bunun istisnasıdır. 
Türk Hükümeti 30 milyon dolar bir kredi iste
miyle konsorsiyuma talepte bulunmaktadır. Bu
nun mânası şudur; biraz evvel burada konuşan 
Çalışma Bakanı arkadaşımı dikkatle dinledim, 
onun da izah ettiği gibi, bir taraftan işçi gelir
lerinin artışı, bir taraftan da sanayi ürünlerinin, 
- burada doğru rakamlar verilmedi, özellikle Sa
yın Kasım Gülek'e izafe edeceğim rakamlarımı
zı Yunanistan'la mukayese ettikten sonra -
Türk ekonomisinde sanayileşme son yıldaki an
sa, hepinizce bilinen arıza hariç, bir düzenli şe
kilde gelmiştir ve Türk ekonomisi bünye değiş
tirmektedir, hem kendi içerisinde ve hem de 
dışarısında. Aslında dış ticaret halamından sa
nayi mamullerinin % 9 oranında artması gere
kir, ihracatımızda; en kötü sene cilan 1970 de 
dahi % 8?9 dur. Yani, sanayi mamulleri ihracatı 
artması Türk ekonomisinde en gayrisnüsait yıl 
olan 1970 de dahi % 8,9 dur. Tahmin edersiniz 
'ki, kolera nievzuu, gerekli gereksiz neşriyat bu
nu önemli şekilde etkilemiştir. Ama % 8,9 u 
% 00-1 g'eri kaldı diye Türk ekonomisinin dü
zenli bir sanayie, gelişme safhasına ulaşmadığını 
iddia etmek mümkün değildir. Şöyüe ki, 1970 te 
Türk ekonomisi ihracat bakımından 346 milyon 
dolarlık sınai mâmûl ihracetmiştir. 108 milyon 
doları imalât sanayi, 38 milyon dolan da ma-
den ve taş ocakları mahsulleridir ki, bunun iki
sinin toplamı imalât sanayi madencilik sektör
lerinin toplamı, toplam sanayi sektörünü veri
yor. Bu da % 20 nin üstünde bir orandır. Sayın 
G-ülek konuşmalarında dediler ki, «Türk ekono
misi ihracat sektöründe daha % 10 1ar mesafe
sinde» kendilerinin rakamlan her yönüyle geri 
yıllara aittir. 

Burada hem Ortak Pazar, hem de son aldı
ğımız ekonomik tedbirleri uzun uzun izah etmi-
yeecğim, Kısaca, son aldığımız ekonomik ted
birler, Türk ekonomisine canlılık kazandırmak 
ve büyüme hızını sağlamak içindir. Nitekim, bu 
tedbirlerden sonra dış döviz dengesinde hissedi
lir bir salâh hâsıl olmuş ve ihracat imkânları da 
a^m^stır. 

Devalüasyona ilâveten taban fiyatları, bâzı 
gümrük muafiyetleri, ihracat teşvik tedbirleri 
gibi ve bir de kredi manzumesi, reeskont kredi
si gibi beş asli unsuru içine alan tedbirlerdir. 

Q A fi 
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Tahmin ediyorum ki, bu tedbirlerin alındığı za
man birçok müellifler, siyasiler bu tedbirleri tar
tışmışlardır. Ben şu hususu açıklıkla tesbit et
mişimdir, bir iki siyasi parti yeîjkilisi hariç, de
valüasyon ve ona bağlı ekonomik kararlar 
olumlu olarak, ilmî olarak mütalâa edilmiştir. 
Nitekim bunların sonuçlarını Türk ekonomisin
de görüyorsuz. Ama bu demek değildir ki, mese
lenin ucunu bırakacağız veya uygulama tedbir
lerimizi uygulamadaki titMik ve dikkatimizi 
azaltacağız, hayır. Tedbirler teorik olarak doğru 
olabilir, ama biz uygulamadaki titizliğimize ve 
uygulama hassasiyetimize devam edeceğiz. 

Ortak Pazarı burada konuşmak istemiyorum, 
hem vaktimiz bakımından ve hem de arkadaş
larımızın öne sürdüğü mütalâaların büyük bir 
oranda ve hattâ beni şaşırtıcı oranda olumlu ol
ması bakımından. 

Sayın Hazerdağlı'ya teşekkür ederim. Ken
dilerinin burada söylediklerini ben kelime keli
me Bütçe Komisyonunda söyledim. Hortum ve 
kremit bahis konusu ederek değil; Türk tüketi
cisi daha ne kadar zaman gümrük duvarları ar
kasında saklı bir endüstriye tahammül edebilir? 
O halde, ne Türk endüstrisini Öldürmek, ne de 
Türk tüketicisini gümrük duvarlariyle muhafa
za edilmiş, temibelleşmiş, şımarmış bir ekonomi
nin şartlarına bırakmak hiç kimsenin hakkı de
ğildir. Ortak Pazarın Türkiye yönünden anafel-
sefesi budur. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Bata-
caksa batsın. 

SANAYİ BAKANI M. SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Biz batacalksa batsın da de
miyoruz. Biz şunu diyoruz, yanlış kurulmuş en
düstri kuruluşları batar, şirketler batar. Ame
rika'da her sene 300 bin şirket batar, ama 500 
bin şirket kurulur. Yanlış kuruluş ve illâ onu 
yaşatacağım diye Türk tüketicisi aleyhine ted
birler almak hiç kimsenin hakkı değildir ve ge
rekte yoktur. Yalnız Ortak Pazara şayanı şük
randır, ideolojik yönden burada hiçbir itiraza 
mâruz kalmadık. Şu gözle bakmaya mecburuz, 
Ortak Pazar bir kolonyalist politikanın neticesi 
değildir. Tam aksine Amerika ile demirperde 
gerisi memleketler arasında kendilerini savun
mak ihtiyacında olan ekonomik yönden, siyasi 
yönden memleketlerin kurduğu bir birliktir, 
bunlar birbirlerini yerlerse veya ortaklığa katı

lan yeni ortağı sömürürlerse o zaman ortaklığa 
başlamanın felsefesi ortadan kalkar, Yani, Or
tak Pazar bir araya gelerek güç kazanmak de
mektir. Kime karşı? Amerika ve demirperde ge
risi memleketlere karşı. E., size katılan ortağı 
bir sömürme düzeni, ki bu tâbir maalesef Ortak 
Pazar için de kullanılmıştır, burada demiyorum 
genellikle dışarıda. Ortağınız zayıfladıktan son
ra aradığınız ortaklığın güçlenmesi mefhumu 
ortadan kalkar. Nitekim, Ortak Pazar 12 sene
de varması gereken hedefe 10 senede varmıştır 
ve bu süre içerisinde de Fransa tarım ürünleri 
bakımından müşkülât arz etmiştir, müşkil mev-
kiye düşmüştür; Ortak Pazar yardım etmiştir, 
italya'ya yardım etmiştir, hattâ cuntadan evvel 
bir oranda Yunanistan'a Ortak Pazar yardımcı 
olmuştur. O itibarla Ortak Pazarı bir sömürü 
düzsni olarak görmek mümkün değildir. Bize 
erken girdiniz diyen arkadaşlarımıza bir söyli-
yecoğim var. Yani, nasıl olsa girecektik, beş se
nede girdiniz, niye 6 sene daha beklemediniz? 
Peki bu anlaşma imzalandığı zaman Türk eko
nomisinde bir gelişme tasavvur ediyordunuz; 
ne olacaktı bu gelişme? işte plânlı dönemin eko
nomisi bu, aşağı - yukarı aynen tahakkuk et
miş midir, etmiştir. O halde beş yılı koyarken 
yani, minimum müddet 5 yıl, maksimum müd
det 11 yıl. Siz tasavvur ediyor muydunuz ki, 
Ortak Pazara, Türkiye bu süre içerisinde kal
kınma hızı % 15 olacakta 5 yıl sonra Türkiye 
girecek. Hayır. Bir plân hedefleri koydunuz, 
o hedeflere ulaşıldı, o halde 5 yıl bu ekonomik 
düzen içerisinde ve bu ekonomik gelişme içerisin
de konulan mâkul müddettir. Bu müddet içeri
sinde bu hedeflere varıldığına göre, erken gir
diniz nasıl diyebiliyor sunuz? Değil mi? Yani A. 
P. iktidarı Birinci Beş Yıllık Plânın üç yılını, 
İkinci Beş Yıllık Plânın iki yılını uygulamıştır, 
hedeflere geniş ölçüde varmıştır. O halde, siz 
bu beş yılı koyarken Türk ekonomisi için gözet
tiğiniz % 7 kalkınma hızı, genel bünye değişimi, 
hepsi dâhil bu hedeflere vardığınız halde bu 
beş yılı koymamış mıydınız? İşte vardık. Hattâ 
daha ilerisini söyliyeyim ben size, kontenjan 4 
tarife üzerindeydi, 1968 de Türk keonomisi 4 
kontenjan maddesini evleviyetle başardıktan 
sonra daha birçok kontenjan maddelerini mun
zam olarak aldık, geçici protokolün 6 ncı mad
desine göre. Ayrıca bitmedi, bir yıl evvel Or
tak Pazar ve Türkiye Hükümetleri, Türkiye bu 



<3. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 3 

hazırlık dönemini nasıl kullanmıştır diye bir 
araştırmaya girdiler; bu araştırma da müsbet 
sonuç verdi. O halde Ortak Pazara girişimize 
erken denemez, bu mümkün değildir. Olsa olsa 
filân 12 yıllık liste yerine filân 22 yıllık listeye 
girmeliydi, filân sanayi dalı, filân sanayi ürü
nü gibi çok dar bir sahada tartışmak mümkün
dür. Bu da, Yüce Meclislere gelecektir. Ortak 
Pazar Protokolü, o zaman detaylı olarak tartı
şacağız. 

Sayın Gülek'in bir noktasına yine işaret ede
yim; meseleleri bilmeden konuşmak çok zordur. 
Dediler ki, «Ortak Pazarda tekstil ürünleri fa-
vorili bir tarifeye tabi değildir, tekstil için me
selemiz vardır.» Hayır öyle değildir. Açıp oku
sunlar, lütfetsinler, kütüphaneden çeksinler o 
kitabı, bir okusunlar bakalım. Bir kere Ortak 
Pazar Protokol imazladığı günden itibaren tek
stil dâhil, daha doğrusu tekstilin her türü dâ
hil % 25 indirimli gümrük tarifesine tabi ola
caktır ve bir kontenjan bahis konusu değildir. 
Yani, üçüncü memleketlere nazaran Türk tek
stili Ortak Pazara % 25 daha az gümrükle gire
cek. Biz de marifetimizi gösterelim, satalım. 
Yani malımız daha ucuz Ortak Pazar tüketicisi 
tarafından elde edilecek. 300 tonluk, 800 tonluk 
ayrıca kontenjanlar tanınmıştır ki, bunları kü
çük buluyorlar, meseleyi bilmiyenler. Bu % 75, 
% 100 gümrüğe tabi olan kontenjandır, yoksa 
genel olarak Ortak Pazarda Türk tekstil ma
mulleri anlaşmanın imzasiyle veyahut tasdikiy
le beraber, ki bizim için tasdikiyle beraberdir, 
% 25 gümrük indirimine tabi olacaktır. Keza 
tütün sıfır gümrükle girecek, daha birçok mad
deler var, vaktinizi alınıyayım. 

Birçok arkadaşlarım küçük sanayi için pro
jeler mevzuunda, organize sanayii bölgeleri 
için mütalâa beyan ettiler. Bunların hepsine iş
tirak ediyorum. Gerçekte aldığımız tedbirler 
de bu istikamettedir ve Halk Bankasının kredi
leri bu sene sırf küçük sanayici ve esnaf için 1 
milyar 457 milyona çıkmıştır. Saç liradan al
mış A. P. iktidarı? 268 - 270 milyon İkadan. Se
ne 1965 yine aynı sayıda 3,5 - 4 milyon küçük es
naf var. Bugün 1 milyar 457 milyona çıkmış. 
Kâfi mi? Hayır. Bunu daha artırma yollarını 
arayacağız. Doğrudur, ama hâdiseye bakarken, 
Önümüze bakarken bir de arkamıza bakarak ta-
kibettiğimiz sanayi politikasının, küçük esnaf 

politikasının geçerliliğini böylece tesbit etmek 
durumundayız. Nitekim, bu sene 20 milyon or
ganize sanayi bölgesi ve 60 milyon da küçük sa
nayi siteleri için 1971 bütçesine para konmuş 
bulunmaktadır. 

Sümerbank mallarının fiyatları ayarlanmış
tır. Doğrudur. Çünkü dolar devalüasyoniyle di
rek alâkası yoktur, kısmen alâkası vardır. Asıl 
olan, Sümerbank mallarının ayarlanmasiyie il
gili pamuk fiyatıdır, toplu sözleşmelerdir ve 
Personel Kanunudur. Hâlâ da Sümerbank mal
larının fiyatı serbest piyasa malının fiyatlarının 
oldukça, yani tamah edecek kadar, gidip alma
ya değecek kadar, aşağısmdadır ve asıl maksa
dımız da budur zaten. 

Bir arkadaşım vasıflı çelikten bahsetti, Ka
rabük, Ereğli Demir - Çelik, iskenderun Demir -
Çelik ve 4 ncü Demir - Çelik ve özel sektör, da
ha çok genel mânada, çelik yapar ve yapacak, 
ÜVIakina Kimya vasıflı çelik yapar. Hedefimiz 
odur ki, 1971 yılında 75 bin ton, 1972 de 100 bin 
ton, 1975 te 200 bin ton vasıflı çelik yapmak 
imkânını bulacağız ve plânlarımız bu yöndedir. 
Şimdi iftihar etmemek mümkün değil. Karabük 
600 bin ton kapasiteli bir fabrika iken, 1961, 
1362, 1963, ve 1964 te Karabük ancak bu kadar 
çelik yapıp satabiliyordu. Belki bu kadar de
mek biraz mübalâğalı ama her halde 300 bin 
ton civarındaydı. Türkiye öyle bir ekonomik se
viyeye ulaşıyor ki, pili: ve diğer yassı ve yuvar
lak mamuller 2 milyon ton, sadece vasıflı çelik 
200 000 ton. Yani, bu fevkalâde güzel bir neti
cedir. Nitekim, sanayileşmenin anamiyarı elek
trik ve demirdir. Plânda 1971 için konulan he
deflere, yani demir tüketimi bakımından, 1969 
da gelmiştedir. Geçen seneki demir sıkıntısının 
bir sebebi de budur. 

O halde, filân oldu, falan oldu, küçük nok
talar, şunlar, bunlar... Ben iddia ediyorum ki, 
elektrik, çelik ve hemen arkasından petro - kim
ya dâhil, Türk ekonomisinde bunların genel ge
lişmesi, gittiğimiz istikametin doğruluğunu ve 
Türk ekonomisinde vaki olan, gerek ekonomi
sinde ve gerekse sanayiinde vaki olan, gelişme 
bir tesadüf değildir, düzenlidir, bilinçlidir. 

Demir - Çelik mevzuu üzerinde biraz dur
mak istiyorum. 

iskenderun demir ve çelik için denilenler 
doğru değildir; arkadaşıma yanlış bilgi veril-
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mistir. Programdan daha ileriyizdir. 330 milyon 
lira civarında orada bir inşaatımız vardır. Bu, 
program hedeflerinin ötesindedir. 1975 te tesis 
işletilmeye açılacaktır. 1 nci kademede 1,2 
milyon ton, 2 nci kademede 2,5 milyon ton ola
caktır. Hattâ, memnun olacağınız için söylü
yorum ki, bir tedbirimiz veya bir tedbirler man
zumesi başarıya ulaşırsa, birinci yüksek fırını 
Haziran 1973 yılında servise koyacağız. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

O itibarla İskenderun demir ve çelik için 
inşaatta gecikme değil, tam aksine, bugünkü 
hali ile para yatırımı bakımından bir ilerleme 
ve ileride de daha çok ilerliyerek bir fırını, ki 
aşağı-yukarı 600 bin ton kapasiteli olacaktır, 
servise sokmak imkânını bulacağız. 

Karabük Demir ve Çelik tesisleri 1,2 milyon 
ton çelik yapacak şekilde genişletilecektir. 

Ereğli Demir ve Çelik Umum Müdürü halen 
şu anda Amerika'dadır, 195 milyon dolarlık 
bir tevsi ile Ereğli'yi, 1,6 milyon ton yapacak 
şekilde genişleteceğiz. 

Ayrıca şimdi, % 16 ilâ % 20 istihsal artı
mını sağlıyacak sinter tesisleri ve muayyen dar 
boğazlar halen inşadadır. 1972 Nisanında, yani 
takriben 1 sene 2 ay sonra servise girmiş ola
cakta1. 

4 ncü Demir ve Çeliği biz Devlet olarak ya
pacağız demedim. Sayın Pestilci söylediler; 
tabiî nasıl yapacağımızın aksi de varit değil, 
4 ncü Demir - Çeliğin projelerini biz yapacağız, 
dedim. Yani, Karabük'ten, Ereğli'den, 3 ncü 
Demir - Çelikten edindiğimiz tecrübe ile Sanayi 
Bakanlığı ve Türk mühendislik firmaları vası-
tasiyle yapacağız, dedim. Yeri, kapasitesi böy
lece tesbit edilecektir ve nasıl yapılacağı, yani 
sermayenin tarzı teşekkülü o zaman gelince ve
rilecek bir karardır. 

Ereğli için bir değişiklik düşünmüyoruz, 
kendileri söylediler. Yalnız zannediyorum ki, 
ecnebi sermaye ile mi, yoksa Ereğli'nin özel 
bir kanunu vardır, onu mu kastettiler, anlıya-
madım. Tabiî ecnebi sermaye, % 29 oranında 
ortağıdır, onun muayyen hakları vardır; onu, 
kendisi satıp, gitmedikçe değiştirmek mümkün 
değildir. Ancak Ereğli'nin özel bir yönetim sta
tüsü vardır, ister içinde yabancı sermaye ol
sun, ister olmasın bunu değiştirmek kararında 
değiliz. Tam aksine bunu bütün çelik endüstri

sine teşmil etmek kararındayız. Nitekim, 1971 
yılının plân tedbirleri, Karabük'ü de içine ala
cak şekilde bir Türkiye Demir - Çelik Anonim 
Şirketi şeklini alacaktır ve o da Türkiye Demir -
Çelik Birliğinin kendilerinin bahsettiği nüvesi
ni teşkil edecektir. 

Divriği tesisleri ihaleye çıkartılmıştır ve 
200 000 ton pik yapacaktır; 420 milyon lira 
ile, 1974 te bitcektir. Baharda temelini ataca
ğımızı ümidediyorum. 

Ayrıca Divriği madenlerinin kapasitesini 4 
milyon tona çıkaran ve onu zenginleştiren, te-
retleme denilen ameliyeyi yapan, 5 yıl sürecek 
olan bir projenin tatbikatına girişilmiş bulu
nulmaktadır. O da 1974 ün sonunda bitecek, 
Divriği'den 4 milyon ton cevher almak mümkün 
olacak ve zenginleştirme ameliyesi ile de % 57 -
6 - 6 5 - 7 0 civarındaki maden cevheri zengin
liğine ulaşacaktır. 

Sıralarda Sivaslı her hangi bir arkadaşımı 
göremiyorum. Sivas'a bir Sivas kompleksi şek
linde 4 unsurdan ibaret demir - çelik değilse bi
le, demir alaşımlarından ibaret bir tesis yap
mak kararını vermişizdir, önetütleri bitmiştir, 
plânda öngörülmüştür. Tahmin ederim ki, önü
müzdeki 3 - 4 ay içerisinde fizibiliteleri ikmal 
edeceğiz. Bu, 43 bin tonluk ferro mangan, 12 
bin tonluk ferro silis, 20 bin tonluk siliko man
gan ve nihayet yeni bir usul ile elektrik pik 
üretimi şeklinde olacaktır ve bunların sonuncu 
grup hariç, üç anagrup 400 milyon civarında ol
mak üzere 1974 te ikmal edilecektir. 

Vaktimizin 20 dakikaya inmesini kaale ala
rak arkadaşlarımın sorduğu spesifik sualleri 
cevaplandırmaya gayret edeceğim. Ve zannedi
yorum genel mahiyetteki bütün unsurları, Sayın 
Başkanın ve senatör arkadaşlarımın da yüksek 
yardımları ile sapta geçirtmiş olduğuna nazaran 
buradan elde etmek mümkün olacaktır. 

Bendeki sıraya göre alıyorum. Sayın Hazer-
dağlı, gümrük duvarı rekabet meselesinden bah
settiler ve zaten kendileri de bahsettikleri der
din çaresini de kendileri söylediler. 

Kalite kontrolünün çaresi, daha doğrusu ka
liteli mal elde etmenin 2 çaresi vardır; rekabet 
ve Devlet kontrolü. Nitekim vaktimiz müsaa
de etseydi Sanayi Bakanlığının merkez teşkilâ
tını ve iller teşkilâtını gelişen sanayimiz içeri-
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sinde kalite kontrolü ve sanayi sayımı bakımın- I 
dan nasıl geliştireceğimizi ve 1971 deki hedef
lerini izah edecektim. 

Azot Sanayi için dedikleri husus ile ilgilene
ceğim. Teşekkür ederim, ikazlarına. 

Montaj sanayiini burada çok tartıştık ve bu
radaki notlar da vardır id montaj sanayii asga
ri % 55, daha doğrusu sanayi ve montaj safha
sı âzami % 85 bir merhaleye ulaşmıştır. 300 ta
ne kamyon ihraçetmişizdir, 30 tane otobüs ih-
raçedeceğiz ve montaj sanayiinin herhangi bir 
dalında gümrüklü olarak dışarıdan alman fi
yatlardan daha yüksek bir fiyat yoktur. An
cak, montaj sanayiinin de kendi içinde kusur
ları vardır. Bunu geçen yılki müzakerelerde 
de söyledim. Bir kere, firma sayısı çok. Bir 
arkadaşım, uzun bir cümlenin içerisinde sanki 
yeni montaj müsaadesi verilmiş gibi bir ibare 
kullandı, Sayın Pestilci idi. Hayır, bilâkis 
3 montaj müsaadesi iptal edilmiştir. 

Bütün montaj tesislerini birleşmeye ve ih
tisaslaşmaya doğru teşvik ediyoruz. Çünkü, 
yılda 1 500 kamyon yaparak yaşamak mümkün 
değildir. Herkes 100 000 kamyon yaptığı hal
de Rambler gidiyor bilmem Ford ile birleşiyor, 
Renault gidiyor, bilmem kim ile birleşiyor. O 
itibarla, montaj sanayiinin kusurlarını biliyo
ruz. Ama, bir gelişmeden geçmiştir. Bu kusur
da sizin de hisseniz var, bizim de hissemiz var, 
bizden evvelkilerin de hissesi ar. Başka şekilde 
saten olamazdı, başka türlü de olamazdı. Hem 
politikacı, hem idareci, muayen bir gelişme
den sonra memleketin ihtiyacına göre tecrübe 
kazanarak bugüne gelmiştir ve bugün Türkiye'
de, bizim «montaj sanayii» adını verdiğimiz j 
sanayi, başka memleketlerde yerli sanayi vasfını 
kazanır. 1/3 ünü bir memleket dâhilinde yaptı
ğınız anda artık onun yan sanayii, kendisi, 
fabrikası o memleket için vazgeçilmez bir un
sur haline gelmekte ve artık yerli sanayiden 
addedilmektedir. 

Sanayi ve montaj safhası bir noktaya gel
miştir. Artık Türkiye motoru ve aktarma or
ganlarını yapmak mecburiyetindedir. Bütçe Ko
misyonu müzakereleri sırasında arz ettim, Ma
kina Kimyanın önderliğinde yılda, ilk defa 
20 000, bilâhaar nihai kapasitesi 80 000 moto
ra varan 1/4 milyarlık bir tesisi bu sene içeri
sinde realize edeceğiz. Haziranda temel atarını- I 

I yız, dedim, gelmeden evvel Makina Kimya 
Endüstrisi Umum Müdürü arkadaşıma, dediği 
oran, % 99 dur; % 99 da çok büyük bir oran
dır. 

Yalnız bizim bütçedeki müzakerelerimizden 
bir hafta sonra Sayın İnönü, burada bahis ko
nusu etmeye mecburum, teknisyenlerimiz için 
bahis konusu etmeye mecburum, «ben, 40 sene 
motor yapacak adam aradım,» dedi. 

Şimdi, Türkiye'de motor yapacak adam de
ğil de, adamlar bulunmuştur. Demek ki, yan
lış bir metot ile aramış. Başka cevap veremi
yorum. Burada söylemek istediğim husus, 
(O. H. P, sıralarından «Doğru cevap» sesleri)... 
aranana kusur izafe edemezsiniz. Ve bundan 
dolayı Türk teknisyenini suçlayamazsınız. Asıl 
benim temas etmek istediğim husus budur. 40 
sene aradı; arama metodudur, herkesin ken
dine göre metodu vardır, kapalı odalar var
dır, ona bir şey demiyorum. Ama, yapamamak
la itham edemezsiniz, Türk teknisyenini. Ve 
şu izahattan da anlaşılacaktır ki, inşallah za
manında hep beraber görmemize ve hep beraber 
sevinmemize imkân verecektir ki, Türk teknis
yeni iktidar partisinin. A. P. hükümetlerinin 
kendisine tanıdığı imkânları fevkalâde büyük 
bir dirayetle kullanacaktır ve önümüzdeki 1971, 
1972 ve 1973 yılları... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Bakan, 
kastı, bütün teknisyenler değil; 2 teknisyendir. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — ...O, 2 mühendis... Anlamadım, 
kendileri burada olmadığı için, o 2 mühendis, 
Başbakan ve bensem çok güzel tartışırız, kendi-

J leri ile... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Hayır, hayır... 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 

(Devamla) — ...Bilmiyorum, yani... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Necmet

tin Erbakan. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — ...Her neyse. 

Evet, A. P. iktidarının sağladığı imkânlarla 
Türk teknisyeni hem Türk motorunu yapmak 
imkânını bulacaktır; 1971, 1972 ve 1973 yılları 
Türkiye'nin sanayileşmesi bakımından bu dam
gayı yiyecektir, Türk motoru damgasını. (A. P. 

1 sıralarından «bravo» sesleri) 
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Sayın Atmaca'nın konuşmasını biraz hay
retle karşıladım. Çünkü, Denizli'de 150 000 ki
şilik bir -dokuma sanayi, köylere kadar gelişmiş 
bir dokuma sanayii var ve kendileri bana yıl 
içerisinde, geçen yıl içerisinde, Denizli'den, 
A. P. sine mensup milletvekilleri ve senatör ar
kadaşlarımla beraber müteaddit defalar gelmiş
lerdir ve her seferinde de Sümerbank kendi 
hakkından kesmiş ve bu kooperatif çilere ve bu 
dokumacılara ipliğini vermiştir. Ben, neden 
"böyle söylediler, hakikaten hayretler içerisinde 
kaldım. Hattâ, bundan 15 gün evvel A. P. ne 
mensup 2 milletvekili arkadaşla beraber Şeker 
Şirketinde çalışırken geldiler, 15 tane dokuma
cı varidi, yanlarında, onlara da yine Sümerban-
kın Adıyaman fabrikasından, Nevşehir fabrika
sından, Adana fabrikalarından gerçekten bir 
özelliği olduğu için tuttuk Sümerbankın ihra
catla kazanacağı paradan fedakârlık ederek De
nizli dokumacısına iplik verdik. Nitekim arka
daşım izah etmiş ve son anda da... 

SABAHATTİN OEHON (Giresun) — Onun 
âdeti öyledir.. 

İSANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — ...Yani, gerçekten burada bulun
masını çok isterdim, defalarla temas ettik, mem
nun döndüler. Bir unsur kattılar ki, şimdi bu
na değineceğim, bu varit değil, bu gayrimüm-
kün. Böyle meselelere bakarsak, Türkiye'nin 
meselelerini bir adım ileriye götüremeyiz. Nite
kim, 12 000 tonluk paket iplik ihtiyacının 7 bin 
tonunu da son hafta içerisinde dağıtmışız. 

Türkiye'de Sümerbank, vatandaşın pamuk 
ipliği ve pamuk dokuması bakımından % 25 ih
tiyacını karşılar. Burada 7 000 bolü 11 000, % 
25 ten yüksek, % 50 den de yüksek. Biz Deniz
li'de elimizden gelen bütün imkânları bu şe
kilde kullandığımız halde, neticeden memnun 
olmamasının sebebini gerçekten anlıyamadım. 
Fakat aslında Sümerbankın iplik fiyatları 85 -
95 e çıktı. Daiha evvel 05 lira idi, özel sektör de 
100 - 110 a satıyordu; demin de fiyat meselesini 
arzf ettim. 

O itibarla asıl tazyik bu noktadan ileri geli
yordu. Ama, şimdi bu ayarlama yapılınca yine 
de özel sektörün fiyatına göre bir % 10 marj 
bırakmışızdır ve bir fleksiibilite sağlamışadır, 
Sümerbankın fiyatlarına. Hiç değilse dokumacıl 
gibi, hakikaten elinin emeği ile geçinen bir smı-
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fi himaye etmek imkânını bulmuşuzdur. Yine 
de kooperatif ve derneklere öncelik ile iplik 
vermek prensibimizdir-

O itibarla, sanayicilere fiyat artmadan evvel 
iplik verildiğini, sureti katiyede bunu kabul et
mem. Yanlıştır, (böyle bir ithama hakları yok
tur. Aynı şeyi demir için de söyledim. Geçen se
ne konuştuk, bir pik mevzuu için bir eski mek
tep arkadaşımı da belki kırmış olabilirim, Sa
yın Ali ihsan Göğüs idi, yani artmaya tekad-
düm eden günlerde mal verecekmişiz. Bu, müm
kün değildir. Şimdi kendilerinden çok istirham 
ediyorum, hele, bir kere, demire zam yaptığımız! 
zaman, demir, tahsisli vesikaya bağlı idi ve 2 
ay öncekiler alaımamış durumda idiler. Yani, 
o gün vermek veya müracaat ederek vermek 
mümkün değildi. Gayet açıklıkla ısöylüyorunv 
hangi partiye, hangi kanada sahibolurtsanız olu
nuz. Sanayi Bakanlığının içerisinde fiyat ayar
lamalarından dolayı ne satmak, ne satmamak 
bakımından hiçbir şekilde, hiçbir kimse favorili 
bir muameleye tabi değildir. (A. P. sıralarından1 

«Bravo»1 sesleri) 

Bu noktaya gelmişken bir hususu daha ifada 
etmem lâzım. Sayın, Dilkeçligil buna benzer 
sualler sordular. Cevaplarını bu sabah arkadaş
larım gönderdi. Biraz geç kalmış oluyorum, ku
sura bakmasınlar. Kayseri'deki Şeker Fabrikası 
da, aynı mahiyette tekstil fabrikası da aynı ma
hiyette öncelik verdiğimiz transferlerde mutla
ka kabili izahtır, mutlaka firma ismi ortadan 
kalkmış olarak endüstrinin gerektirdiği ihti
yaçlar, Türk ekonomisinin gerektirdiği ihtiyaç
lara1 göre verilmiştir, 

'Sayın Pestilci, 1970 yılı içerisinde alınması 
gereken tedbirlerden Demir - Çelik birliği için 
hazırlıklarımız ileri safhaya gelmiştir. Hattâ 
bizzat ben, bunun hazırlığında izmir'de özel 
s aktörün büyük demir üretici kuruluşları ile 
birlikte beraber çalıştık; Ankara'ya geldik, mu
ayyen bir statü hazırlanmıştır ve Demir - Çelik 
Birliği Türkiye'de kurulacaktır. Yalnız Demir -
Çelik Birliği değil, aynı prtogramJda tekstil bir
liği de var ki, memleketimiz bakımından muh
telif menfaatleri vardır. 

Diğer 1970 programının öngördüğü kuruluş
lar bakanlığımızda kurulmuştur. Yani Know 
How ve lisans için diğer sektör ve kamu kuru
luşları için ve hattâ 1970 yılı içerisinde 57 aded 
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de Know How ve lisansın tetkikini yapmış, mü
talâasını bildirmiştir. Yani programın öngördü
ğü andan itibaren bu kuruluşlar yapılmıştır. 

Arz ettim, Sayın Pestilci montaj sanayiinde 
yeni firmalara montaj müsaadesi verildiği, an
lamına gelen bir uzun cümle söylediler. Hayır, 
tam aksine, montaj firmalarının sayısı 22 den 
17 ye inmiştir ve teşvikimiz de bu istikamette 
olacaktır. 

Sayın Başkan, 10 dakikamız var. Lütfederse
niz konuşmamı burada bitireyim; sualler bakı
mından sayın senatörlere zaman kazandırmak 
yönünden. Yoksa ben yine maruzatıma devam 
etmek imkânına sahibim. Nasıl emrederseniz o 
yolda devam edeyim. 

BAŞKAN — Şimdi bize zaman bırakırsanız 
bunu değerlendireceğiz. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Şimdi 10 dakikamız var. Ben 
gübre sanayiini, kâğıt sanayiini, şeker sanayii
ni, özellikle Sayın Kmaytürk'ün bahsettiği hu
susları anlatmak isterim. Emrederseniz buradan 
devam edeyim, uygun görürseniz... 

BAŞKAN — Şimdi bu 10 dakikayı şöyle de
ğerlendireceğiz. Zatı âlinizden sonra son söz 
sayın üyenindir. Bu hakkı da istimal etmemiz 
icabeder. Sayın Dikeçligil söz sırasında kayıtlı
dırlar. Bu itibarla kendilerine de söz fırsatı bı
rakmak istiyorum. 

Sayın Dikeçligil, Sayın Bakandan sonra gö
rüşmekte kararlı! mısınız? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Tabiî 
hakkımdır, hakkımı kullanacağım, efendim. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILTC 
(Devamla'» — 10 dakikayı kullanabilir miyim? 

BAŞKAN — Kullanamazınız. O takdirde sa
yın Bakan 10 dakikayı siz kullanacak olurdanız, 
şöyle bir hal zuhur edecektir. Sayın Dikeclifdl'e 
oturumu tekrar açtığım zaman son sözü verece
ğim. 

AHMET KABA YİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, bir saat Sayın Bakana aittir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın takdirine aittir. 
Onun için söylüyorum. İsterse bırakır. Yani ben 
Sayın Bakana sözünüzü süratle kesiniz diyeme
diğim için bu yola gidiyorum. 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Müsaade ediniz, devam edeyim 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 

(Devamla) — Kâğıt sanayii son yıllarda çok 
büyük bir gelişme göstermiştir, izmit'teki 
SEKA'nm doğum tarihi 1936 dır. 1936 dan 
1970 e kadar Türkiye 'de hiçbir yeni tesis yapıl
mamıştır. 1970 te 70 bin tonluk Çaycuma yine 
aynı miktarda Aksu tesisleri faaliyete geçmiş
tir. Birkaç ay içerisinde de Dalaman tesisleri
ni servise sokmak imkânını bulacağız. Böylece 
bu 3 yeni fabrika ile Türk ekonomisi aşağı yu
karı 200 bin ton civarında selüloz ve kâğıt gü
cü kazanmıştır. Mesele burada da bitmiyor. 4 
fabrikaya, 3 yeni fabrika daha ilâve etmeyi 
plânlamışızdır. Bunlardan bir tanesi Afyon'da
dır ve ihale ilânları çıkmıştır, ikincisi Balıke
sir'dedir, yine onun da inşaat ihale ilânları çık
mıştır. Tahmin ediyorum ki, yaza doğru da An
talya fabrikamızın inşaat ihalesi ilânlarını yap
mak imkânını buluruz. 

Şimdi bir arkadaşım, anahammaddeleri ya
pınız dedi. işte anaha-mmaddeler. Hepsi böyle. 
Hangi anahammaddeyi derseniz deyin. Çimen
to da böyle, kâğıt da böyle. Azot da böyle, elek
trik de böyle. Demir de böyle, bakır da böyle, 
çinko da böyle... 

Sevgili arkadaşlarım, gittiğimiz yol doğru
dur. 1936 da işte bir fabrika vardı. Sene 1970 
3 fabrika daha servise giriyor, 4 oldu. 2 si gir
di, biri girmek üzere; üç tanesinin de temeli 
atılıyor, işte anahammadde ve büyüyen Türkiye 
gelişen endüstri bu şekilde mümkün oluyor. 

Şeker mevzuu, takdirlerini esirgemiyen arka -
daşlarıma çok teşekkür ederim. Pancarın fiyatı 
6 kuruş, şekerin 60 kuruş artmıştır. Şimdi şu 
rakamı vereyim. Bu yeni fiyatlarla pancar müs
tahsili aynı miktar pancarı yetiştirse idi, eski 
fiyatlarla 585 milyon lira alacaktı ve bugünkü 
yeni fiyatlarla 20 kuruştan 850 milyon lira al
mak şansına sahibolmuştur. Ayrıca bugünkü ta
rihe kadar Şeker Şirketinin, Senatonun müza
kerelerinden arkadaşlarım hatırlarlar, pancarın 
parasını çiftçiye verip vermemek, Sanayi Ba
kanlığı için, daha doğrusu Türk hükümetleri 
için mühim bir mesele olmuştur. Bugün şeker 
pancarı müstahsılına ödediğimiz para 615 mil
yon liradır. Yani fiyat artmasa idi, bilfarz 585 
milyon -lira olduğuna göre, Ocak ayının 15 inde 
şeker pancarı müstahsilinin hakkını, yani ala-
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cağını tamamiyle tasfiye etmiş olacaktık. Yine 
de 17 fabrikadan 7 sinde bir iki milyon lira ala
cakları vardır. Onu da Şubat ve Mart aylan 
içersinde bu maliyet artmasına rağmen, bir şi
kâyete mahal vermiyecek şekilde tasfiye etmek 
imkânını bulacağız. 

Şaker Şirketinin şeklini bir oranda gıda en
düstrisi şeklinde değiştiriyoruz. Nitekim işti
rakler yolu ile Adapazan'nda ve Bursa'nın Ye
nişehir'inde bir salça tesisine, bir patates tesi
sine iştirak etmiştir. Plânın da âmir hükmü, 
şeker şirketinin iştirakler yolu ile patentini de 
vererek, teknik kapasitesini de vererek özellik
le yağ endüstrisine, meyva ve sebze endüstrisine 
girmek şeklindedir. Bunun 1971 yılında ilk 
tatbikatını yapmış olacağız; 5 fabrikayı geniş
leteceğiz. 

1968 ve 1969 da ekim sahalarının daralma
sı pancar fiyatının düşüklüğü dolayısı ile idi. 
Şimdi bir arkadaşım çok güzel bir deyim kul
landı, (Senato içinde değil, Senato dışında) şe
ker pancan ekme müsaadesi adeta otomobil 
permisi gibi olmuştur dedi. Herkes daha çok 
ekelim, daha çok ekelim diyor. İhracat fiyat-
lan da bir miktar yükselmiştir. Gıda endüs
trisine kanşıp kanşmaımıası yolu ile Sayın Kı-
naytük'ün söylediği hususlardan birçoğunu ta
hakkuk imkânını bulacaktır. 

Ekmeğe şeker katmakta kendisi ile bera
beriz. Biz de satıcısıyız Ama asıl bu işin dâ
vâlısı biz değiliz. Biz kendisi ile beraber bu işte 
davacıyız. 

Çimentoda elde ettiğimiz netice, hemen he
men her hangi bir dalda en parlak elde ettiği
miz neticelerden de daha parlaktır. Evvelâ çi
mento endüstrisinin % 85 ini, endüstrinin ana-
unsuru olarak, Türkiye ̂ de yapmak mümkün
dür. Ayrıca Türkiye bu sene, yani geçtiğimiz 
1970 yılında 330 bin ton çimento ibraoetmiştir. 
Bu sene bir milyon ton çimento ihracedeceğiz. 
26 fabrikamız faaliyet halindedir. Bunlardan 
6 tanesi genişletiliyor. Bu 26 ya ilâveten 6 
fabrikada çok büyük bir kısmı, 4 tanesi Do
ğuda olmak üzere Kars'da, Ünye'de, Mar
din'de, Erzurum'da; diğerleri ide Bolu'da ve 
İsparta'da olmak üzere 6 fabrika daha inşa ha
lindedir. Bunlarla ulaşacağımız kapasite, yılihk 
çimento imal kapasitesi 12 milyon ton olacaktır 
ve 1977 de de 14 milyon tona ulaşacaktır. 1965 te 

fert başına çimento m istihsali 105 kilodan baş
lamıştır. Eskiden testi yapıştırmakta kullanı
lırdı. Şimdi 1965 te 105 kilogram olmuş, şim
di 1971 yılı için 250 kilograma yakın bir ka
pasiteye ulaştırmışladır. 

Nihayet son birkaç dakikayı, 1971 yılı içe
risinde bakanlığımızın çahşmalannı hangi yöne 
teksif edeceğimizin, o meselelerin haslıklarını 
veriyorum. 

Sanayi projelerinin yapılması yurdumuz 
için ehemmiyetli bir meseledir. Ev projeleri, 
yol projeleri, su projeleri halloldu. Ama gel
diğimiz merhalenin karakteristiği sanayi pro
jelerini gerek Devlet kuruluşlan içerisinde, 
gerek Devlet kuruluşlan dışında, yani özel 
sektör için yapan müesseselerin geliştirilmesi 
gerektiğidir. Biz Sanayi Bakanlığı içerisinde 
geçen seneki va'dimize muvazi olarak bir ku
ruluş yapmışladır ve 15 i mütecaviz yerde de 
ön etütleri yaparak raporlannı tanzim etmişiz
dir. Bunun dışında da bakanlığın ve kuru
luş tan iştiraki ile Tümaş ve Tüstaş diye iki 
endüstriyel proje yapan, iştirak şeklindeki 
mühendislik firmalar vardır. Gelişmeye muh-
tacolan alanlardan birisi budur. 

ikinci husus; bir sayın üyenin de belirttiği 
gibi sanayide kredi mevzuudur. Devlet Yatı
rım Bankası, özel sektör kuruluşlarına kredi 
veren muhtelif bankalar, Halk Bankası, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin öz kaynaklan, Mer
kez Bankasının reeskont haddi ve nihayet bir 
oranda bütçeden ayırdığımız tahsisat, gerçek
ten Türkiye'de endüstrileşmeyi daha süratli 
kılabilmek için kredi ve finansman mekaniz
masında büyük bir gayrete ihtiyaoolduğunu 
göstermektedir. Ben Sanayi Bakanı olarak 
bunu samimiyetle kabul ediyorum. Nitekim 
933 sayılı Kanun, Sermayeyi Teşvik Kanunu, 
1970 de aldığımız Ortak Pazar karan, vergi
ler, taban fiyatlar, devalüasyon, Personel Ka
nunu ve toplu sözleşme gibi aldığımız genel 
ekonomik hayatı etkiliyen manzumenin rnıü-
temmin parçalan olarak, 1971 de önümüzde 
durmaktadır. Bu meydana getireceğimiz finans
man konusunda, kredi konuşumda kaynak ha
rekete getirme bakımından, ıslah bakımımdan 
ehemmiyeti haiz olan iki kanundur. 

Kalite kontrolü için söylediğim gibi, ger
çekten teşkilâtlanmaya ihtiyaç var. Ama, bir 
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anda Türkiye gibi sanayi istihsali fevkalâde 
çok olmıyan bir memlekette dahi, bir günde 
yapılan kiremitlerin tamamını kontrol etmek, 
çimento torbalarının tamamını kontrol etmek, 
otomobillerin tamamını kontrol etmek mümkün 
değildir. O halde kontrol mekanizması lâzım ol
makla beraber, aslolan rekabetle otomatik 
kontroldür. Başka türlüsü mümkün değildir. 
Yani devlet memuru ile yapılan bir çivinin sağ
lam mı, değil mi olduğunu sırf kontrol meka
nizması ile yapmak mümkün değildir. O halde 
rekabet mekanizmasını, arz ettiğim şekilde, Sa
nayi Bakanlığı teşkilâtını yurt içinde genişle
terek işletmek mümkündür, gelişen ekonominin 
icaplarına uyarak. Nitekim Sanayi Bakanlığı 
aşağı - yukarı 260 kişidir ve daha doğrusu di
ğer kuruluşlardan aldığı memurlar gittikten 
sonra 260 kişi kalmıştır. Bu sene 1040 kişilik 
taşra ve merkez teşkilâtı için kadro istemişiz-
dir. Maliye de uygun görmüştür. Buna göre 
kendimizi organize edeceğiz. 

Sanayi sayımı, insan gücü, özel sektörle iş
birliği ve sanayi kongresi 1971 yılındaki faali
yetlerimizin anaunsurlarını teşkil edecektir. 
Birçok arkadaşlarım da değindiler; özellikle Sa
yın Karaağaçlıoğlu. Meclislerde birçok tasarı
larımız vardır. Bir bakıma hem ekonomik ted
birleri alırken, bir bakımdan da hem özel sek
törü, hem devlet sektörünü gelişen sanayinin ih
tiyacına uygun şekilde organize etmek zorun-
luğu vardır. Nitekim 440 sayılı Kanunun tadili 
ve buna uyularak diğer İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kuruluş kanunları Yüce Meclisler
dedir. Toprak Sanayii Kurumu Kanunu, Sü-
merbank, Makine - Kimya, Türkiye Kâğıt Ku
rumu, Şeker Fabrikaları Kuruluş Kanunu, Azot 
ve Gübre Sanayii Kuruluş kanun tasarıları Yü
ce Meclislerdedir. Keza 507 sayılı Kanun, Es
naf ve Sanatkârların sosyal güvenliğini sağlı-
yacak kanun, Çalışma Bakanlığı ile ortaklaşa 
hazırlanmıştır. Çıraklık Kanunu önümüzdeki 
yıllar içinde alacağımız belli başlı kanuni faali
yetlerimiz meyanmdadır. 

Her zaman söylediğim bir kanaatimi tek-
rarlıyarak sözlerimi bitiriyorum. Sevgili arka
daşlarım, Türkiye büyük bir millettir, Türkiye 
büyük bir memlekettir, nüfusuna kıyas eder
seniz, kalabalık bir memleket değildir. Türk 
Milleti de kabiliyetini ispat etmiş bir millettir, 

j sanayileşmede kabiliyetini ispat etmiştir. İstik
lâlinde, bağımsız yaşamada kabiliyetini ve inan
cını ispat etmiş bir millettir. Bu vatanın üze
rindeyiz, 36 milyon. Beş sene, on sene, yirmi se
ne, otuz sene evvele bakalım. Ben şunu iddia 
ediyorum ki, bir aile şahsi veya çok özel bir fe
lâkete mâruz kalmamışsa herkes dünkünden 
daha iyi, beş sene evvelkinden çok çok daha iyi, 
on sene evvelkinden çok daha iyi yaşama şart
larına kavuşmuştur. Bu, ekonomik alanda mil
letimizin ve memleketimizin katettiği merhale
nin en bariz bir delilidir. Milletimizin istikba
line olan güvencini tekrarlar ve Sanayi Bakan-

j lığı bütçesi üzerinde görüşlerini, tenkidlerini ve 
teşviklerini lütfeden arkadaşlarıma şükranla-

I rımı sunarak, sözlerime son veririm. Hürmetle-
j rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mesai 
19,35 e kadar uzatılmıştır. Şu durumda kapat-

j mamız ve 1,5 saat sonra tekrar toplanmamız lâ
zım. Bu takdirde son söz sayın üyenin olduğu 
için Sayın Dikeçligil görüşecek ve bütçe oyla-

I nacaktır. Ancak, bu kısa muamele için Sayın 
| Bakanı ve bakanlık camiasını burada bir - birbu-

çuk saat tutmanın mahzuru ortadadır. Bu iti
barla şu kısa muamelenin ikmaline kadar mesai-
nin devamını teklif ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Sayın Dikeçligil, son sözü söyliyeceksiniz, bu-
I yurun 

j HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, sayın Sanayii vekili ve diğer 
arkadaşlarımızı dikkatle dinledim. Fikirleri 
muhterem olduğunu kaaiiz. Elbette muhterem
dir .Yalnız, sorularıma karşı cevap da dikebilir, 
ben onun üzerinde duracak değilim. Sayın Ba
kan, bir noktayı hatırlattı. Ben de bir noktanın 
üzerine değindikten sonra diğer meselelere te
mas edeceğim. 

Arkadaşlar, hayatın içerisinde olmak elbet
te lâzım. Rakamlara bakarsanız, rakamlar gayet 
güzel, cazip gözükür. Fakat rakamlar içtimai 
hâdiseleri aksettirmediği müddetçe o rakamla-

* rın kıymeti fayda temin ettmez, hattâ o rakam-
I 1ar insanları aldatabilir. 
I Ben şöyle bir ricada bulunmuştum. Şimdi, 
I sayın Bakanımız ve defalarca Hükümet, zam 
I yapılmıyacağını pamuklu mensucata % 10 zam 
[ yapılacağını, hattâ diğer imalât maddelerine de 
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öyle olduğunu söylediler, söylendi. Ama, bu ol
madı. Ben devlet adamından, yanı idare eden
lerden şunu istiyorum, açık kalplilikle. Türki
ye'nin meselelerini gerçekten halka bildirmeli, 
duyurmak- ve halk, baştaki idare edenlerin sö
züne inanmalı. Bu itimatı vermediğimiz müd
detçe, bu itimadı duyurmadığınız müddetçe is
tediğiniz kadar edebiyat yapın, söyleyiniz, izah 
edin, o realitenin içerisinde yaşayan halk emin 
olunuz ki, bu vaadlere, sözlere pek de kulak as
mamaktadır. Şöyle denmişti; şimdi dış piyasa
da olan, yani özel sektör pamuklu mensucata 
çok zam yaptı, 5 ay önce para kıymeti düşü
rüldükten sonra, hattâ birkaç da misal gös
terdik, bir top kaput bezi 75 liradan 125 liraya 
135 liraya çıktı, buna mukabil Sümerbank ye
rinde saydı. Sümerbank da emtiasını tüccarlara 
taksitle verdi. Ama Sümerbank'tan aldığı fiyat
tan satmadı, kârı ile sattı. Bu kâr doğrudan 
doğruya muayyen insanların cebine girdi. Sü
merbank da o zamandan bu zamana kadar ziyan 
etti. Ben demiştim ki, niçin Sümerbank'm bu ka
dar ziyanı olabiliyor da diğerleri kazanabiliyor. 
îşte, içtimai noksanlık, içtimai adaletsizlik bura
da. Bir tarafta servet terakümü bir tarafta fak
ra zarurete doğru giden halk o zaman komü
nizmle mücadele diyen insanlar, komünizme ça
nak tutuyorlar farkında değiller, komünizmi teş
vik ediyor farkında değiller. Maalesef zamanı
mızda komünizmin gelişmesinin sebepleri bun
lardır; bu içtimai meselelerin üzerinde durmak 
lâzımdır. 

Arkadaşlar biz bu doğruları bu arkadaşları
mızın içerisinde de söyledik. Bu gün bunu bu 
kürsüde söylemiyoruz, orada da söylediş. Bu
nun mücadelesini verdik, açık alınla. Ama, 
doğruya tahammül edenler var, yok o başka 
bir mesele. 

Şimdi Ortak Pazar meslesine gelelim. 
Ben, burada tarihi mesuliyetimi, vicdanımı 

kullanmak mecburiyetindeyim. Parti progra
mımda Türkiye'nin şartlarına... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Zatiâli-
niz okuyorsunuz hoca. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Oku
yorum. Gerçeklerine menfaatine uygun olduğu 
takdirde Ortak Pazar meselesini düşünür, görü
şürüz. Yani bir Avrupa düşmanlığı yok, ola
maz zaten bu dünyada. Ama önce benim milleti-

| min menfaati vardır, önce milletimin menfaatini 
düşünmek mecburiyetindeyim. Çok Avrupa ya 
giden gelenlerimiz olur, ziyafeti çekerler, filân 
ederler. Ortak Pazar olursa Avrupa'ya çok da
ha gidilir gelinir. Fakat bugün Türkiye'nin, 
şartlarını mütalâa etmek lâzım. Arkadaşlarıma 
soruyorum, Ortak Pazar hakkında çıkan neş
riyattan kaç tane eser okudular? (A.P. sırala
rından «hepsini okuduk» sesleri) 

I BAŞKAN — Sualli, cevaplı konuşmaya vak
timiz müsait değil arkadaşlar, lütfen efendim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Devamla) — Biz bu 
mütalâayı söylerken, tenevvür edeceksiniz ta
biî; tenevvür etmeye, etmeye bu hale geldiniz. 
Bu hususu tetkik ederken, araştırırken, fikir 
adamlarının 4 - 5 eserini tetkik etmiş, buraya 
notlar almış bir arkadaşınızım. 

Bugün Türkiye, 1838 - 1839 Tanzimat Dev
rinde sanayi bakımdan ne ise, Avrupa ile mu
kayese ettiğimiz takdirde, bugün Türkiye'nin, 
bundan farklı bir durumu yoktur. Kim ne derse 
desin böyledir. 

Bir mesele, diyor ki, «Efendim sanayiimiz 
organize edilmemiş.» Kim edecek bunu? Elbet
te Devlet edecek. «Kalitesi yokmuş, kontrolsuz-
muş.» Kim edecek bunu? Devlet edecek. Stan-
darlar Enstitüsü, bu güne kadar duruyor, nedir 

I onun vazifesi, niye bugüne kadar harekete geç
memiş? Fiyat pahalı imiş. Maliyeti kim kont-

I rol edecek, kim ayarlıyacak? Hükümet ayarlı-
yacak. O halde dış memleketlerle rekabet hali-

I ne getirecek hükümettir. Yani Sanayi Bakan
lığı, diğer kollarıdır bunun. Bu gelmeden ola-

I bilir mi? 
I Misal : Şimdi Türkiye'de dengesizlik var di

yoruz. Elbette sanayileşmiş Batı ülkelerimizle, 
Orta Anadolu, Doğu Anadolu arasında gelir da
ğılımı bakımından fark var. Biz Avrupa devlet-

I lerine karşı hali hazırda nasılsak Orta Anado
lu, Doğu Anadolu vilâyetleri İstanbul'a, Koca-

I eli'ne ve diğer vilâyetlere nazaran öyle, biz de 
Avrupa'ya karşı öyleyiz. Ortak Pazara geçiş dö
nemine daha zaman varken, beş senelik müddeti 

I kullanmadan, hazırlık devrine girmeden girdi
ğimiz takdirde, elbette bu organize edilmemiş, 
masum, yavaş yavaş yeni kalkınmaya başlamıg, 
küçük sanayi birden bire dumura uğrayacaktır, 
uğramakta devam edecektir. Bunu Avrupalılar 

[ da söylüyor, iyi tetkik etmek lâzım. Tarihlerde 
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de maalesef iyi tetkik edilmemiştir, anlaşılıyor 
bu 1838 tarihinde Mustafa Reşit Paşa yalısında, 
İngiliz muhiti olduğu için, hattâ açıkça söyliye-
yim İngiliz locasına bağlı olduğu için, daire
sinde % 5 gümrük indirimi ile pazarı memle
ketimize açık bırakmıştır. O zaman Türkiye'deki 
harıl harıl çalışan el sanatları ölmüştür. Bur
sa'nın, ipeklisi, Ankara'nın, 25 bin ton pamuk 
işliyen sanayii sıfıra düşmüştür. Türkiye'de, 
bir defa yabancı mallarına karşı gayet sempa
ti vardır. Sizin hanımlarınız da hâhil hepsi Ame
rikan pazarlarında dolaşıyor. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Zatı-
âliniz de giyiniyorsunuz, hoca. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
giymiyorum, yerli mal giyiyorum, yerli mal, 
dikkat et buna. Kullanmadım, almadım şimdiye 
kadar tenezzül de etmedim, almam da malım 
dururken, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sen 
kumaşı Avrupa'dan almadın mı hoca? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sü-
merbankın kumaşı bu, bilmiyorsan öğren bu
nu. Sayın Başkan, zamanımı alıyor, ona göre. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, arkadaşlara 
tek tek cevap verirseniz zaman sizden gidiyor, 
ben hesabını yapıyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onun 
ziyanı yok, ama tarih kimi dogrulıyacak, belli 
olacak, ondan sonra zaman kime hak verecek 
belli olacak, o zaman halk nazarında kim 
mahcup düşecek o da belli olacak. Biz tarihin 
içerisinde tarihle beraber yuğrulmuş, tarihî bi
rer insanlarız. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Neticeye rıza gösterecek misiniz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Netice
ye açık alınla, samimiyetle, vakarla rıza göste
receğim. Sen memleketinde dahi benim karşıma 
çıkacak durumda değilsin. Bahse girerim, o ka
dar ileri söyliyebilirim. (Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, Cumhuriyet 
Senatosunda bu tarzda görüşmeye imkân yok. 
Konuşan hatibe müdahale etmenin Cumhuriyet 
Senatosuna düzen getirdiği hiç görülmemiştir. 
Bütün karışıklıklar hep böyle başlangıçlarla 
zuhur etti. Bu itibarla, dikkatinize sunuyorum. 
Buyurunuz efendim, vaktiniz bitmek üzere Sa
yın Dikeçligil, lütfen bağlayınız efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz 
tekrar ediyoruz, sanayileşen memleketler pazar 
aramak mecburiyetinde, pazarı bulmadan sana
yileşmenin yolu da yoktur ve kısır kalır. Ni
tekim, şimdiye kadar Sanayi Bakanlığı Halk 
Bankasını kendisine bağlamamış, küçük sanat
kârları organize edememiş. Hatay'ın kundura
cı esnafı ve marangoz esnafı can çekişmektedir. 
Almıştır Halk Bankasından kısa vadeli kredi
yi. Gidin bunu tetkik edin, mahallinde görün. 
Gelişen sanayie pazar bulunmamıştır. Buluna
bilir, Irak, Kuveyt, şurası, burası, en basit öl
çü bu. Bu olmadan adamlar bugün iflâsa doğru 
gitmektedir. Yani gayet müşkül durumdadır
lar. Sanayi bir defa içe dönük değil, dışa dö
nük ve aynı zamanda Hükümet erkânı sanayi
sini kurarken dış pazarlarını temin etmek mec
buriyetinde. Ama buna mukabil biz pazar ol
mak durumuna doğru gidiyoruz. Yarın Türki
ye, hazırlık döneminden önce acele ile gittiği
miz takdirde, bir ziraat memleketi olmaktan öte 
gitmezse, ki o da ziraat memleketi olarak biz
den ileride, Yunanistan da bizden sanayi bakı
mından ilerde; o zaman bu sözlerinizi halk hu
zurunda nasıl cevap vereceğinizi ben sizden so
rarım, saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakereler burada bitti. Şimdi cetvel
lere geçiyorum. 

Sanayi Bakanlığının Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümlerde bir değişiklik yoktur. Bölümleri 
olduğu gibi oylarınıza arz edeceğim. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 700 369 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 3 487 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 102 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 172 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 234 000 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 5 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 155 375 003 

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

35.000 Sosyal transferler 2 717 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerin tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Oturumu 21,15 te toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,47 

Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç'm 1971 bütçesi 
dolayısiyle Cumihuriyet Senatosunda yaptığı 

konuşma 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Adana Mv.) — Sayın Başkan, değerli üye
ler, 

Ulusların ekonomik kalkınmalarının ve re
fahlarının, sanayi alanındaki gelişmelerine bağ

lı olarak sağlandığı, bugün herkes tarafından 
kabul edilen bir gerçektir. 

Gelişen bir sanayi, ekonominin diğer sektör
lerinin de gelişmesi ve genişlemesi üzerinde zin
cirleme müspet tesirler yapar, dolayısiyle kal
kınmayı hızlandırır ve refahı yaygınlaştırır. 
Gelirin dengeli olarak dağılımında, istihdam so
rununun çözülmesinde, sosyal adaletin sağlanma
sında, erişilen sanayileşme seviyesinin önemli 
payı vardır. 

Sabit sermaye yatırımlarının ve yurt içi 
tasarrufların GSMH içerisindeki nisbetleri, ki
şi başına düşen sınai istihsal değeri, dış tica
ret hadleri, ihracatta sınai mamullerin payı, 
ithalâtın yapısı, imalât sanayiinin bünyesi, tek
noloji, bünyesindeki istihdam fazlalığı sanayi
leşmenin belli başlı kriterleri olarak kabul edil
mektedir. 

Sanayileşme, başlıca üç istihsal faktörü olan 
tabiî kaynakların, sermayenin ve işgücünün var
lığına ve bunların israflarına meydan verilme
den kullanılmalarmdaki isabete bağlıdır. 

Tarımsal toplumdan endüstriyel toplum 
haline geçen ülkelerdeki refah seviyesi, sanayi
leşmenin ekonomik kalkınmada ne kadar mü
essir bir unsur olduğunu bize göstermektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler de bu gerçeği, refa
ha giden yolu açan bir anahtar olarak, kalkın
malarında değerlendirme çabası içine girmişler
dir. 

Türkiye'de sanayileşme hareketlerinin baş
laması oldukça eskidir. Ancak bu hareket ger
çek ifadesini Cumhuriyet devresinde bulabil
miştir. Sanayileşmede eriştiğimiz bugünkü sevi
yeyi ; sanayileşme hareketimizin geçirdiği devre
leri, sanayileşme teorisi içerisinde ve konunun 
tarihi seyrini de nazara alarak yapılacak bir 
tahlille ortaya koymak mümkündür. 

Klâsik ve Orta Çağın, rönesans devrinin ima
lâtı, gerek sermaye ve istihdam, gerekse seçim 
özgürlüğü ve inisiyatif yönlerinden dar limit
ler içerisinde kaldığından bu faaliyetler sana
yi niteliğinde sayılmamaktadır. Modern an
lamdaki sanayi XVIII nci yüzyıldan sonra ku
rulmaya başlamıştır. Sanayileşmenin mebdeini, 
makina gücünün insangücünün yerini almaya 
başladığı tarihlerde İngiltere'de olağanüstü el
verişli şartların meydana getirdiği ekonomik 
gelişme teşkil etmektedir. 
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İngiliz ekonomisinde büyük değişiklikler ya
pan bu gelişme tarihte sınai inkilâp diye adlan
dırılır. 

Sanayileşmiş memleketlerin tarihleri eko
nomik açıdan incelendiği zaman, bunların eko
nomik gelişmelerinin beş büyük merhaleden ge
çerek tamamlandığı görülür. 

Bu merhaleleri başka bir ifadeyle iktisadi 
bakımdan toplumları; geleneksel toplum, hazır
lık merhalesiııdeki toplum, harekete geçme mer-
halesindeki toplum, iktisadi olgunlaşma merha-
lesirideki toplum ve kütle tüketimi halindeki 
toplum şeklinde tesbit edebiliriz. 

Her gelişme merhalesinin açılmasında mües
sir olan faktörler, özellikle hâkim sanayi sek
törleri değişmekle beraber, muhtelif memleket
lerin yaptığı sıçramalardaki benzer şartlardan 
ve gelişme peryodundaki potansiyelden gidile
rek bâzı genel kıstaslara varmak ve bunu mem
leketimizdeki sıçramalarla karşılaştırmak müm
kündür. 

Birinci merhaledeki toplum, iktisadi faali
yetlerinde tarıma dayanır. Yatırımlar millî ge
lirin % 5 inden azdır. Bu toplumun bir sıçra
ma yapa/bilmesi için yatırımların ve istihsalin 
arttığı, altyapının, sanayi, ticaret ve hizmetler 
sektörlerinin gelişmeye başladığı bir intikâl 
safhasına ihtiyacı vardır. 

Harekete geçme merhalesinde, modern top
lum, düzenli ve sektörler arasında dengeli bir 
ekonomik gelişme yoluna girmekte, yeni hâkim 
sanayi kolları hızla kurulmakta, hizmetler sek
törü genişlemekte, evvelce kullanılmıyan tabiî 
kaynaklardan istifade edilmeye başlanılmakta
dır. Bu devrede sermaye birikimi sağlanmış, net 
yatırımlar millî gelirin % 10 u geçmiş ve git
tikçe büyüyen bir müteşebbisler sınıfı doğmuş
tur. Tanm kesiminde çalışanlar nüfusun 
% 40 ma kadar düşmüştür. 

Batılı devletlerin çoğu, Amerika ve Japon
ya XIX ncu Yüzyıl içerisinde, Rusya ve Kana
da XX nci Yüzyılın başlarında bu merhaleyi aş
mışlardır. 

XVIII nci Yüzyıllm ortalarına kadar dün
yadaki g-eleneksel imalât konularında ileri olan 
Osmanlı İmparatorluğu sanayi inkılâbına ka
yıtsız kalmıştır. Tanzimatla beraber başlıyan, 
Devletin ve özel sektörün, makina gücüne da
yanan sınai tesisler kurma gayretleri de gerek

li teşvik ve kapitülâsyonlar dolayısı ile hima
yeden mahrum kaldıkları için başarılı olma
mıştır^ 

Meşrutiyet devrinde sanayiin teşviki ve hi
mayesi için alınan bâzı tedbirler, harekete geç
me için lüzumlu intikâl safhasının ilk adımla
rını teşkil eder. 

Devlet hükümranlığımızın Cumhuriyetle ta
nınması, ekonomik kalkınmayı engelliyen dış 
tesirlerden kurtulmamız, Cumhuriyetin ilk on 
yılında sanayiin gelişmesi için, sermaye biriki
mi, eğitim gibi konularda sağlanan ortam, 
kurulan yeni müesseseler ve alman teşvik 
tedbirleri ve nihayet ilk Beş Yıllık Plân tat
bikatı, bizi sanayileşme prosesi içerisinde hare
kete geçme merhalesine getirmiştir. Memleketi
mizde bu devrenin hâkim sektörünü, tüketim 
maddeleri imalâtı teşkil eder. 

Olgunluk safhasında ekonomik, istedikleri
ni istihsal edebilecek teşebbüs ve tek
nolojik gelişme ve olgunluğa sahiptir. 
Hızla gelişen yeni hâkim sektörler, modern, bir 
istihsal mekanizmasının gerektirdiği yeni 
müesseseler kurulur, iç ve Dış ticarette 
büyük bir gelişme ve genişleme olur. 
Millî gelirin % 10 - 20 si yatırımlarda kul
lanılır. 

Olgunluğa gidiş hareketi, ingiltere hariç Ba
tılı memleketlerde 1900 - 1950 yıllan arasında 
başlamıştır. 

Amerika ise kütle istihlâki çağından çık
mak üzeredir. Mal ve hizmetleri kütle 
halinde istihlâk edecek bir refah seviyesi
ne gelen ingiltere, Fransa, Almanya, İsveç, 
Kanada, Avusturalya ve Japonya bu saf
haya girmeye başlamışlardır. Rusya yakınlaş
ma halindedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sanayileşme prosesinin tarihî seyrini, 

gelişme merhalelerinin karakteristMerini, 
ekonomimizin 1930 lara kadar olan du
rumunu kısaca açıklamış bulunuyorum. 
Şimdi de 1930 larda harekete geçen ekonomimi
zin, sanayileşme hamlemizin, 1970 yılında hangi 
merhaleye geldiği hakkındaki kanaatimi, ge
lişmemizin bâzı mihrak noktalarını ele alarak 
arz etmek isterim. 

Sermaye birikimi gelişmiştir. G-SMH içe
risinde sabit sermaye yatırımlannın 1962 
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de % 13,6 olan payı 1970 te % 20,6 ya, 
yurt içi tasarrufların payı % 11,1 den % 20,1 e 
yükselmiştir. 

ıSmai üretimde devamlı artışlar vardır. Sı
nai mal ihracatı düzenli olarak gelişmektedir. 
Ekonomimizde sanayileşme yönünden bünyevi 
değişiklik gerçekleşmeye başlamıştır, imalât sa
nayiinin bünyesi de ara mal üreten ve makiria 
teçhizat imal eden sektörlere kaymaktadır. Şim
diye kadar kullanılmaya tabiî kaynaklardan is
tifadeye başlanılmıştır. İleri teknolojileri kul
lanmaktayız. Demir - Çelik ve Kimya Sanayii 
gibi, diğer sektörlerin doğmasını ve gelişmesini 
sağlıyacak teşvik edecek yeni hâkim ve sürük
leyici sektörler kurulmuştur. 

İç pazar genişlemiş dış ticaret hacmi art
mıştır. özel teşebbüs, tasarruf ve yatırım fikri-
gelişmiş, ekonomimizin yeni bünyesine uygun 
müesseseler kurulmuştur. 

Millî gelir ve kişi başına düşen gelir dü
zenli olarak artmaktadır. 

Bütün bunlar, bizim, olgunlaşma merhalesi
ne yaklaştığımızı göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler. 
Sanayileşme prosesindeki yerimizin tâyini 

ile alâkalı ve sanayi gelişmemizin hızlanması 
için tespit edilen tedbir ve hedefler hakkındaki 
plânlı dönemin ilkelerini ve tatbikatında kate-
dilen mesafeyi daha detaylı olarak açıklamak 
isterim. 

Birinci kalkınma plânında memleketimizin 
kaynakları ve bunları harekete getirme imkân
ları göz önünde tutularak yılda ortalama % 7 
civarında bir kalkınma hızına ulaşılması hedef 
olarak alınmıştır. 

Bu hıza ulaşılmasında ekonomik faaliyet 
sektörlerinin belli oranlarda gelişme hızlarını 
tahakkuk ettirmeleri öngörülmüştür. 

Bu dönemde tesbit olunan hızların tahak
kuku için 63.1 milyar liralık bir yatırım yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Birinci plân döneminde sanayileşmemizde 
anailkeler olarak : 

a) Her tüketim malının mutlak surette 
memleket içinde imâl edilmesi amaç olarak alın
maması, 

b) 'Millî geliri artıracak, refah seviyesini 
yükseltecek, mukayeseli maliyet tahlillerinin 
elverişli sonuç verir göründüğü alanlarda üre
timi geliştirmek yoluna gidilmesi, 

c) Fayda kapasitenin kullanılması, teknik 
zaruretler dışında, ilâve kapasitelerin yaratıl
maması için gerekli organizasyon tedbirlerinin 
getirilerek uygulanması, 

d) Yeni kurulan bâzı sanayilerde belirli 
bir öğrenme devresi için, veya talep seviyesine 
bağlı olarak başlangıçta bir süre için himaye 
yolu ile milletlerarası fiyatlarla mukayese edi
lebilir hale getirilmesi, 

e) Yeteri kadar istenilen nitelikte yapılan 
yerli malı ithalâtının koruma hedeflerine uy
gun şekilde denetlenmesi veya tüm olarak ya
saklanması, 

f) Yerli mamul fiyatlarının dünya fiyatla
rının çok üstünde teşekkülünü önlemek ve mil
letlerarası rekabete alıştırmak için uygun süre
ler sonunda denetlenmesi ve bunu teminen ica
bı halinde rekabet malları ithalâtına gidil
mesi, 

g) Tekelci durumlar yüzünden fiyat bün
yesinin bozulmasına ve bâzı ellerde aşırı kâr
ların toplanmasına engel olacak tedbirlerin alın
ması derpiş olunmuştur. 

Sanayimiz için bu dönemde tesbit edilen yıl
lık ortalama artış hızı % 12,3 tür. Bu hızı ger-
çekteştirmek için 12.9 milyar liralık bir yatırım 
yapılması öngörülmüştür. Yatırımların sektör
ler arası dağılımı bu hızı gerçekleştirecek şekil
de tesbit olunmuştur. 

Bu dönemde özellikle dış tediye açığının ka
panmasında tesirli bir faktör olarak ithal mal
ları ikâmesini sağlıyacak yatırımlar ağırlık çek
mektedir. 

1963 - 1967 döneminde sanayi sektörü Plân 
hedeflerinden geri kalmış olmasına rağmen gene 
de ekonomimizin en hızlı gelişen sektörü olmuş
tur. Bu dönemdeki Sanayi sektörünün gelişme 
hızı ortalaması % 9,7 dir. 

Sanayi sektöründeki gelişmenin Plân hedef
leri altında kalmasında bu sektördeki yatırım
ların gecikmiş bulunması kadar ekonomide be
liren enflâsyonist baskıları ortadan kaldırmak 
amacı ile alman ekonomik faaliyeti daraltıcı ted
birler sonucu genel talep seviyesinin düşmesi-
ninde büyük rolü olmuştur. 

1963 - 1967 yılları arasında toplam imalât 
sanayii içinde içki, tütün, lâstik, petrol ve kö-
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mür mamulleri, temel metaller ve taşıt araçları 
sanayileri paylarının arttığı buna karşılık gıda, 
dokuma, ayakkabı ve giyim sanayi ürünleri pay
larının da azaldığı görülmüştür. Bu da Türk sa
nayiindeki genel eğilimin tüketim malları sana
yimden anamalı sanayiine kayma doğrultusun
da bulunduğunu göstermektedir. Nitekim tüke
tim malı üreten sanayilerin büyük işletmeler 
içindeki payları 1963 te % 64.8 iken 1966 da 
% 57.4 e düşmüş buna mukabil anamalı niteli
ğinde sayılabilecek lâstik, petro kimya, petrol, 
kömür mamulleri ve temel metaller ile toprak
tan yapılan inşaat malzemeleri sanayi üretimi
nin genel toplamdaki payları 1964 te % 21.7 
iken 1966 da % 29.0 a yükselmiştir. 

Millî gelirde sanayiin payı 1963 yılında 1865 
fiyatları ile 9.7 milyar Tl. ve toplamdaki pay7 

14.8 iken 1967 yılında 14.3 milyar Tl. ve top
lamdaki yapı da % 16.5 yükselmiştir. 

Bu dönemde toplam yatırımın % 18 i teş
kil eden 12,3 milyar liralık sanayi sektörü ya
tırımı gerçekleşmiştir. 

1 nci Beş Yıllık Plânda % 7 olarak tesbit 
edilen kalkınma hm ortalama % 6.7 tahakkuk 
etmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plân ekonomide bünyeyi bir 
değişiklik ile dış kaynaklara olan bağlılık dere
cesini azaltmayı öngörmektedir. Bu dönemde 
Türkiye'yi mamul madde yapan ve mamul mad
de satan sanayileşmiş bir bünyeye glitürme ça
lışmaları ele alınmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tov^el 
ekonomik hedefi GSMH'de 1967 - 1972 yllar. 
arasmda % 40.3 civarında bir artış sağlamak
tır. 

1965 fiya+-lan ile 1967 de 85.1 milyar lira ola:1?. 
G-SMH nm 1972 de 119,4 milyar; liraya ulaşması 
beklenmektedir. 

ikinci Plân döneminde GSMH içinde sanayi 
sektörü payının hızla yükselmesi hedef almmır.-
tır. Bunun için de bu dönemde ekonomide sû-
rekleyici bir nitelik kazanacak olan sanayi sek
törünün gelişme hızı yılda ortalama %12 ar
tarak ve G-SMH içinde 1967 yılında % 16.3 olan 
payı 1972 yılında % 20.5 a çıkarılacaktır. 

ikinci Plân döneminde öngörülen 34.3 mil
yar liralık GSMH artışının % 38.6 gibi yük
sek bir payı imalât sanayi üretim artışları ite 
sağlanacaktır. 

İmalât sanayi gelişmelerinde ana ve yatırım 
malı üreten alt sektörlere büyük ağırlık veril
miştir. 

İkinci plân döneminde % 7 kalkınma İma
na, ulaşılması için 111,5 milyar liralık yatırı
mın yapılması gerektiği hesaplanmıştır. İmalât 
sektöründe 1963 - 1967 döneminde gerçekleşen 
yatırım tutarının yaklaşık olarak 2 kat değe
rindeki 25 milyar liralık yatırım yapılması 
programlanmıştır. 

Birinci plân döneminde gerçekleşen toplam 
yatırımlar içinde imalât sanayii payı % 19,5 
iken ikinci plânın hedef aldığı dağılımda bu 
oran % 22,4 e yükselmektedir. İmalât sanayii
nin alt sektörü içinde nispî öncelikler ara nial 
üreten sanayi kolları ile makina - teçhizat alt 
kesimlerine verilmiştir. 

ikinci plân döneminde de yılda % 7 olarak 
öngörülen kalkınma hızı 1968 yılında % 6,7 
1989 yılında % 6,3 olarak gerçekleşmiştir. 1970 
yılında ise % 4,8 seviyesinde kalacağı tahmin 
edilmektedir. 

ikinci plân döneminin birinci yılında GSMH 
1965 fiyatları ile % 6,7 bir artışla 97,1 milyar 
liraya yükselmiş, 1970 yılı içinde % 6,3 artışla 
101.8 milyar liraya ulacağı tahmin edilmekte
dir. 

Yine ikinci plân döneminin ilk üç yılında 
Gi'SMII nm yıllık ortalama artış hm olan % 6 
oram plân hedefinin altındadır. 

Sanayi sektöründe 1968 ve 1969 da % 10 
civarında olan artış hızı 1970 te, ilk tahminlere 
göre yavaşlamıştır. 

Sanayi sektörünün, yurt içi gelirdeki ve 
G-SMH içindeki paylarının artışı genel olarak 
kararlılık göstermektedir. Bu sektör katma de
ğerinin yurt içi gelirdeki payı 1968 de % 20,1 
iken, 1970 te % 21,1 i bulmuştur. GSMH için
deki payı ise 1968 de % 17,2 iken 1970 te 
% 17,9 a ulaşmıştır. 

ikinci plân döneminde imalât sanayii üreti
minin yıllık ortalama artış hızı % 10,2 olarak 
öngörülmüştür. Dönemin ilk üç yılında ise bu 
oran hedefe yaklaşarak % 9,2 civarında ger
çekleşmiştir. 

ikinci plân döneminin ilk üç yılı içinde 
toplam sınai üretimde meydana gelecek artı
şın % 30 civarında olması beklenmektedir. 
1971 program hedeflerine ulaşılması halinde 
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ortalama artış hızının % 10,5 e yaklaşarak or
talama plân hedefini aşması muhtemeldir. 

imalât sanayiinde sabit sermaye yatırımla
rı 1968 yılında 1965 fiyatları ile 3,7 milyar Tl. 
sı 1969 yılında 4,4 milyar Tl. olarak tahakkuk 
etmiş, 1970 te de 4,9 milyar Tl. olacağı hesap
lanmıştır. Buna göre ikinci plân döneminde sa
bit sermaye yatırımlarında imalât sanayii için 
% 22,4 olarak tesbit edilen dağılım hedefi ilk 
üç senede % 23,1 oranında gerçekleşmiş ola
caktır. 

1971 yılı programının bellibaşlı makro he
defleri ise şunlardır : 

1. — Büyüme hızı hedefi ortalama büyüme 
hızına uygun olarak % 7 alınmıştır. 

2. — Sabit sermaye yatırımlarının G-SMH 
daki payı % 21 dir. 

Toplam tasarruflar içinde dış tasarrufların 
payı % 12,2 dir. 

3. — özel tüketim artışı % 2,5 dir. 
4. — özel sektör, sabit sermaye yatırımla

rının % 46,3 ünü gerçekleştirecektir. 
5. — ithalât hacmi 1 045 000 000 $ ihracat 

ise 640 000 000 $ seviyesinde tesbit edilmiştir. 
6. — Cari işlemler açığı 253 000 000 $ dır. 

40 000 000 $ EMA kredisi olmak üzere toplam 
olarak 140 000 000 $ lık program kredisi ihti
yacı tesbit edilmiştir. Proje kredisi ihtiyacı 
230 000 000 $ dır. 

7. — 1971 yılında GSMH nm % 7 bir artış
la 1970 fiyatları ile 139,7 milyar liraya ulaşa
cağı tahmin olunmuştur. 

8. — 1971 yılında sabit sermaye yatırımları
nın G-SMH içindeki oranı 1970 yılı için tahmin 
edilen seviyeye göre bir miktar artarak % 21 e 
çıkacaktır. 

9. — 1971 yılında toplam sabit sermaye ya
tırımlarının artış hızının % 9,3 olması hedef i 
alınmıştır. 

10. — Kamu yatırımlarının 1970 yılında ı 
% 4,4 olarak tahmin edilen artış hızının % 10,3 I 
e çıkması öngörülmektedir. j 

11. — 1971 yılında, ihracatın, ortalama plân ! 
artış hızının üstünde % 9,4 bir gelişme ile j 
640 000 000 $ olması hedef alınmıştır, ihraca
tın biin.yes.inde sınai mallar lehine bir gelişme 
beklenmektedir. Bu malların 1970 tahminleri
ne göre toplam ihracat içinde % 18,5 olan payı 
1971 de % 20,6 ya yükselecektir. I 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Uygulanmakta olan kalkınma plânında en 

önemli hedeflerden biri de sanayiimizin ihra
cata müteveccih bir hale getirilmesidir. Konuş
mamın bu kısmında sınai ürünler ihracatının 
teşviki için alman tedbirlerden ve ihracattaki 
smai mamullerin yıllar itibariyle % gelişmele
rinden bahsetmek isterim. 

Sanayileşmiş bir ekonomide sanayi sektörü 
millî ekonominin hâkim karakterini teşkil eder. 

Sanayileşmemizde millî gelirde hızlı bir ar
tış sağlamak, istihdam seviyesini yükseltmek, 
ekonominin dış ülkelere olan bağlılığını azalt
mak ve dış ticarette denge sağlanması hedef 
olarak alınmıştır. 

Gerek Birinci gerekse İkinci Beş Yıllık 
plânlarda süratle artan nüfusumuzun yarattı
ğı istihdam sorununun çözümlenmesi ve isteni
len oranda kalkınmamızın gerçekleştirilmesi, 
sanayiin gelişmesine bağlanmıştır. İkinci Beş 
Yıllık Plânda sanayi sektörü, sürükleyici sek
tör olarak kabul edilmiş, Birinci Beş Yıllık 
Plânda öngörülen ithalât ikamesi yerine ihra
cata müteveccih sanayie ağırlık verilmiştir. 

Tarım ürünlerinin dünya piyasasındaki fi
yatları, ve ticaret hadlerinde görülen genel 
eğilim, tarım ürünleri ihraceden memleketle
rin aleyhine gelişmektedir. Bu nedenle ekono
mik bünyenin, üretim ve ihracatın çeşitlenme
si yönünden düzenlenerek yeni sanayi mamul
leri üreten ve ihraceden bir ülke haline gelme
si ve dışa bağlılığın azaltılması gerekmekte
dir. 

Kalkınma için sanayileşme çabası içinde 
bulunan az gelişmiş ülkeler ekonomik kalkın
maları ile ilgili yatırım malları ve bir kısım 
hammaddeleri ile tüketim maddelerini yapa
cakları ihracat karşılığında sağlamak zorunda
dırlar. Bir taraftan sanayiimizin dış pazarlar
da rekabet gücüne ulaşmasını sağlamak, diğer 
taraftan dış ödeme imkânlarının artırılmasını 
temin maksadı ile ihracatımızda sanayi mamul
lerinin bir yer işgal etmesinde gereken tedbir
leri almakta ve lüzumlu teşvik unsurlarım ge
tirmekteyiz. 

ihracatımız 1963 yılında 368 milyon % tu
tarken, 1969 yılında 537 milyon $ a yükselmiş, 
sanayi mamullerinin ihracattaki değeri ise 1963 

http://biin.yes.inde
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yılında 73,3 milyon $ dan, 1969 yılında 100 mil
yon $ a erişmiştir. 

ihracatımızda 1963 yılında tarım ve hay
vancılık ürünleri % 79,31 payına, imalât sana
yii ürünleri % 17,73 payınla, madencilik ve taş 
ocakçılığı ürünleri % 2,96 payına saJhip iken bu 
değerler 1969 yılında sırası ile tarım ürünlerin
de % 75,02, imalât sanayii ürünlerinde % 18,74, 
madencilik ve taş ocakçılğı mamullerinde ise 
% 6,51 e ulaşmıştır. 

Yıllık olarak % 9 nisbetinde artan ihracatı
mızda imalât sanayii ürünlerimMn payı da bu
nun üzerinde seyretmiştir. Nitekim 1970 te 1969 
yılı ihracatına göre % 8,9 nisbetinde bir artı
şa mukabil sanayi ürünleri ihracatında % 9,3 
nisbetinde bir artış olmuştur. 

İhracatın yapısında sınai mallar lehine bir 
gelişme beklenmektedir. Bu malların 1970 tah
minlerine göre toplam ihracat içindeki % 18,5 
olan payının 1971 de % 20,6 ye yükselmesi 
beklenmektedir. Bu değişmelerin içinde en 
önemlisi 1948 - 1967 döneminde ihracat kıyme
ti içinde ortalama payı % 5,1, 1967 yılındaki 
payı % 7,1 olan mamul ve yanmamul madde
ler grupumun miktar ve kıymet olarak ihracat 
içindeki payının artması ve artma eğilimi gös
termesidir. 

Bu değişim yurt içi mamul madde üretimi
nin artması ve ihracatta alınan teşvik tedbirle
rinin bir neticesidir. 

Hızlı ekonomik gelişme ile toplum refahının 
sağlanması, bu gelişmeyi konjonktür dalgalan
dırmalarına karşı devam ettirebilecek bir eko
nomik güce ve bünyeye ulaşılması ve bu eko
nomik gelişmenin dış kaynaklara bağlılık dere
cesinin azaltılması zorunluluğu, bâzı teşvik 
tedbirlerinin alınmasını gerektirmiştir. 

ihracatımızın geliştirilmesi maksadı ile 
1963 ten bu yana kararnamelerde dağınık bir 
şekilde yer alan, vergi iadesi sistemine 1970 
Ağustosunda yapılan para operasyonu ile bü
tünlük ve olumlu bir yön verilmiştir. 

Bununla çok sayıda ve değişik nisbet ha
linde yer alan vergi iadeleri esas itibariyle 
% 30, % 25, % 15 ve % 5 olarak 4 nisbet gru-
punda toplanmıştır. 

ihracatın büyük partiler halinde gerçekleş
mesini teşvik maksadı ile bir takvim yılı içinde 
1 milyon $ m üsütnde realiae edilen ihracat 

için mevzuubahis vergi indirim nisbetlerinin 
% 10 ilâvesi ile tatbiki kararlaştırılmıştır. 

Muvakkat ithal yolu ile ithal olunan ve 
serbest döviz karşılığında az veya çok işçilik 
gördükten sonra ihracolunan mamullerin Tür
kiye'de gördüğü işçiliğin % 20 nisbetinde ver
gi iadesinden yararlandırılması mümkün kılın
mıştır. 

Bundan başka komple tesis ihracı söz konu
su olduğunda, bu komple tesisin ihracında ver
gi iadesinden istifadesi sağlanmıştır. 

ihracatı teşvik konusunda ikinci bir husus 
olarak finansman kolaylıklarının getirilmiş ol
masıdır. 

İhracat kredisi maiyetlerinin ucuzlatılması 
için; 

a) Vergi yükünün kaldırılması, 
b) Faiz bonifikasyonu (faiz ucuzlaştırıl-

ması) 
c) Faiz dışı masraf yüklerinin azaltılması, 
d) a, b, c maddelerinde zikrolunan husus

ların hazırlık ve imalât safhasında teşmili, 
e) Düşük reeskont uygulanması, 
İmkanları getirilmliştir. 
Ayrıca, ihracat projelerinin işletme ve yatı

rım kredileri ihtiyaçları ile ihracatı geliştirici 
ve destekleyici projelerin aynı mahiyetteki ih
tiyaçlarını karşılamak üzere 1970 yılı ithalât 
rejimine göre alınan nakdî teminatların % 35 
nin kredi olarak kullanılması, 1970 ithalât re
jimi kararında derpiş edilmişken bu imkânla
rın 7 Ağustos 1970 tarihinden itibaren % 50 ye 
çıkarılması kredi imkânlarının genişlemesini 
sağlamıştır. 

Diğer yandan mamulleri serbest döviz kar
şılığında ihracedecek veya yurt içinde yabancı
lara serbest döviz mukabilinde mamul satacak 
olan imalâtçılara bu mamullerin imalinde kul
lanacakları ambalaj maddelerinin iıthalinde, iş
letmeleri için gereken ithalât ihtiyaçlarının gi
derilmesinde ve imalâtçı ihracatçıların tesisle
rinin tevsi veya yeni yatırımları için, transfer 
önceliğne haiz döviz tahsisi yapılması imkânı 
getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
7 Ağustos 1970 tarihinde alınan devalüas

yon kararı ile ilgili memleketimizdeki fiyat 
dalgalanmalarına mâni olabilmek için alınan 
tedbirlerden kısaca bahsetmek isterim, 
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Türk ekonomisinin gerek kısa ve gerekse 
uzun dönemde istikrar içinde, hızla ve kalkın
ma plânımıza uygun olarak gelişmesini devam 
ettirebilmek, sağlam ve sıhhatli bir ekonomik 
bünyeye aahibolabilmek bakımımdan 1970 yılı 
içinde çok önemi ekonomik ve malî tedbirle
rin alınması zaruri olmuştur. 

Sağlam bir ekonomik bünyede bâzı denge
lerin kurulmuş olması gerekmektedir. Alınmış 
olan tedbirlerle bu ekonomik denge sağlanmış
tır. 

1970 yık tedbirler manzumesinin en önemli 
unsurlarından birisi de devalüasyon dediğimiz 
para operasyonudur. Ekonomimizin uzun vil
landan beri karşılaştığı en mühim mesele de 
dış ticaret açığıdır. Kalkınma çabası içinde 
olan memleketimizin ihtiyacı olan yatırımları, 
hammadde ve mamulleri almaya mecburdur. 
Aksi halde kalkınmamızı yavaşlatmaya, daha 
uzun seneler dışa bağlı kalmaya, veya memle
ketimizi bir yokluklar diyarı haline getirme 
ile karşıkarşıya kalınacaktır. 

Bu itibarla dışarıdan yardım ve krediler 
sağlamak suretiyle ihtiyacolan mal ve hizmet
lerin teminine çalışılmıştır. Ancak daha ne ka
dar borçlanmaya devam edilecektir? işte alın
mış bulunan iktisadi kararlar, memleketimizi 
kendi ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyle karşılar 
duruma getirmek ve dışarıdan borç almaktan 
biran önce kurtarmak gayesini gütmektedir. 

Türkiye önümüzdeki üç dört sene içerisin
de ekonomisine devamlı bir sıhhat getirmek 
mecburiyetindedir. Bu da önplânda dış tica
ret açığının kapatılmasiyle mümkün olur. 

Paranın dış değerinin ayarlanması, dış pi
yasada satılabilen mallanmızın daha rahat sa
tılmasını sağlıyacağı gibi yeni yeni satılabile
cek mallarımızı da ortaya çıkarılmasına yar
dım edecektir. 

Para operasyonunun faydalarını kısaca şöy
lece sıralamak mümkündür. 

1. — Geleneksel ihraç mallarımızın satışını 
sağhyacalktır. Daha kolay pazar bulunması te
min edilmiş olacaktır. 

2. — Yaş sebze ve meyva ihracını teşvik 
edecektir.. 

3. — Döviz ziyamı önliyeeek, kaçak ithalâ
tın önlenmesi mümkün olabilecektir. 

4. — Aşırı ithal talepleri kısıtlanacaktır. 

5. — İhraç potansiyeli bulunan bâzı sanayi 
mamullerin dış pazara çıkmasını sağhyacak-
tır. 

6. — Döviz gelirlerini artırmak için bütçe
den yapılan sübvansiyonlar ortadan kalkaeak-

I tır. 
I 7. — Dışarda bulunan sermayenin memleke-
j timize gelmesi imkân dâhiline girecektir. 

8. — İhracata yönelen sanayici ve müteşeb
bisler yeni yeni yatırım imkânlarına kavuşmuş 
olacaklardır. 

9. — Bâzı ithal mallarının pahalılaşması ne
deniyle bu malların yerli olarak imâl edilmele
ri teşvik edilmiş olacaktır. 

10. — Tarım ürünlerinin ihracı dolayısiyle 
stokların eritilmesi sağlanacağı gibi müstahsı-
la daha fazla üretme imkânları da yaratılmış 
olacaktır. 

Para ayarlamasının bu ve buna benzer fay
daları yanında şüphesiz olumsuz neticeleri de 
vardır. Gerekli tedbirlerin alınmaması veya iyi 
tatbik edilmemesi halinde en faydalı tedbirler 
zararlı neticeler doğurabilmektedir. 

Bu konuda en önemli husus fiyatların nor
mal kabul edilecek sınırların üstüne çıkma
masını temin etmektir. 

Bilindiği gibi fiyat artışlarını önlemek 
gayesiyle alınmış olan ekonomik tedbirlere 
ilâve olarak, 'kurulmuş bulunan bir Ekono
mik Komitece sınai mamullerin fiyatları de
vamlı olarak, murakabe edilmiş, keyfî ve hak
sız fiyat yükseltmelerine mâni olunmuştur. 

Fiyat istikrarının sağlanmasını teminen 
alın mis bulunan tedbirleri kisa olarak su 
şekilde sıralıyabiliriz; 

1. Sanayi ana maddeleri arasında bu
lunan demir, çelik, aliminyum, çinko, kurşun, 
kâğıt, plâstik hammadde ithalâtına önem veril
miş ve gümrüklerde gerekli indirimler yapıl
mıştır, 

2. Bakır fiyatları dış ülkelerde daha paha
lı. olduğu halde yurt içinde sabit tutulmuştur. 

3. Piyasanın sıkıntı çektiği yedek parça 
ithal talepleri hiç bir sıraya bakılmaksızın sü
ratle transfer edilmiştir. 

4. Küçük esnaf ve sanatkârlarımızın ithal 
ihtiyaçlarını göz önünde tutarak özel bir kota 
ihdasedilmiş ve bir milyon dolar ilâve tahsis 

I verilmiştir. 

— 263 — 



C. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 3 

5. Otomotiv Endüstrisinin memleket eko
nomisinde işgal ettiği yer sebebiyle bu sanayi 
kolunun karşılaştığı problemler incelenerek lü-
îumlu tedbirler alınmıştır. 

6. Piyasa ihtiyacını her an karşılıyabile-
cek durumda olmak ve fiyat yükselişlerini en
gellemek üzere akümülâ'fcör ve pil Liberasyon 
listesine ithal edilmiştir. 

Fiyat istikrarının sağlanması için Hükümet 
her türlü gayret ve fedakârlık göstermiştir. 
Spekülatif maksatlarla fiyat artırmak istiyen-
lere ekonomik tedbirler almak suretiyle mâni 
olunmuştur. 

Para operasyonu ile beraber alınmış bulu
nan diğer tedbirler; 

a. Para ve kredi tedbirleri, 
b. ihracat ve teşvik tedbirleri, 
c. Vergi tedbirleri, 
d. Dış ticaret rejimi ile ilgili tedbirler 

olarak gruplandırmak mümkündür, Bu tedbir
ler meyanımda ayrıca destekleme alımlarına esas 
olan malların taban fiyatlarının teslbiti de yer 
almaktadır. 

Yeni fiyatlar, ihraç mallarımızın yeni kur 
ve ihraç imkânları göz önüne alınarak tesbit 
edilmiştir. İhraç edilmiyen malların fiyatı ise 
diğer mahsullerin fiyatlariyle mukayese fiyat
ları geçen yıla nazaran yüksek olmuştur. 

Pamuk, kuru incir, çekirdeksis kuru üsüm, 
zeytinyağı, Antepfıstığı, fındık, ayçiçeği, pan
car ve çeltik için köylümüzün eline bu sene 1 
milyar lira daha fazla geçmiş olacaktır. Bu da 
sınai mallarımızın imalâtını etkiliyecektir. Bu 
ise yeni iş sahalarının açılmasına vesile ola
caktır. 

Sayın Başkan, saym üyeler; 
Son zamanlarda üzerinde uzun uzadrya ko

nuşulan Ortak Pazar konusuna temas etmek is
terim,. 

içinde bulunduğumuz ynz yılda Avrupa iki 
dünya savaşma sahne olmuştur. 

Avrupa kıtasından çekilen Amerika'nın 
yokluğundan istifade ile bu kıtayı istila etmek 
durumunda bulunan işgal kuvvetlerine karşı 
Avrupa devletleri bir nefis müdafaası karşısın
da kalmışlardır. NATO Anlaşmasının nüvesi
ni teşkil eden Brüksel Anlaşmasiıyle 6 Avrupa 
devleti, tehdide karşı müşterek güçlerini, sa

vunmalarını birleştirmek suretiyle bekalarını 
temine çalışmışlardır. 

Bu devletleri beraber çalışmaya iten zihni
yet NATO Anlaşmasiyle nihayet bulunca, sön 
derece sarsılmış bulunan sosyal ve ekonomik 
bünyelerini kuvvetlendirmeyi esas alan Avru
pa'nın altı devleti yani Fransa, Almanya, ital
ya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, har
bin kalıntıları olan ıstırap felâket ve her ba
kımdan perişan durumlarını düzelterek kendi 
milletlerine daha iyi bir hayat standardı ka
zandırmak ve böylece Amerika ile Sovyet Rusya 
yanında güçlü ve muhtar bir Avrupa kurmak 
için bir araya gelmişlerdir. Avrupa Ekono
mik Topluluğu adını verdiğimiz bu altılar An
laşması 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da imza
lanmış ve 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

Roma Andlaşmasmın gayesi, 
Bir Ortak Pazar tesis etmek, 
Üye devletlerin iktisadi politikalarının ted

ricen yakmlaştırılması suretiyle bütün birlik 
dâhilinde iktisadi faaliyetlerin ahenkli bir şe
kilde geliştirilmesini teşvik etmek, 

Dengel ve devamlı bir gelişme sağlamak, 
Hayat standardının daha hızlı yükselmesini 

temin etmek, 
Üye devletler arasında daha sıkı münase

betler kurmak ve geliştirmek, olarak açıklan
maktadır. 

Bu gayelere erişmek için, 

1. Topluluk dâhilinde gümrük ve miktar 
tahditlerinin kaldırılması, 

2. Diğer devletlere karşı müşterek bir ti
caret ve gümrük politikası izlenmesi, 

3. Müşterek bir ziraat politikası ihdası, 
4. Müşterek bir nakliyat politikası izlen

mesi,, 
5. Üye devletler arsında şahıs, sermaye ve 

hizmetlerin serbestçe dolaşması, 
6. Üye devletlerin ekonomi politikalarının 

koordine edilmesi ve tediye muvazenelerinin 
sağlanması, 

7. Hayat seviyelerini yükseltmek ve çalış
ma imkânlarını ıslâh etmek için bir Avrupa 
Sosyal Fonunun ihdası, 

8. Yeni malî kaynaklar yaratarak toplu
luğun ekonomik gelişmesini kolaylaştırmak 
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maksadiyle Avrupa Yatırım Bankası kurul
ması, 

9. Ticaretlerini artırmaları, ekonomik ve 
Sosyal gelişme gayretlerini gerçekleştirmeleri 
için deniz aşırı ülkelerle ilişki kurulması, 

10. Ortak Pazarın işlemesi için lüzumlu 
derecede ve nishette nıülî mevzuatlann birbir
lerine yaklaştırılması, 

Prensipleri kabul edilmiş ve 12 yıl sonra 
Ortak Pazarın tahakkuk hedef olarak alındığı, 
halde, gayeye 10 yılda erişmişlerdir. 

10 yıl zarfında Ortak Pazar devletlerinin 
ticaret hacmi 4 - 5 misli artmış, gaysisâfi millî 
hâsılaları % 111 artış göstermiş işsizlik % 3,5 
den % 2 ye inmiştir. 

Oniki yılı aşan bir mazi içinde Ortak Pa
zar, dünya tarihinde görülmemiş bir gelişme 
kaydetmiştir. İşte bu sebepledir ki, Avrupa'nın 
diğer ülkeleri gibi, pek çok dünya devletleri 
de Ortak Pazarla ticari münasebetler kurmaya 
gayret etmişlerdir. 

Türkiye niçin Ortak Pazara girmiştir? 
Türkiye'nin Ortak Pazara girmek istemesinin 

başlıca iki nedeni mevcuttur. Bunlar ekonomik 
ve politik sebeplerdir. 

Büyük Atatürk'ün ifadesiyle Türkiye mu
asır medeniyet seviyesine ulaşmayı hedef almış 
ve, memleketimizin ekonomik ve siyasi menfaat
leri Avrupalı olmakta bulunmuştur. Bu iti
barla Ortak Papara girme işi iktisadi bir mesele 
olduğu kadar Batı dünyasının bir ülkesi olup 
olmama meselesidir. 

Aziz Atatürk'ün çizdiği medenileşme yolu, 
Batıdan geçmektedir. Batının tekniği, bilimi, 
çalışma ve yasana düzeninin benimsenmesi, Tür
kiye'nin gerçek mânada Avrupalılaşması, çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşması demektir. 

Bu itibarladır M, Türkiye Ortak Pazara gi
rip girmeme konusunda siyasi tercihini 7 sene 
önce gayet isabetle yapmıştır. 

Türkiye'nin hâlen ithalât ve ihracatının 
% 35 - 40 ı Ortak Pazar ülkeleriyledir. Diğer 
ülkelerle ticari münasebetlerimiz bu ölçüde de
ğildir. 

Memleketimiz ihracatı için en olumlu Pazar, 
Ortaik Pazar ülkeleridir. 

Bugün nüfusu 180 milyonu bulan ve kısa 
zamanda 250 milyona yaklaşacak istihlâk kabi-

diyeti olan bir kütleye ürünlerimizi rahat sata
bileceğimiz düşünülmektedir. 

Ayrıca, Yunanistan'ın ortaklık için müracati, 
Yunanistan ile Türkiye'nin ananevi ihraç ürün
lerinin aynı oluşu, memleketimizi ihraç pazar
ları yönünden konu üzerinde durmaya ciddiyet
le zorlamıştır. 

Türkiye, Ortak Pazarla kurulduğu günden 
bu yana ilgilenmiştir. Siyasi ve iktisadi müna
sebetleri uzun zamandan beri devam eden Ortak 
Pazar devletleriyle ilişki kurmak, memleketi
miz için daima bir ihtiyaç olarak mütalâa edil
miştir. 

1959 yılında Toplulukla ilk resmî temasa ge
çilmiş 12 Eylül 1963 tarihinde de Ankara An
laşması imzalanarak Aralık 1964 ten itibaren 
hazırlık dönemine girilmiştir. 

Ankara Anlaşmasına ek olarak düzenlenen 
p-eçici protokol, topluluğun Türkiye'ye bâzı 
ürünlerin konusunda tanıdığı ve tanıyacağı 
avantailarla ilgilidir. 

Geçici protokolün 2 nci maddesi ile dört 
geleneksel ürünümüze tarife kontenianları açıl
mış ve konteni an tutarları 1967 ye kadar her 
yıl artırılmıştır. Konteni anlar artırılmakla be
raber fındık, hariç, bu kontenianlar % 100 ora
nında gerçekleştirilememiştir. 1968 yılında kuru 
üzimde % 81.2, tütün, kuru incir ve fındıkta 
% 92.7 - % 100 gerçekleşme olmuştur. Fındık
ta kontenjan dışında da ihracat yapılmıştır. 

Geçiş protokolünün 6 ncı maddesine göre su 
ürünleri ve kalite şaraplar için de kontenjanlar 
açılmıştır. 

Portakaloiller ve sofralık üzümler için de 
gümrük indirimleri uygulanmıştır. 

Tekstil ürünlerimizden, havlu nevi pamuk
lu mensucat, ham bez, elâstik ve kauçuk olmı-
yan çivim eşyaları, yatak çarşafları, masa örtü
leri, havlular, mutfak bezleri için kontenianlar 
açılmıştır. Bunlar arasında 55.08 gümrük tarife 
pozisyonlu havlu nevi pamuklu mensucattan 
kontenjan açılmış olmasına rağmen topluluğa 
müteveccih ihracaatımız olmamakla beraber, 
konteni an açılan diğer tekstil ürünlerimizden 
topluluğa kontenjanın çok üstünde ihracat ya
pılmıştır. 

Bâzı tekstil ürünlerimize de toplulukça özel 
gümrük tarifesi uygulanmak suretiyle sürüm ko
laylığı tanınmıştır. 

— 265 — 



C. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 3 

Ayrıca hazırlık dönemi içinde, anlaşma eki 
olan malî protokolda tesbit edilen şartlar içeri
sinde 5 yıl için 175 milyon dolarlık kredi sağlan
mıştır. Bu kredi enfrastrüktür, ve sınai yatı
rım projeleri için kullanılmıştır. 

23 Kasım 1970 tarihinde imzalanıp Yüce 
Meclislerin tensiplerine sunulan Katma Protokol 
ile esasen girilmiş bulunan Ortak Toplulukta 
bir kademe daha ilerlenmiş olmaktadır. 

Katma Protokol ile de Türkiye, Ortak Paza
rın tam üyesi durumunda olmamaktadır. Tür
kiye'nin Ortak Pazara tam üyelik vasfını ikti-
sabetmesi ancak 22 yıl sonra mümkün olabi
lecektir. 

Ancak katma protokol ile karşılıklı fayda
lar sağlanmakta ve vecibeler yüklenilmektedir, 
Bu yükümlülüklerden endişe etmemek gerekir. 

Katma Protokol esaslarını özetle şu şekilde 
sralamak mümkündür. 

Katma Protokolün yürürlüğe girmesi ile, Or
tak Pazar Ülkeleri Türkiye'den ithâl edecekleri 
her türlü ithalâtta, bâzı tekstil maddeleri hariç 
% 100 gümrük indirimi uygulıyacaklardır. Bu
na mukabil Türkiye Katma Protokolün yürürlü
ğe girmesini takiben Ortak Pazardan yapacağı 
ihtalâtta, 12 yıllık rejime tâbi mallar için % 10, 
22 yıllık rejime tâbi mallar için % 5 gümrük in
dirimini yakacaklar. 

Tekstil ürünlerinde ise 5 cins madde ile ilgili 
durum şöyledir. 

1. Mancınıktan geçirilmeye elverişli ipek 
böceği kozası için gümrük sıfıra indirilecektir. 

2. Ham ipek için gümrük sıfıra indirilecek
tir. Ancak bu iki madde için özel bir durum or
taya çıkarsa ilerde müzakere edilecektir. 

3. Pamuk iplikleri, 
4. Pamuklu mensucat, 
5. Elle dokunmıyan düğümlü ve sarmalı ha

lılar, 
Bu son üç madde için Katma Protokolün 

yürürlüğe girmesi ile AET ülkeleri gümrükle
rini % 25 indireceklerdir. Bu indirim 4 ncü yıl
da % 50, 8 nci yılda % 75 ve 12 nci yılda 
% 100 olacaktır. 

Buna ilâveten pamuk iplikleri ve pamuklu 
mensucatta, belirli miktarlara kadar yapılacak 
ithalâtta, Ortaklık ülkelerinin % 75 mertebe
sinde bir indirimi Katma Protokolün yürürlüğe 
girmesini takiben uygulamaları konusunda bir 
ek tâviz Türkiye lehine sağlanmıştır. 

Sanayiin ihtiyacı olan bir kısım hammadde
ler, rekabet imkânına sahip mamuller ve Tür
kiye'de kurulması uzun bir süre için düşünülmi-
yen sanayiin mamulleri 12 yıllık rejime alın
mış, korumayı gerektiren mamuller ise 22 yıl
lık rejime tabi tutulmuştur. Ayrıca önümüzde
ki yıllarda ortaya çıkacak zaruretler dikkate alı
narak 1967 yılı AET menşeli ithalâtımızın de
ğerce % 10 una tekabbül eden maddelerin 12 
yıllık rejimden 22 yıllık rejime aktarılması ve
ya 22 yıllık rejimden 12 yıllık rejime alınması 
kabildir. Bu değişiklikler Katma Protokolün 
yürürlüğe girmesini takibeden 8 yıl içinde yapı
labilecektir. 

Tarım ürünlerimizin Ortak Pazara ihracında 
da gümrük indirimleri uygulanacaktır. 

Meselâ : Tütünlerimiz gümrüksüz olarak sa
tılabilecektir. 

Narenciye % 40 - 50, şarap da % 60 gümrük 
indirimi uygulacaktır. 

Kuru incirde kontenjan kalkacak ve % 3 
gümrüklü olacak, üç sene sonra gümrükler de 
sıfıra inecektir. 

Üzümler : Gümrüksüz olarak girecektir. 
Fındık, tarife kontenjanı içinde % 2,5 oranın

da Gümrük Vergisi uygulanacaktır. 
Zeytinyağında, 100 Kg. da 4.5 $ lık iktisadi 

ve yarım dolarlık ticari kolaylık sağlanmıştır. 
Hazırlanan Katma Protokol, Türk işçilerinin 

Topluluk içinde hareket serbestisini getirmiştir. 
Topluluk içinde çalışan Türk işçilerinin ücretleri 
ile çalışma saatleri mevzuunda millî işçilerden 
ayrı bir muameleye tâbi tutulmamaları hususu 
hükme bağlanmıştır. 

Türk işçileri ile aileleri lehine sosyal güven
lik mevzuunda gerekli kararların verilmesi ga
ranti altına alınmıştır. 

Yeni Malî Protokola göre Topluluk Türki
ye'ye 220 milyon $ bulacak ve yatırım finans
manlarında kullanılcak malı yardım yapacak
tır. 

Ortak Pazara geçiş döneminde sanayimizin 
korunması bakımından hazırlanan 12 ve 22 yıl
lık rejimlere tâbi olacak maddelerin sınıflandı
rılmasında ve maddelerin seçiminde : 

A) 12 yıllık rejim : 
1. Halihazırda dış rekabet gücü olan veya 

12 yıl içinde yeterli seviyede dış rekabet gü
cüne kavuşması beklenen üretim dalları, 
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2. Kurulu bulunan bâzı sanayilerin girdisi 
(input) olan mallar, 

B) 22 yıllık rejim (1967 AET ithalâtımızın 
% 45, i ) ; 

1. Halihazırda önemli çapta kurulu kapasi
tesi ve istihdamı olan ve dış rekabet karşısında 
sarsıntı geçirebilecek üretim dalları, 

2. 22 yıl içinde dış rekabet gücüne ulaşabi
lecek üretim dalları, 

3. Türkiye'de mevcut ve kurulması öngörü
len sanayi dalları için temel sanayi maddeleri, 

4. Kilit sektörlerdeki sanayileşmeyi bütün
leştirici ve sağlamlaştırıcı yan faaliyetler, 

5. Millî Güvenlik amacı ile mevcudiyeti ge
rekli görülen faaliyetler, 

6. Millî el sanatlarının ve mahallî sanayile
rin idamesi için gerekli faaliyetler, 

Gibi hususlar göz önünde bulundurulmuş
tur. 

Ortak Pazar, ekonomimiz yönünden ıslâh edi
ci bir disiplin getirecektir. 

italya, Ortak Pazara girerken aynı endişeler 
ortaya atılmıştır. Bugün italyan sanayii büyük 
gelişme göstermiş ve fert başına düşen millî ge
liri, bu Pazara girmesi sayesinde 600 dolardan 
1 400 dolara yükselmiştir. 

Aynı şekilde Yunanistan, Ortak Pazara hazır
lık dönemsiz, büyük tâvizlerle girebilmiştir. 

Ortak Pazarda Yunan sanayiinin çökeceği 
ileri sürenler, o zaman bizden çok cılız olan Yu
nan sanayiinin on senede % 300 inkisf ettiğini 
görmüşlerdir. 

Gerek italya ve gerek Yunan yetkilileri, sa
nayilerinin Ortak Pazar sayesinde disipline 
edilerek inkişaf ettiklerini her saman ifade et
mişlerdir. 

Ortak Pazarda geçiş dönemine girmemiz en 
fazla sanayi sektöründe tenkide uğramamıza se-
bebolmaktadır, Oysa ki sanayiin rekabetle ge
lişeceğini bilen sanayicilerimiz Ortak Pazara 
karşı değillerdir. 

Yeni kurulan ve gelişmekte olan sanayi kol
larının tam rekabete açılması ancak 22 sene 
sonra olabilecektir. 22 yıl zarfında kendini di
sipline edememiş, rekabete alıştıramamıs sanayii, 
vatandaşlarımız aleyhine daha fazla korumanın 
bir faydası da olmıyacaktır. Üstelik, Ortak Pa
zar da bizden cılız olan Yunan sanayiinin nasıl 
bir artış gösterdiği de bilinmektedir. 

Bu gayet tabiî bir neticedir. Zira Bonıa And-
laşmasmın anagayesi, üye devletlerde iktisadi 
faaliyetleri ahenkli bir şekilde geliştirmek ve 
fertlerin hayat standartlarını yükseltmektir 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ekonomik kalkınmanın, sanayileşmenin, üç 

temel unsura, tabiî kaynaklara, insangücüne 
ve sermayeye dayandığını, bunların kaynak is
rafına meydan verilmeden kullanılmadaki isa
betlerle de en verimli sonuçlara ulaşılabilece
ğini konuşmamın başında işaret etmiştim. 

Şüphe yok ki, ülkeden ülkeye bu istihsal un
surlarından bâzıları ekonomik kalkınmada daha 
ağır basabilir. Memleketimizin şartlarında di
ğer iki unsurun daha çok varlığı muvecehesin-
de, konuşmamın bu kısmında sanayi kalkınma
mıza müessiriyeti ve önemleri bakımlarından 
özellikle sermayeden, bunun birikiminden, fi
nansman ve proje hizmetlerinden bahsetmek ve 
bu konular üzerinde bâzı açıklamalarda bulun
mak istiyorum. 

Millî gelirimizin artmasında ballıca ekono
mik faaliyet sahası saydığımız sanayiimiz için 
lüzumlu yatırımların gerçekleşmesinde ihtiyacı
mız bulunan sermayenin bugün büyük bir kısmı 
iç tasarruflarla temin edilmektedir. Bir kısmı
nın da dış kaynaklardan temininde zaruret var
dır. 

Sünhe yok ki, bu miktar, iç tasarrufların 
beklediğimiz oranda o-el̂ ™esine bağlıdır. Nite
kim iç tasarrufların GSMH içersindeki oranla
rında düzenli bir-şekilde artış kaydedildiğini 
daha evvel arz etmiştim. Yine malûmları oldu
ğu üzere, 1967 yılında GSMH içindeki payı % 2 
olan dış tasarrufların 2 nci PUn dönemi sonun
da % 1.7 ye ve 1967 deki %2.4 oranındaki dış 
kredi ihtivamnrn 1972 de % 1.7 ye inmesi bu 
konuda takiVttiŞİTnis ve gerçekleşmesine .çalış
tığımız bir politikadır. 

Sermaye birikimi iç tasarruflarla, ve dış ti
caretteki döviz tasarrufları ile mümkündür. Bu 
tasarruflara işçi ve turizm gelirleri de dâhil
dir. Malûmunuz olduğu üzere iç tasarruflar; 
şahısların ve özel şirketlerin gönüllü tasarruf
ları ve kamu teşekküllerinin kârları ile, sosyal 
sigortaların primleri ve başlıca verdileri olarak 
tekevvün etmektedir. Dış tasarrufları ise kre
diler ve özel sermaye yatırımları olarak nitelen
direbiliriz. 

— 267 — 



C. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 3 

Diğer yandan kalkınmanın gerektirdiği yatı
rımların tahakkuku için, sermayenin mevcudi
yeti kadar, resmî ve özel sektörün teşebbüsleri 
için uygun şartlarla finansman imkânlarının 
sağlanması da büyük bir önem taşımaktadır. 

Yatırımlar için, öz kaynaklar dışında ihtiyaç 
duyulan sermayenin, ödemesiz devre, düşük faiz 
ve uzun vâde gibi elverişli şartlarla temininin 
tesis maliyetinin asgari ve optimum seviyede 
tahakkuku, sınai maliyetlerin rekabete uygun 
şartlarla tekevvünü ve projenin rantabilitesi ba
kımlarından önemi aşikârdır. 

Bu itibarla yatırımların tahakkukunda, ge
rek miktarca gerekse şartları itibariyle uygun 
finansman imkânlarının sağlanması üzerinde 
hassasiyetle durmak ve bunları temin etmek ge
rekir. 

Bugün kamu sektörünün yatırımlarında iç ve 
dış finansman ihtiyaçları kendi öz kaynakları 
dışında, bütçe ve karşılıklı paralar ile proje kre
dilerinden karşılanmaktadır. 

Devlet Yatırım Bankası, Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin başlıca finansman kaynağıdır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıllık yatırım 
programına giren projelerden, ekonomik, malî ve 
teknik yönden rantabl bulunanlar kredi şart
ları da tesbit edilerek bu Bankaca finanse edil
mektedir. 1970 yılında (30 . 11 . 1970 tarihi 
itibariyle) Mezkûr banka ile Kamu İktisadi Te
şebbüsleri arasında yatırım kredisi olarak 
1 948 282 562 lira, işletme kredisi olarak da 
897 348 557 lira mukaveleye bağlanmış bu meb
lâğların 2.335,5 milyonu ödenmiştir. 1989 yı
lında açılan yatırım kredilerinin faiz ortalaması 
% 7.66, aynı yıl sonu itibariyle de kredi bakiye
lerinin faiz oranı % 7,22 dir. 

1969 yılında sözleşmeye bağlanan krediler
den % 51,4 ünü 11 - 14 yıl vadeli krediler teşkil 
etmektedir. Toplam kredilerin % 80 i 5 -14 yıl 
vadelidir. 

1968 yılında sözleşmeye bağlanan 92 proje
nin yatırım tutarı 14.131,8 milyon lira iken 1969 
yılında sözleşmeye bağlanan 68 projenin yatırım 
tutarı 15.547,1 milyon liradır. Bu da gittikçe 
daha büyük yatırımlara gidildiğinin bir delilini 
ortaya koymaktadır. 

özel sektörün yatırım ve işletme kredisi yön
lerinden finansmanı ise, özel sektör eliyle ku

rulan iki banka, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası ile Sınai Yatırım ve Kredi Bankası tarafın
dan sağlanmaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası işletme kredisi vermemekte, diğeri her 
İM sahada da faaliyet göstermektedir. Yatırım 
kredisi tahsislerinde göz önünde bulundurulan 
başlıca prensipler; yatırımın sınai gelişmemiz 
üzerindeki katkısı, dış rekabet ve ihracat olanak
ları, tediye muvazenemize yapacakları etkidir. 

işletme kredilerinin temininde ise, tam kapa
siteden faydalanılması, verimliliğin, satış hac
minin artırılması, kalite islâhı ve maliyetin dü
şürülmesi gibi kriterler göz önünde bulunduru
lur. 

Bunun için de hazırlanan projelerin banka
larca tasvip görmesi gerekmektedir. DPT dan 
alınan teşvik belgeleri bu tasvipleri kolaylaştır
maktadır. 

Yatırım kredilerinde âzami limit, sabit ser
maye yatırımının yarısıdır. Faizler, kaynak 
maliyetine göre % 8 ve % 12 dir. Döviz kre
dilerinin faizi ise % 9 dur. Âzami vâde, 1 -3 
yıllık ödemesiz devre dâhil olmak üzere 10 yıl
dır. İşletme kredilerinde ise faiz % 12 olup vâ
deler 1 - 5 yıl arasında değişmektedir. 

Her iki bankanın konsolide kredileri, 1969 yı
lında 1 milyar 498 milyon lirayı bulmuştur. 

1970 yılında ise Sınai Yatırım ve Kredi Ban
kası 118.7 milyon yatırım, 27.2 milyon işletme 
kredisini fiilen kullandırmıştır. Mezkûr kredi
lerin bakiyeleri ise 283.5 ve 224 milyon liradır. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 1970 
yılındaki tasvipleri 18 milyon TL, 16.3 milyon 
dolar, 20;6 milyon mark, mukaveleleri ise 15 mil
yon Tl., 18.5 milyon dolar, 14.1 milyon marktır. 

özel sektörün işletme sermayesi ihtiyaçları
nın karşılanmasında başka bir kaynak da, Sos
yal Sigortalar Kurumunca Sümerbanka tefrik 
edilen 50 milyon liralık fondur. Bu fon, ikraz 
edilmiş bulunuyor. Halen, yapılan tahsilatın 
verdiği imkânlarla ikrazlar yapılmaktadır. 1970 
yılında 21 firmaya 14 milyon lira tevzi edilmiş
tir. 

Bu fonun kifayetsizliği aşikârdır. Yeni im
kânlar sağlanması üzerinde çalışmaktayız. 

Küçük sanayiin, esnaf ve sanatkârlarımızın 
kredi ihtiyaçları Halk Bankasınca karşılanmak
tadır. 
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Mezkûr Bankanın imkânları yıldan yıla ge
nişlemekte ve kredi hacminde büyük artışlar mü
şahede edilmektedir. Bunu memnuniyetle kay
dediyorum. Halk Bankasının son üç yıldaki 
mesleki kredi hacmindeki artışlar şöyledir. 1969 
yılında 1 milyar lira olan bu miktar, 1970 yı
lında 1 milyar 125 milyona baliğ olmuş, 1971 
yılında ise, 1 milyar 457,5 milyon liraya baliğ 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Küçük sanayici, esnaf ve sanatkârlarımızın 
kredilendirilme konusuna, sağlanan imkânlara, 
küçük sanatlar bahsinde detaylı olarak temas 
edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
özel sektörün mevcut kaynaklarının Plân ve 

programlara uygun yatırım sahalarına yöneltil
mesi için uygulanan teşvik tedbirlerinden en 
önemlilerinden biri, şüphesiz ki ona, finansman 
konusunda sağlanacak imkân ve kolaylıklardır. 
Mevcut iki yatırım bankasının kaynakları ki
fayetsizdir. Proje değerlendirilmelerinde en 
rantabl konu ve bölgeler ağır basmaktadır. 

Bu itibarla, yurt çapında, özel teşebbüsün ya
tırım ve işletme kredisi ihtiyaçları tam olarak 
karşılanamamaktadır. 

Bu boşluğun doldurulması ve finansman ihti
yacının yeterli olarak sağlanabilmesi için. ge
niş öz kaynaklara mâlik bir bankanın kurulması 
bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. Bu maksat
la hazırlanan ihracat ve Kalkınma Bankası ka
nun tasarısı Yüce Meclise sunulmuştur. 

Diğer yandan, Birinci Plân döneminden beri 
özel sektör için uygulanan teşvik tedbirlerini bir 
bütün hale getiren 933 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması da, teşvik 
tedbirleri manzumesinde ayrıca bir boşluk hu
sule getirmiştir. 

Bunun doldurulması için de, 933 sayılı Ka
nuna ek bir kanun tasarısı hazırlanarak 
T. B. M. M. sine sunulmuştur. 

Sınai yatırım ve işletme ihtiyaçları için yeni 
finansman kaynaklarının sağlanması ve mevcut 
imkânların artırılması kadar, yatırım ve işlet
me kredilerinin maliyetlerini ucuzlatmak da üze
rinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri
dir. 

Selektif kredi uygulanması ve Merkez Ban
kası reeskontuna gidilmesi hususlarında aldı
ğımız kararlar, Ticaret Bankaları kredilerinin 

, de iktisadi gelişme hedeflerine yönelmesi ve 
' müteşebbise finansman kolaylığı sağlanması ba-
ı lamlarından büyük önem taşımaktadır. 

Selektif kredi uygulaması ile, teşviki öngö
rülen sanayi kolları yatırımlarında bankaya 
% 1,3 müstakrizlere % 2, gemi inşa sanayiinde 
de bankaya % 2 müstakrizlere % 5 nisbetinde 
faiz farkı ödenmesi sağlanmıştır. 

Aynı sanayi kollarının orta vadeli işletme 
kredilerinde ise banka ve müstakrize yapılacak 
faiz farkı ödeme nisbeti % 1 olarak tesbit edil
miştir. Gemi inşa sanayii işletme kredileri için 
ise % 5 nisbetinde faiz farkı ödenmesi karar
laştırılmıştır. 

Teşviki öngörülen sanayi kollarına verile
cek kısa vadeli kredilere uygulanacak faiz had
di % 10,5 reeskont haddi % 7,5 tur. Aynı sa
nayi kollarına verilecek yatırım kredilerinin 
azami faiz haddi % 12 reeskont haddi ise % 9 
dur. Ortak vadeli işletme kredilerinin âzami 
faiz oranı ise % 12 olarak tesbit edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sınai tesislerin rantabiliteleri üzerinde, ka

pasite büyüklüklerinin önemli tesirleri vardır. 
Teknolojiler de büyük tesislerde uygulanacak 
şekilde gelişmektedir. Ekonomik kalkınmamızda 
bugün vâsıl olduğumuz seviye, büyük tesislere 
gidişi hızlandırmaktadır. Böyle tesislerin ku
rulması, kişinin, aile şirketlerinin hattâ az ser
mayeli anonim şirketlerin malî güçleri ve im
kânları dışına çıkmış bulunuyor. Yatırım finans
man kaynaklarından olan bankalardaki tasarruf 
mevduatlarının uzun vadeli kredilere tahsis-
lerindeki riskler ve mevduata ödenen faizler 
de kredi maliyetini yükseltmekte ve finansman 
kaynaklarını kısırlaştırmaktadır. 

Bu itibarla müteşebbisler dışındaki kaynak
ların da mobilize edilmesinde, gerekli serma
yenin sağlanması ve sermaye maliyetinin dü-

I sürülmesi bakımlarından büyük faydalar vardır. 
I Bu her şeyden evvel sermaye piyasasının 
I teessüsünü ve bunu nizamlıyacak kanunun yü

rürlüğe girmesine bağlıdır. 
Son iki yıldır, özel sınai kuruluşların ih-

racettiği hisse senetleri ve tahvillerin gördüğü 
I büyük rağbet, gönülllü tasarrufların kolaylık-
I la sınai yatırımlar için güçlü bir finansman 
I kaynağı olabileceğini göstermektedir. 
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Bu gelişmenin, tahvil alımı sek
linde değil de hisse senetleri ihracı ve alımı 
üzerinde yoğunlaşması ve halkımızın "buna gö
re organize edilmesinde faydalar, özellikle sos
yal yönden büyüktür. Halkımızın bu gidiş isti
kametine teşvikinde, anonim şirketlerin kurul
masında rol oynıyan finansman müesseseleri
ne, sanayi yatırım bankaları gibi aracı, Merkez 
Bankamız gibi düzenleyici kuruluşlara önemli 
roller düşer. 

Yeni kuruluşların hisse senetlerinin, ne za
man ve ne kadar temettü getireceğinin bilin
memesi, yüksek temettü veren kısa vadeli tah
villere rağbeti artırıyor. 

Gönüllü tasarrufların, kendinin de sahibi 
olacağı sınai tesislerin hisse senetleri istikame
tine yöneltilmesinde, intikal devresi için sağ
lanacak avantajların özendirici tesirleri olmalı
dır. Ereğli hisse senetleri hatırımızdaki bir mi
sâldir. Bu konu üzerinde önemli durarak, hal
kın organizasyonu ve sermaye piyasasının ye
terli olarak teessüsü için çalışmaktayız. 

Nitekim, halka açık anonim şirketlerin ku
ruluşunu, sermaye piyasasının emniyetle tees
süsünü sağlıyacak esasları, yeni bir sistem içe
risinde getiren bir kanun tasarısı Yüce Meclise 
^evk edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Halk tasarruflarının plân esprisi içerisinde 

mahallî ve bölge şartlarına uygun olarak verim
li sahalara kanalize edilmesi bakımından, mü
teşebbise yol göstererek yardımcı olabilmek 
için, geçen yıl zarfında Bakanlığımca il ve il
çelerin kaynak etütlerinin yapılmasını bir prog
rama bağlıyarak 13 mahalde etüt çalışmalarına 
giriştik ve bunları ikmal ettik. 1971 yılında bu 
konuda daha yoğun faaliyette bulunacağız. 

Dikkatlerimizden kaçmıyan bir hususta, kü
çük sanayi tesisleri için proje hizmetlerine olan 
ihtiyaçtır. Küçük müteşebbisin veya müteşeb
bisler grupunun, finansman bakımından yatı
rım yapma imkânları olmalarına rağmen, gerek
li etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 
malî külfet altına girme itiyadından uzak ol
maları, yatırım yapma arzularının gerçekleşti
rilmesini güçleştirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz yıl, müteşebbisin pro
je sorununun bir çözüme bağlanması konusu
nu da gerçek bir anlayışla ele alacağız. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sanayiin gelişmesinde proje, mühendislik ve 

müşavirlik hizmetlerinin payı büyüktür. Ser
mayenin rantabl olarak kullanımı, tesisin eko
nomik kapasitelere ve ileri teknolojilere uygun 
olarak projelendirilmeleri bu hizmetlerin ileri 
seviyede yapılmaları ile mümkündür. 

Diğer yandan sanayi projeleri; teknoloji, 
yenilik, lisans vs,, sebebiyle daima beynelmilel 
bir mahiyet arz etmektedir. 

Bu müesseselere yeteri kadar malik olmak 
için, Hükümet olarak proje, mühendislik ve 
müşavirlik bürolarının kurulmalarını teşvik et
mekte ve iş vererek onları desteklemekteyiz. 

HaTen otuzun üzerinde olan bu bürolar, bu
gün özellikle orta çapta sınai müesseselerin ku
rulmaları ile ilgili proje ve mühendislik hizmet
lerini başarı ile görmektedir. 

TÜMAŞ ve TÜSTAŞ gibi müesseselerin ku
ruluşlarına, yabancı firmalar yanında bâzı ik
tisadi Devlet Teşekküllerimizin de iştirakleri 
sağlanmıştır. 

Halen Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve kuruluşları büyük oranda kendi ve yerli 
özel mühendislik bürolarından faydalanmakta
dır. 

Özel sektör kendi bünyesi içerisinde, proje 
ve araştırma hizmetlerinden mahrumdur ve he
nüz yerli mühendislik bürolarından da lâyıkı 
veçhile yararlanamamakta ve yabancı proje ve 
lisanslarla çalışmaktadır. 

Yukardan beri arz ettiğim nedenlerle sınai 
proje işleri ve araştırmaların yurt çapında ge
nişletilmesi ve güçlendirilmesi zaruridir. 

Bu yöndeki çalışmalarımızı yoğunlaştıraca
ğız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Memleketimizde büyük bir potansiyele sahi-

bolan, geliştirilmeleri halinde kalkınma ham
lelerimize büyük ölçüde yardımcı olacak kuv
vetli ve istikrarlı bir zümre olan esnaf ve sa
natkârlarla ilgili çalışmalarımız hakkında bilgi 
arz edeceğim. 

Esnaf ve küçük sanatkârlara verilen kredi
ler yurt kalkınmasına üretimiyle kıymet katan 
sanatkâr ve küçük sanayici ile hizmet üreten 
esnafın kredi ihtiyaçları Halk Bankası tarafın
dan karşılanmaktadır. 
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Bir taraftan yeterli krediye sahibolmryan 
ya 'da hiç kredi almıyan geniş esnaf ve sanat
kâr kütlelerinin yaygın şekilde kredilendirilme-
sine devam edilirken, diğer taraftan küçük sa
nayicinin ve sanatkârın orta ve uzun vadeli ya
tırım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanmasına 
devam edilmektedir, 

Esnafa verilecek kredi imkânları kefalet 
kooperatifleri aracılığı ile olmaktadır. Kefalet 
kooperatifleri adedi 1960 yılında 141 iken 1965 
te 236 ve 1970 te 465 e çıkmıştır. Üye adedi ise 
1960 ta 58 591 iken 1965 te 99 718 ve 1970 te 
465 e çıkmıştır. Üye adedi ise 1960 da 59 591 
iken 1965 te 99 718 e ve 1970 te 191 340 a yük
selmiştir. Kefalet kooperatiflerinin üye sayıla
rının artırılmasına devam edilecektir. 

Kefalet kooperatifleri aracılığı ile verilen 
krediler şunlardır. 

a) Kısa vadeli krediler : 3, 6, 9 ay vadeli 
verilen bu krediler en fazla 5 000 liraya kadar 
verilirken, 1971 yılında sanayi üretimine yönel
miş başarılı kooperatif ortaklarına 10 000 lira
ya kadar verilecektir. 

b) Taşıt kredisi : Taşıt sahibi olmıyan şo
förlerin taşıt edinmeleri, olanların da tamir 
güçlüklerini gidermek için verilmektedir. 

Taşıt edindirme kredisi âzami 16 000 Tl. ya 
kadar ve 5 sene vadeli olarak, tamir kredileri 
ise 5 500 Tl. ya kadar 2 sene vadeli olarak ve
rilir. 

1968 yılından beri verilmekte olan bu kredi
lerden 1968 yılında 36 şoföre taşıt edindirme 
ve 113 şoföre tamir kredisi olmak üzere 997 000 
Tl. kredi verilmiş iken bu rakam 1970 yılında 
1 440 şoföre taşıt edindirme ve 2 890 şoföre 
tamir kredisi olmak üzere 20 000 000 Tl. na 
çıkmıştır. 

1971 yılında ise kredi miktarı 40 000 000 Tl. 
na baliğ olacaktır. 

c) Donatım kredileri : Küçük sanayici ve 
esnafımızın sanat ve meslekleriyle ilgili modern 

vasıta ve imkânlarla teçhizine yarıyan bu kredi 
5 yıl vadeli ve 15 000 lira limitlidir. 

d) Özel tertip tesis ve işletme kredileri : 
İşletme ve tesis kredisi olarak verilmektedir. 
Yukarda bahsettiğimiz kefalet kooperatifleri 
vasıtasıyla verilen bu kredileri mecmuu 1960 
yılında 102 900 000 Tl. iken 1965 te 288 297 000 
a 1970 te ise 879 386 800 e baliğ olmuştur. 1971 
yılında ise 1 milyar 90 milyona çıkması beklen
mektedir, 

Küçük sanayici ve sanatkârların uzun ve 
orta vadeli kredi ihtiyaçları ise aşağıda izah 
edilen şekilde karşılanmaktadır. 

a) Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 
dan temin edilen küçük sanayi geliştirme ikraz 
fonlarından, tesbit edilen esaslar dâhilinde te
sis ve işletme kredileri verilmektedir. 

b) AID fonları esasları dâhilinde kendi kay
naklarımızdan tesis edindirme kredileri veril
mektedir. 

Şahıs başına tesis kredisi limiti 200 000 lira 
iken 1971 te 300 000 liraya işletme kredisi li
miti de 30 000 liradan 1971 de 40 000 liraya çı
karılmıştır. 

c) Küçük sanayi makina imalât kredisi 
933 sayılı Kanunun sağladığı imkânlarla proje 
esası üzerinden verilen uzun vadeli bir kredidir. 
Kanunun bâzı maddelerinin iptali ile daha ev
vel taahhüde bağlanan krediler realize edile
bilmektedir, 

j d) Küçük sanat kredisi; hesabında döviz 
karşılığı Türk parası olarak hesap açtırmış işçi
lerimize 499 sayıflı Kanunla biriktirdikleri para
nın beş katma kadar 5 sene vadeli ve 25 000 lira 

; limitli küçük sanat kredisi açılmaktadır. 
Küçük sanayi kredileri toplam 1965 te 

j 31 905 962 iken 1970 te 85 100 000 baliğ olmuş 
1971 de ise 149 100 000 lik bir bakiyeye ulaş-

! ması beklenmektedir. 
I Esnaf, ve küçük sanatkârlara verilen kredi-
! lerin 1970 durumları ile 1971 de baliğ olacağı 
'. miktarlar şöyledir : 
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1970 Artış % 1971 

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

10. 
11. 
12. 

Kısa vadeli krediler 
Özel tertip krediler 
Donatım kredisi 
Taşıt kredisi 
K. S. G. kredisi (AID) 
Tesis ve edirdirme kredisi 
Küçük San. Mak. îm. Sanayii 
499 S. K. kredisi 
Sair Mes. krediler (Kısa vadeli) 
Organize sanayi bölgeleri kredisi 
Küçük sanayi siteleri kredisi (*) 
Küçük sanat koop. kredisi. 

6 30 000 000 
196 900 000 

28 000 000 
20 000 000 
24 000 000 
50 000 000 
11 000 000 

100 000 
30 000 000 
26 000 000 

102 000 000 
7 000 000 

1 125 000 000 

145 000 000 
43 100 000 
7 000 000 

20 000 000 

m 400 ooo 
2 000 000 

14 000 000 
41 000 000 

2 000 000 

332 500 000 

23 
22 
25 

100 

125 
18 

54 
40 

775 000 000 
240 000 000 
35 000 000 
40 000 000 
24 000 000 

112 400 000 
13 000 000 

100 000 
30 000 000 
40 000 000 

143 000 000 
5 000 000 

1 457 000 000 

(*) Geliştirme ve teşvik fonları hariç. 

Esnaf ve sanatkârlarla ilgili olarak Bakanlığın 
hizmet ve yardımları 

Memleketimizde dört milyona yakın yurtta
şımızın el sanatları ve küçük sanayii sektörün
den geçimlerini sağladıkları bir gerçektir. Yurt 
kalkınmasında ve memleket ekonomisinde geniş 
yeri olan bu kütlenin yerleşmeden pazarlamaya 
kadar bütün problemlerini halletmek, ekonomik 
güçlerini artırmak, teknik ve meslekî bilgi ve 
görgülerini artırmak Sanayi Bakanlığının baş
lıca amaçlarmdandır. 

Bu sebepten, küçük sanayide gelişme potan
siyeli olan sanayi kollarının tesbiti için teknik 
ve ekonomik araştırmalar yapmak, seçilen böl
gelerde potansiyel araştırmaları, pazar araştır
maları yapmak, küçük sanayi ile büyük sanayi 
işbirliğinin teessüme yardımcı olacak tali mü-
taahhitlik konularını araştırmak gibi küçük sa
nayi geliştirme faaliyetlerine devam edilecektir. 

Küçük sanayi sitesi kurulacak mahallerde 
önproj elerin hazırlanması, fiziki plânlamanın 
gerçekleşmesi, sanayi sitelerinin finansman, in
şaatlarının kontrolü, inşa edilen sitelerde orga
nizasyon ve idare sisteminin kurulması üzerinde
ki çalışmalar devam edecektir. 

Küçük sanayi mensuplarının teknik bilgi ve 
görgülerini artırmak, tezgâh ve takımlarını da
ha iyi kullanmalarını temin, daha kaliteli ima
lâta geçmelerini sağlama, modern sevk ve idare 
metotlarım öğretmek üzere çeşitli konulardaki 

eğitimlere devam edilmektedir. Eğitim program
ları Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Halk Ban
kası, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede
rasyonu ve Bakanlığımızca müştereken yürütü
len «küçük sanayici pilot bölge eğitim çalışma
ları» ve küçük sanayi geliştirme pilot projesi ile 
devam etmektedir. 

1970 yılı birinci döneminde bu eğitimler 10 
aded ilde yapılmış ve 1 814 aded küçük sanayici 
kurslardan başarı belgesi almıştır. İkinci dönem
de de kurslara 9 ilde devam edilerek toplam 
2 214 çırak, kalfa ve ustanın kursları başarı ile 
bitirenleri temin edilmiştir. 1971 yılında 10 ilde 
eğitime devam edilecektir. Bu eğitimin daha 
yaygın halle gelmesi hedef ve inancımızdır. 

Küçük sanayiciye bankalardan ve diğer kre
di müesseselerinden kredi kolaylıkları sağlan
masına çalışılmaktadır. 

Küçük sanayici, sanatkâr ve imalâtçı esnafın 
yurt içinden sağlryamadığı hammadde, yanma-
mûl madde, alet ve edevat ile makinaların ha
riçten ithali için, ithal kotalanna bakanlığımız 
emrine tahsisler konulmaktadır. 1968 yılı 2 nci 
yarısına kadar 500 >er bin dolar olan altışar ay
lık tahsisler, daha sonra 750 biner dolara yük
seltilmiş, 1969 yılında 650 bin dolara indirilmiş 
ve 1970 senesinin II nci alltı aylık devresinde 
devalüasyondan sonra husule gelen suni fiyat 
artışlarının esnaf ve küçük sanatkârlara intika
linin önlenmesi için 1 milyon 650 bin dolara çı-
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kartılarak ve talepler süratle realize edilerek 
esnaf ve sanatkârlarımızın mağduriyeti önlen
miştir. 1971 yılı için 2 devre toplam olarak 3 
milyon dolar tahsis konmuş bulunmaktadır. 

Yurt içinde temini mümkün olan hammadde 
ihtiyaçlarının tahsis, tevzi ve temini konusunda 
gerekli hizmetler titizlikle yapılmaktadır. 

507 sayılı Kanunla Bakanlığımıza verilen es
naf ve sanatkârların teşkilâtlanmaları, işlemle
rinin tetkik ve takibi ile, yeniden çıkacak konu
larda Bakanlık görüşleri hazırlanmakta ve ilgili 
'kuruluşlarla koordinasyon sağlanmaktadır. 

Sanayi Bakanlığına bağlı teşekküllerde mo
dernleşme veya yenileşme sebebiyle ihtiyaç faz
lası olarak satışa çıkarılan makina, teçhizat ve 
malzemelerin, ihtiyacı bulunan küçük sanayici 
ve sanatkârlara satılmasının temini için sürdü-
rülegelen çalışmalara devam edilmektedir. 

Esnaf ve sanatkârların muhtelif istek ve 
problemlerinin halledilebilmesi için envanterle
rinin çıkarılmasına çalışılmaktadır. 

Memlekteimizin tarıma elverişsiz olan bölge
leriyle boş insan gücüne sahip yerlerinde vatan
daşlara esas ve yardımcı bir gelir kaynağı sağ
lamak amaciyle, bakanlığımızca il ve ilçe mer
kezlerinde olmak üzere halıcılık, el dokumacılı
ğı, Siirt battaniyeciliği, trikotaj ve çorapçılık 
gibi küçük sanat kursları açılmakta ve bu kurs
lardan pekiyi ve iyi derece ile mezun olanlara, 
öğrendikleri sanatı bir geçim vasıtası haline ge
tirebilmeleri için lüzumlu tezgâh ve makinalar 
maliyetinin dörtte biri bedeli ile ve dört sene 
taksitle ödenmek üzere tevzi edilmektedir. 

1970 yılında açılan 46 kurstan 858 öğrenci 
mezun olmuş ve 383 aded tezgâh tevzi edilmiş
tir. 

Küçük sanat ve sanatları erbabı hammadde 
ihtiyaçlarını toptan ucuza ve zamanında sağla
mak ve mamullerini bir elden değerine satıla
bilmek amaciyla «küçük sanat kooperatifleri» 
halinde teşkilâtlanmaları bakanlığımızca teşvik 
edilmekte ve lüzumlu olan sözleşmeler ve izah-
nameler bastırılarak ihtiyaç sahiplerine tevzi 
edilmektedir. 

Bu suretle kurulan küçük sanat kooperatif
lerine talepleri üzerine, ihtiyaçları mahallen ba
kanlığımızca incelenerek; 

% 3,5 faizli 3 yıla kadar vadeli tesis kredi
leri, 

% 6 faizli 2 yıla kadar vadeli işletme kredi
leri, 

Bakanlığımız emrindeki «küçük sanat koo
peratiflerini geliştirme» fonundan açılmaktadır. 

1970 malî yılında 24 küçük sanat koopera
tifine 2 795 000 TL. işletme kredisi ve 425 000 
TL. tesis kredisi açılmıştır. 1971 yılında da ko
operatiflere kredi verilmesine devam edilecek
tir. 

Memleketimiz küçük sanat ve el sanatları 
mamullerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtıl
ması ve sürümünün temini maksadiyle yurt içi 
ve yurt dışı milletlerarası fuarlara bakanlığı
mızca iştirak edilmekte, iştirak edilmiyen iç fu
arlara esnaf ve küçük esnaf ve küçük sanatkâr
lar birliklerinden katılmak istiyenlere malî yar
dımda bulunulmaktadır. 

1970 yılında Münih ve Floransa El Sanatları 
fuarları ile İzmir Enternasyonel Fuarına katı-
nılmmıştır. 1971 de de aynı fuarlara iştirak edi
lecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Memleketimiz küçük sanat erbabını içinde 

bulundukları gayrimüsait çalışma yerlerinden 
kurtarmak, günün icaplarına uygun, modern bir 
işyeri sahibi kılmak için, dünya literatürüne sa
nayileşmenin anahtarı olarak geçen, sanayi site
leri inşa edilmektedir. 

Bilindiği gibi genellikle küçük sanayici, sa
natkâr ve imalâtçı esnafımız şehir ve kasabalar
da, çarşı ve mahalle aralarında dağınık bir şe
kilde, verim düşüklüğüne sebebolan gayrimüsait 
işyerlerinde çalışmaktadırlar. Bu hal işbölümü, 
ihtisaslaşma, ile her türlü karşılıklı dayanışma 
ve yardımlaşma imkânlarını ortadan kaldır
maktadır. 

Küçük sanayiin geliştirilmesinde siteleşme 
problemi önemli bir sorun olarak karşımıza çık
maktadır. 

Sıhhi şartlan haiz, günün icaplarına uygun, 
şehircilik prensipleri dâhilinde kurulan sitelerde 
modern işyerleri inşa edilmesi suretiyle küçük 
sanayici sanatkâr ve imalâtçı esnafımız daha ve
rimli çalışma işbirliği yapma imkânlarına sahi-
bolmaktadır. Ayrıca tamirattan imalâta, imalât
tan seri imalâta yönelme, dolayısiyle tamircilik
ten küçük sanayiye ve orta sanayiye geçişleri
ne yardımcı olunmaktadır. Diğer taraftan da 
bir sitede çalışmalarından doğacak dayanışma, 
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işjbölümü ve birleşme ruhu sayesinde müşterek 
imalâta geçilmesi imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Böylece, uzun süre kendi haline terk edilmiş 
ve ihmal edilmiş olan küçük sanayi ve sanayici 
potansiyelinden memleketimiz kalkınma hamle
sine geniş ölçüde katkıda bulunması sağlanmış 
olacaktır. 

Küçük sanayi sitelerine kredi yardımı fonu 
1964 yılında Maliye Bakanlığı Bütçesine konu
lan 10 milyon lira ile teessüs etmiştir. 1968 yılı
na kadar Bakanlığımız bütçesine.konan meblâğ
larla idame ettirilmiş, bu seneden itibaren de 
«geliştirme ve teşvik fonları» meyanmda müta
lâa edilmiştir. 25 . 10 . 1969 tarihinde bu fon
ların Anayasa Mahkemesince iptali neticesi or
tadan kalkmış, o tarihte inşa edilmekte olan si
teler büyük zorluklarla karşılaşmış, birçok site 
inşaatı durmuştur. Konu ile ilgili olarak yapılan 
İsrarlı çalışmalar neticesi 1 . 8 . 1970 tarih ve 
1314 sayılı Kanunla 54 milyon lira bütçemize 
transfer edilmiş faaliyetlere devam imkânı bu
lunmuştur. 

1970 yılı sonu itibariyle fon toplamı 126 mil
yon liraya baliğ olmuştur. Bakanlığımız bütçe
sine birkaç yıl daha konacak meblâğlarla bu 
fon ilerde bütçeye yük olmaktan çıkanlacak 
döner fon haline getirilecektir. 

Yukarda belirttiğim gibi kredi yardımı fo
nu 1964 te teessüs etmiş kredi tahsisi ve fiilî 
çalışmalara 1965 yılından itibaren başlanmıştır. 

1967 yılında 980, 1968 yılında 491, 1969 yı
lında 1162, 1970 yılında 619 olmak üzere bugü
ne kadar toplam 3 252 aded işyeri -bitirilerek 
hizmete açılmıştır. 17 yerde faaliyete geçen si
telerin üst yapı keşif bedeli 99 milyon Tl. olup 
33 milyon Tl. Bakanlığımızca kredi yardımı ya
pılmıştır. 

580 milyon Tl. üst yapı keşif bedelli 10,067 
işyeri ve umumi hizmet tesislerini ihtiva eden 
32 sanayi sitesinin inşaatı devanı etmektedir. 
inşaatları muhtelif safhada olan bu sitelere 82 
milyon Tl. kredi yardımı yapılmış olup, fona 
sağlanacak imkânlar ölçüsünde kredi yardımı
na önemle devam edilecektir. 

1971 yılında sanayi siteleri konusundaki ça
lışmalarda hedefimiz, 11 sitede toplam 1 753 iş
yerinin bitirilmesiyle bunların küçük sanayi
cinin hizmetine girmesi yoluna teksif edilecek
tir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler 
Bakanlığıma tevdi edilen ve yurdumuzun 

sanayileşmesinde önemli bir yeri olan organi
ze sanayi bölgeleri hakkında bilgi vermek is
terim. 

Organize Sanayi bölgeleri modern sınai iş
letmelerin en rasyonel bir şekilde kurulmasını 
ve gelişmesini sağlamak maksadiyle su, elektrik, 
kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleriyle tah
lil lâboratuvarlan, eğitim merkezleri ve ben
zeri sosyal tesisleri ihtiva eden geliştirilmiş sa
halardır. Bu bölgeler yukarda zikredilen husu
siyetlerden dolayı sanayileşme konusunda çaba 
gösteren memleketlerde bu bakımdan büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Yukarda zikredilen bu öneminden dolayı 
1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında organize 
sanayi bölgelerinin de kurulmasına önem veril
miş ve bu yolda tatbikata geçilmiş bulunmak
tadır. 1965 malî yılı Bütçesine ilk defa bu 
maksatla ödenek konmuş ve ayrıca organize 
sanayi bölgeleri kurma fonu yönetmeliği ya
yınlanmıştır. Ancak 933 sayılı Kanunla bu sa
hada getirilen bâzı hükümler Anayasa Mahke
mesinin malûm kararı ile iptal edildiğinden 
organize sanayi bölgelerinin kuruluş işleri bir 
ara inkıtaya uğramış ise de alınan tedbirlerle 
durumun düzeltilmesine tevessül edilmiş ve bu 
konuda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Halen yurdumuzda ilk kurulan organize sa
nayi bölgesi Bursa Organize Sanayi Bölgesidir. 
Bölgenin Ü =580 000 İM2 parsellenmiş ve altyapısı 
tamamlanarak 1966 yılında hizmete girmiştir. 
Bölgenin kuruluş finansmanı USAİD fonların
dan karşılanmıştır. 

1966 - 1970 yıllan arasında arazinin % 80 i 
satılmış ve bu dört yıllık devre zarfında bölge
de 18 sanayi işletmesi kurulmuş ve aynca 7 sa
nayi siteside kuruluş halinde bulunmaktadır. 
işletmeye geçen sanayi tesislerinden bâzılan 2. 
ve 3. tevsilerini tamamlamış bulunmaktadır. 

Halen Manisa ve Konya Organize Sanayi 
bölgelerinin tesis faaliyetleri devam etmektedir. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1 850 000 
M2 lik (bir alan (üzerinde kurulmaktadır. Böl
genin keşif maliyeti 23 346 400 Tl. dır. Bu meb
lâğın 22 650 000 Tl. sı Bakanlığımızca tesis 
edilmiş bulunan (Organize Sanayi Bölgeleri 
Kurma fonundan) açılan kredi ile finanse edil
mektedir. 
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Bölgenin % 80 ninin üstündeki kısmı ta
mamlanmış bulunmaktadır. Bölge içinde ilk sa
nayi tesisinin temeli atılmış ve inşaatı devam et
mektedir, Adı geçen bölgeye bugüne kadar 
20 900 000 Tl. kredi yoluyla ödenmiş bulunmak
tadır. 

Konya Organize Sanayi 'Bölgesi, 720 400 M2 

lik bir arazi üzerinde kurulmaktadır. Kaşif ma-
liyeti 13 700 000 Tl. olup bunun 13 300 000 Tl. 
sı kredi yoluyla temin edilmektedir. 

Bölge tamamlanmak . üzere olup, Kon
ya da sanayi tesisi kurmak istiyen sanayiciler 
müteşebbis teşekkül olan Konya Belediyesine 
müracaat etmeye başlamış bulunmaktadırlar. 
Bugüne kadar Konya Organize Sanayi Bölgesi
ne 8 859 367,88 Tl. kredi yoluyla ödeme yapıl
mıştır. 

istanbul, Ankara, Grazlantep, Erzurum ve 
Eskişehir de birer Organize Sanayi Bölgesinin 
kurulmasına karar verilmiştir. 

İstanbul da iki yerde Organize Sanayi Böl
gesi kurulması için teşebbüse geçilmiş ve bu 
maksatla yönetmelik gereğince müteşebbis te
şekkülün kurulmasına çalışılmaktadır. 

Ankara Organize Sanayi Bölgesinin kurul
ması için lüzumlu arazi seçilmiş ve Bakanlığı
mızca da istimlak karan alınmıştır. Ancak 1967 
tarihli ve 933 sayılı Kanunun bâzı maddeleri 
Anayasa Mahkemesinin malûm karan ile iptal 
edildiğinden istimlâk edilecek arazinin müte
şebbis teşekküle veya tesis kuracak sanayicile
re devri imkânı kalkmış bulunmaktadır. Bu 
durumda çeşitli alternatifler üzerinde Bakan
lığımızca durulmakta ve Ankara'nın bir Orga
nize Sanayi Bölgesine kavuşturulmasına çalış
tırılmaktadır. 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin kuru
lacağı arazi seçilmiş ve projeleri tamamlanmış
tır. Bölgenin proje maliyeti 33 403 100 Tl. dir. 
Bölge £ 200 000 M2 lik [bir arazi lüzerinde ku
rulacaktır. 

Erzurumda Organize Sanayi Bölgesinin ku
rulacağı arazinin seçimine ilkbaharda tevessül 
olunacak ve bu maksatla adı geçen ilimize Ba
kanlığımızdan bir ekip gönderilecektir. 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin kuru
lacağı arazi seçilmiş olup projeleri hazırlan
maktadır. 

Bakanlığımızca yapılan çalışmalar netice
sinde önümüzdeki yıllarda sınai potansiyele 
sahip şehirleşme hareketi yüksek 25 ilimize Or
ganize Sanayi Bölgesi kurulması için gerekli Ba
kanlar Kurulu Karannm istihsaline tevessül 
edilmiştir. 

Bu illerimiz şunlardır. 
1. Adana 2. Afyon Karahisar, 3. Antalya, 

4. Aydm, 5. Balıkesir, 6. Bolu, 7. Çorum, 8. De
nizli, 9. Diyarbakır, 10. Elâzığ, 11. Hatay, 12. 
İsparta, 13. içel, 14. izmir, 15. Kayseri, 16. Ko
caeli, 17. Kütahya, 18. Malatya, 19. Sakarya, 
20. Samsun, 21. Sivas, 22. Tekirdağ, 23. Trab
zon, 24. Uşak, 25. Zonguldak, (Bartın) 

Bugüne kadar inşaası devam etmekte olan 
Manisa ve Konya Organize Sanayi Bölgelerine 
ceman 28 608 473,68 Tl. ödenmiştir. Bu bölgele
re 1971 yılında 6 190 632 Tl. ödenecektir. Diğer 
taraftan Maliye Bakanlığınca Organize Sanayi 
Bölgeleri fonuna 1969 ve 1970 yılı ödeneklerin
den transferi gereken 23 100 000 Tl. nm ver
diği imkânlar nisbetinde diğer bölgelerin tesis 
çalışmalarına devam edilecektir. Filhakika Or
ganize Sanayi Bölgeleri için 1971 yılı Bütçesine 
20 milyon Tl. ödenek konma imkânı bulunmuş
tur. 

Organize Sanayi Bölgeleri için 1965 - 1970 
yıllan arasında yapılan 50 milyonluk tahsis
ler Bakanlığımız emrine verilen miktarlar kul
lanılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sanayimizin yıllar itibariyle kat edilmiş 

merhalelerini, ekonomimizin değişen bünyesini, 
burada göz önüne sererken, sınai mal üretim 
ve tüketimi seyrini ve bunlarda Bakanlığıma 
bağlı teşekküllerin payını açıklamayı faydalı 
görmekteyim. 

Bu teşekküllerden Sümerbank, imalât sana
yii sektöründe aşağıda zikredilen 8 sanayi ko
lunda faaliyet göstermektedir. 

1. Dokuma ve giyim sanayiinde 25 fabrika 
ve müessese, 

2. Seramik sanayiinde 3 fabrika ve mües
sese, 

3. Pişmiş kilden ve çimentodan yapılan ge
reçler sanayiinde 3 fabrika ve müessese, 

4. Kimya Sanayiinde 2 fabrika ve mües
sese, 
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5. Deri ve deriden mamul eşya üretimi sa
nayiinde 1 müessese, 

6. Çimento sanayiinde 1 müessese, 
7. Orman ürünleri sanayiinde 1 müessese, 
8. Gıda sanayiinde 1 müessese, 
Bu konulardan önemine binaen dokuma ve 

Pamuk ipliği (1 000 ton) 
Yün ipliği (1 000 ton) 
Pamuklu dokuma (Milyon metre) 
Yünlü dokuma (Milyon metre) 

Üretime gelince : 
Pamuk ipliği (Bin ton) 
Yün ipliği (Bin ton) 
Pamuklu Dokuma (Milyon metre) 
Yünlü dokuma (Milyon metre) 

Olmuştur. 

Bu sektörde Sümerbank'ın payı : 
Pamukluda, toplam 391 708 iğ ve 7 234 tez

gâh ile yılda 50 hin ton iplik ve 230 milyon met
re pamuklu dokuma imal kapasitesi olup, % 26 
dır. 

Yünlü mensucatta 51 052 iğ ve 608 tezgâh 
ile yılda 3 800 ton iplik ve 6 milyon metre ku
maş kapasitesiyle yurt içi tüm üretimin iplikte 
% 13, dokumada % 20 dir. 

Sümarbank ayrıca, plânın teşvik ettiği kon
feksiyon sanayiine de girmiş ve iplik, bez, ma
mul kumaş ihracından bir kademe daha ileri gi
derek, insangücü ve el emeğini daha çok de
ğerlendiren giyim eşyası ihracına yönelmiştir. 
Bu sektörde Sümerbank'ın yatırımları, plâna uy
gun olarak, mevcut tesislerin yenilenmesi ve tev
sii yönünden olmuştur. Üç yıllık süre içinde 25 

giyim sanayii üzerinde durmak istiyorum. 
Dokuma sanayii : 
Gün geçtikçe gelişen ve dış pazarlarda da 

geniş çapta varlığını hissettiren Türkiye Doku
ma ve Giyim Sanayii nramullerinin tüketim sey
ri şu şekilde olmuştur. 

1963 1967 1968 1969 1970 1970 

97 
17,7 

532 
22,4 

96 
20 

548 
24 

130 
24 

685 
26,5 

136 
25,5 

743 
27 

144 
27,8 

750 
27 

145 
27,5 

780 
28 

160 
28,8 

815 
27,5 

165 
28,5 

825 
28 

170 
30 

880 
28,5 

185 
30 

885 
29,5 

185 
31 

970 
30 

200 
31 

950 
30 

işletmesinin (9) una ait yenileme ve tevsi proje
lerini uygulama safhasına koymuş üç pamuk 
ipliği fabrikasının tevsiini de yine bu dönemde 
teklif etmiş bulunmaktadır. 

Sümerbank faaliyeti 
Dokuma ve giyim sanayiinde görülen bu ge

lişmeler Sümerbankın iştigal sahasına giden di
ğer imalât sanayii mamullerinde de görülmüş, 
bir yandan mamullerin kalite ve miktarı artı
rılırken, diğer taraftan her cins mamulde ih
racata önem verilmiş ve Sümerbank mamulleri 
dış piyasanın beğendiği ve aradığı mamuller 
haline gelmiştir. Bu hususta bir fikir vermek 
üzere, belli başlı Sümerbank mamullerinin 1969, 
1970 üretim rakamları ile 1971 program üretim 
rakamlarını zikretmek isterim. 

Mamulün adı 

Pamuk satış ipliği 
Pamuklu dokuma 
Yün satış ipliği 
Yünlü dokuma 
Hah 
Kösele - vaketa. 
Kundura 
Valeks 
Viskon - Reyon 
Çimento 

Birim 

Bin ton 
Mil. Met. 
Bin ton 
Mil. Met. 
Bin m2 

Bin ton 
Mil. çift 
Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 

1969 
Fiilî 

13,8 
222,4 

0,6 
5,2 

40,0 
1,2 
1,6 
2,3 
1,5 

279,2 

1970 
Beklenen 

15,1 
224,3 

0,7 
5,2 

41,1 
1,3 
1,6 
3,3 
1,5 

285,0 

1971 
Program 

16,8 
233,2 

0,8 
5,3 

61,5 
1,4 
1,7 
5,5 
1,5 

300,0 
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Mamulün adı Birim 

Kiremit 
Ateş tuğlası ve harcı, sinter 
mağn^zit 
Baziîk tuğla 
Muhtelif porselen 
Sümerlit - Sümerizolit 
Sümer mika 
Karo fayans ve seramik. 

Mil. aded 

Bin ton 
Bin ton 
Mil. aded 
Mil. m2 

Mil. m 
Bin ton 

Sümerbankın ihracatı : I 
thraoatm gelişmesi ile ilgili değerleri de ' 

aynı ölçüler içinde 1970 ve 1971 yılları itiba- j 
riyle şöylece özetlemek mümkündür: 

Değer (Milyon Tl.) 

iplik 
Hambez 
Basılı bez 
Hasse 
Yünlü kumaş 
Halı 
Sinter mağnezit 
Ayakkabı 
Sümerlit 
Formika 
Valeks 
Çimento 
Ateş tuğlası 

1969 
Fiilî 

49,9 
12,3 
1,1 
16,2 
4,8 
0,4 
— 
0,09 
— 
— 
2,9 
— 
— 

Yekûn (vergi iadesiz) 76,6 

1970 
Beklenen 

73,4 
13,1 
3,7 
9,3 
7,3 
0,4 
3,9 
0,15 
0,02 
0,22 
2,2 

— 
— 

113,7 

1971 
Program 

132,4 
43,6 
15,7 
19,1 
17,6 
1,1 

14,2 
2,9 
0,2 
3,8 
7,3 

13,4 
0,1 

271,4 

Sümerbank yatırımları : 
Üretim ve ihracatın artırılmasını hedef alan 

Sümerhank yatırımları; 1970 yılında 443 mil
yonluk 14 projeyi kapsamıştır. Bu projelerden, 
4 adedi yıl içinde sonuçlanidınillmıştır. 1971 yı
lında devam eden 10 projeye ilâveten 6 proje 
daha programa alınmıştır. 16 projenin baliği 
807 milyon lira ve 1971 yılında yapılacak yatı
rım 170 müiyon liraldır. Bu projelerin tamamı 
plânın hedeflerine' uygun olarak modernizas
yon ve tevsi sekinde gerçeMe»1Arilmektedir. 

Makina ve iteçhizat : 
Sanayiimizde makina ve teçhizat imalâtı 

1969 1970 1971 
Fiilî Beklenen Program 

9,0 

21,3 
5,3 
1,1 
2,6 
0,5 
6,0 

9,1 

22,5 
7,9 
1,2 
3,7 
0,8 
6,1 

9,3 

42,0 
13,0 
1,9 
3.8 
0,9 
6,2 

gelişme safhasındadır. Ağır makina ve teçhi
zat, düzel motor imalâtının programlanması ve 
ıbunlarm realize edilmesi çalışmaları M. K. E. 
Kurumunda başlanılmıştır. 

Kurumun, uzun vâdede iştigal konularmı 
şu hususları teşkil etmektedir : 

1. Mühimmat, patlayıcı madde ve silâh 
imali, 

2. Malzeme ve makina imali, 
3. Elektrik ve elıektronik malzeme, makina 

ve teçhizat imali teşkil etmektedir. 
— Birinci 'bölümde yer alan hususlar, kendi 

programı içinde yürütülmektedir. 
— İkinci bölüm olarak sunulan malzeme 

imali üç anagrupta toplanmaktadır. 

I - Vasıflı çelik : 
Memleketimizin vasıflı çelik ihtiyacının bü

yük bir kısmı Kurumca karşılanmaktadır. 
Makina imalât çeliği, yay çeliği, sementas-

yon çelikleri ve takım çelikleri gibi vasıflı çe
liklerden memleket ihtiyacının takriben % 40 ı 
Makina ve Kimya' Endüstrisi Kurumunca kar
şılanmaktadır. 

Bu konuda Türkiye talelbi : 
1971 yılında 75 000 
1972 yılında 100 000 
1975 yılında 200 000 ton vasıflı çelik 

olarak testoit edilmiştir. 
1975 yılında 200 000 ton talebin 120 000 

tonunun M. K. E. Kurumunca Ikarşılanmıası 
için gerekli tedlbirler ahnmaktadır. 

II - Bakır ve pirinç mamulleri imalâtı : 
Etibankın blister bakır üretimi 22 000 ton 

nihai mamul verebilecek urumdadır. Bu mik
tarı M. K. E. Kurumu ve özel sektör kullan
maktadır. 

— 277 — 
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M. K. E. Kurumu bundan 9 000 ton nihai 
mamul elde etmektedir. Bunlar; elektrolitik 
katot bakırı, bakır ve pirinç borular, çubuk
lar, lâmbalar ve şeritler, çeşitli bobin telleri 
olup, özel sektör de aynı oins mamullerden 
imalât yapmaktadır. M. K. E. Kurumu elektro
litik bakır mamullerini ihracetmektedir. Yurt 
içi talep artışına uygun olarak M. K. E. Kuru
mu ve özel sektör tesisat projeleri üzerinde 
çalışmaktadır. 

III - Çelik çekme boru imali : 
1972 yılı sonunda istihsale başlıyaoak olan 

bu fabrika 3/4 «—8» çaplar arasında 28 000 
ton/yıl çelik çekme boru imal edecektir. 

İmal edeceği boru tipleri kazan boruları, 
petrol ve sondaj boruları ve yüksek basınca 
dayanıklı Çelik Çekme borulardır. Halen bun
lar ithal edilmektedir. 1973 yılında imal edile
cek ilk tipler kazan borularıdır. Tahminlere gö
re, 1975 yılı ihtiyacı 100 000 tondur. Buna pa
ralel olarak 1973 yılında-başlanacak tevsiat ile 
kapasite 80 000 ton/yıla çıkarılacaktır. 

Makina imali ile ilgili olarak; 

1. Ağır makina ve teçhizat imali (Fabrika 
teçhizatı yapan fabrikalar olarak planlanmak
tadır.) 

2. Takım tezgâhları (Torna, freze, plânya 
gibi imalât tezgâhları üretimi) 

3. Tekstil makinaları imali (dokuma ve ip
lik makinaları imali) 

4. Diesel motorları imali, 
5. Otomativ Sanayii yardımcı teçhizatı imali 

(Dişli kutusu dâhil) 
6. Taşıt araçları imali (Jeep), 
Projeleri ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde ölçü âletleri grupuna gi
ren ve halen yılda 250 000 aded imal olunan 
monofaze elektrik sayacı, Türkiye'nin ihtiyacı
na paralel olarak 1972 de 400 000 ve 1973 yı
lında da 500 000 aded üretim yapılacak şekilde 
programa alınmıştır. Böylece memleket ihtiya
cının % 80 i kurumca karşılanmış olacaktır. 
Bakiye ihtiyaç ise; özel sektör tarafından kar
şılanacaktır. 

1971 ve 1972 yıllarında kurumda trifaze sa
yaç ve ampermetre imalâtına da başlanacak
tır. 

ileriki yıllarda resmî ve özel sektördeki her 
türlü elektrik ölçü aleti imalâtının koordinasyo
nunun kurumca yapılması düşünülmektedir. 

Türkiye sivil sektör pil ihtiyacı 1970 yılın
da 150 000 000 hücre olup, mevcut dört özel 
sektör fabrikasmca karşılanmaktadır. 

Diğer taleplerin karşılanmasını temin mak
sadı ile, yılda bir vardiyada 24 milyon hücreden 
meydana gelen 7 742 bin aded pil ve batarya 
imal edecek yeni bir pil fabrikasının kurulması 
programa alınmıştır. 24 milyon Tl. sına mal ola
cak olan mezkûr tesis, aynı zamanda özel sek
tör imalâtının kalite ve fiyatlarının kontrolünü 
sağlamak maksadı ile, halen imalâtı mevcut bâ
zı pil tiplerini de yapacak şekilde plânlanmış
tır. 

Bu fabrika 1972 yılı ortalarında faaliyete 
geçecektir. 

Türkiye'nin 1970 yılında 320 000 aded ve 
1975 yılın ise, 485 000 aded akümlâtöre ihtiya
cı olacağı tahmin edilmektedir. Halen, üç büyük 
ve birçok küçük özel teşebbüs tarafından ima
lât yapılmakta ise de kalite ve fiyat kontrol ve 
ayarlanmasının düzenlenebilmesi için 25 000 000 
lira sarfı ile 8 - 10 tipte 100 000 Ad./yıl kapa
siteli karma teşebbüs şeklinde bir fabrika tesisi 
kurma çalışmalarına başlanılmıştır. 

Elektronik cihaz imalinde kullanılan kompo-
nentlerin yurt içinde imallerini sağlamak mak-
sadiyle, M. K. E. K. öncülüğünde gerekirse ya
bancı sermaye veya yalnız lisans alınarak bir 
karma teşebbüs şeklinde gerçekleşmesini düşün
mekteyiz. 

Motor ile ilgili bilgileri Otomotiv Sanayii kıs
mında vereceğim. 

Demir - Çelik 
Sanayiimizin anahammaıddesi bulunanı de

mir - çeliğin SCQ senelerde üretim ve tüketirim
de plân değerlerinin üzerinde gerçekleşmeler 
olmuştur. Bununla beraber tüketimin ürün bi
leşiminde önemli değişmeler görülmemiştir. 
Birinci plân döneminde tüketimin en fazla ar
tış gösteren, levha, sac ve döküm ürünleri 1969 
sonu itibariyle de yine en fazla artış göster
miş bulunmaktadır. 

Fert başına tüketim plân hedeflerinin üs
tüne çıkmıştır. 1962 de 20,9 Kg. olan fert ba
şına tüketim 1967 de 38,4 Kg. a, 1969 da da 
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47,6 Kg. a çıkmıştır. Bu rakam plânın 1971 yılı 
hedefini teşkil etmektedir. 

1969 - 1962 değerlendirilmesinde Japonya'da 
tüketim artış endeksli 268,3 ü gösterirken Tür
kiye'de 270,3 olmuşur. 1969 - 1964 değerlendi-

Tüketim 

Pik 
Kütük 
Filmaşin 
Blum 
Slab 
Platine 
Çelik band 

Üretime gelince 

Sıvı metal 
Pik 
Kütük 
îngot 
Blum 
Slap 
Platine 
Filmaşin 
Çelik band 

1967 

olmuştur. 
Karabük ve Ereğli'nin ingot olarak, toplanı 

üretimdeki payı 1967 yılında 996,7 bin ton ile 
% 90, 1968 yılında 1 199,8 bin ton ile % 86 ve 
1969 yılında da 1 178 ton ile % 86 olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Plân mamul ve yarı ma
mul talep tahminlerinde yılda ortalama % 14,2 
artış, üretimde ise % 13 artış olacağını ön
görmektedir. Bu artış hızına göre halan mevcut 
ve kurulmakta bulunan Demir - Çelik tesisleri 
ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. 

1 milyon ton/yıl ingot kapasiteli İskende
run Demir - Çelik tesisleri 1975 yılında hizmete 
girecektir. Yüksek fırınlardan birinin 1973 son
baharında hizmete girebilmesi için özel bir 
zamanlama yapılmış ve bunun tahalklkuku için 
çalışılacaktır. 

Ereğli Demir - Çelik tesislerinin tevsiine baş
lanılmıştır. Tevsiatm 1976 da bitecek ilk ka
demesinde sıoaik maden olarak kapasite yılda 

rilmesinde endeks 213 tür ve 198 ile Japonya, 
188 ile Japonya ve 165 ile italya Türkiye'yi iz
lemektedir. 

Yıllar itibariyle tüketim ve üretim durumu 
şu şekilde bir seyir takibetmiştir. 

(Bîn ton) 
1967 

167 
693 
65 
402 
335 
50 
57 

1968 

173 
738 
70 
430 
385 
56 
85 

1969 

185 
800 
75 
491 
386 
41 
85 

1970 

190 
860 
80 
450 
467 
45 
85 

1971 

220 
930 
85 
500 
480 
50 
85 

1938 1969 1970 1971 

068 
150 
540 
130 
402 
335 
50 
65 
56 

1 174 
142 
569 

1 179 
429 
385 
55 
70 
99 

1 240 
116 
688 

1 375 
491 
386 
41 
75 
54 

1 366 
118 
720 

1 512 
490 
468 
45 
80 
85 

1 487 
120 
811 

1 607 
300 
480 
50 
85 
85 

860 000 tondan 1 654 bin tona 722 bin t/y 
olan önhaddeleme kapasitesi de 1 320 bin tona 
ve 1980 yıhmia ilkmal edilecek ikinci kaideme 
sonurida da önhaddeleme kapasitesi 1 595 bin 
tona çıkarılacaktır. 

Bunların yanı sıra harmanlama ve konsan
trasyon tesisleri ile Karabük yüksek fırın istih
sali 600 bin tonyıldan 800 bin tonyıla çıkarıla
caktır. 

Buna paralel olarak Karabük çelik istihsali
nin 1,2 milyon t/y e çıkarılması için bâzı ilâve 
tesislerin etütlerine başlanmıştır. 

ÎIÎ. Demir - Çelik Fabrikalarının devreye 
girmesinden önce rnakina imalât sanayiimizin 
ve dökümhanelerin ihtiyacını karşılamak üzere 
Divriği'de 200 000 t /y kapasiteli pik yüksek fı
rını kurulacaktır. 1972 yılında faaliyete geç
mesi programlanan tesis için ihaleye çıkılmış
tır. Takribi yatırım miktarı 420 000 000 lirayı 
bulacaktır. 
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Memleketimizin çelik üretiminde kullanılan 
ferro alyajlar dışarıdan ithal edilmekte ve her 
yıl milyonlarca döviz sarf olunmaktadır, ihti
yacın dâhilen temini maksadı ile Sivas'ta 43 000 
t/y kapasiteli ferro mangan, 12 000 t/y kapa
siteli ferro silis, 20 000 t /y kapasiteli siliko 
mangan tesislerinin 1974 te hizmete verilmele
ri gaye alınarak ve bir elektrikli pik yüksek fı
rınının kurulması için etütlere başlanmış ve yıl 
içinde bitirilerek özel sektörün de iştirak ede
ceği bir karma kuruluş vasıtasiyle inşaata ge
çilecektir. 

Kâğıt sanayii : 
Kâğıt sanayii üretimimizde halen memleketi

miz ihtiyaçlarını karşılıyacak bir seviyeye gel
medik. içinde bulunduğumuz yılın baharında 
işletmeye alınacak Dalaman kâğıt tesisleri ya
nında üç büyük projeye başlamış bulunuyoruz. 
Sırası gelince bunlar hakkında detaylı bilgi ve
receğim. Kâğıtta tüketim seyri şöyle olagelmiş
tir. 

Kâğıt (Binton) 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 

165,3 223,3 243,7 255,4 292 333 
Üretime gelince : 

Kâğıt (Binton) 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 

123,1 121,4 130,7 131,6 184,4 297 

Olmuştur. 
SEKA'nın toplam üretimindeki payı 1967 

de 108,2 binton ile % 90, 1969 yılında 115,4 
bin ton ile % 88 olmuştur. 

410 milyon lira sarf edilen ve yılda 60 000 
ton kraft selülozu 60 000 ton kraft kâğıdı 
28 000 ton NSSC selüloğu üretecek Çaycuma 
tesisleri ve yine 500 milyon liraya mal olan ve 
yılda 68 000 ton mihaniki odun hamuru 85 000 
ton gazete kâğıdı üretecek Aksu tesislerinin 
1970 yılında işletmeye girmesi ile SEKA'mn kâ
ğıt üretim kapasitesi 260 bin tona yükselmiş
tir. 

Yukarıda da arz ettiğim veçhile, bu sene 
Dalaman Kâğıt tesislerinin işletmeye girmesi 
ile, SEKA'nın kâğıt üretim kapasitesi 75 000 
ton daha artacaktır. 

Balıkesir'de 100 000 t/y beyaz sülfat selü
lozu ve 45 000 t/y yazı tabı kâğıdı kapasiteli ve 

proje maliyet tutarı 1.070 milyon lira olan kâ
ğıt tesisleri projesine başlamış bulunuyoruz. 
Bugünlerde 22,5 milyon proje tutarlı sosyal te
sis ve idare binaları, ihaleye çıkarılacaktır. 

Sosyal tesis ve idare binaları ihale edilmiş 
bulunan Afyon Beyaz Kamış - Saman Selüloz 
tesisleri 1975 yılında hizmete girecektir. Yılda 
60 000 ton beyaz kamış - saman sellülozu üreti
lecek olan bu tesisin proje bedeli 507 milyon 
liradır. 

800 milyon lira proje tutarlı yılda 100 000 
ton kraft selülozu, 100 000 ton kraft kâğıdı ka
pasiteli Antalya projesi ele alınmış 1975 yılında 
bitirilmesi programa bağlanmıştır. 

Kurulmaları ve tevsileri plânlanmış özel sek
tör tesisleri de 180 000 ton kâğıt ve karton üre
teceklerdir. 

Bütün bu yatırımların gerçekleşmesinde, 
1977 yılında 845 000 ton/yıl olarak tahmin olu
nan kâğıt üretiminin % 93 ü yani 787 000 tonu 
iç üretimle karşılanmış olacaktır. 

Kâğıt imalinde kullanılan ve halen ithal 
edilmekte bulunan aliminyum sülfatın yerli ima
lini sağlamak üzere alunit cevherlerinin değer
lendirilerek 15 000 t/y kapasiteli bir tesisin 
karma teşebbüs şeklinde Gediz - Şaphane'de 
gerçekleştirilmesi çalışmaları başlamıştır. 15 
milyon lira proje maliyetli tesis 1972 yılında 
üretime geçecek şekilde programlanmıştır. 

Arz ettiğim tesislerin gerçekleşmesinden son
ra 100 000 t/y kapasitede Çaycuma tesisinin 
tevsii veya bu kapasitede müstakil bir kraft 
kâğıdı tesisi Batı - Karadeniz Bölgesinde, yine 
100 000 t/y kapasitede Aksu tesislerinin tevsii 
veya bu kapasitede müstakil bir gazete kâğıdı 
tesisinin Doğu - Karadeniz Bölgesinde tarım 
ürünleri saplarının değerlendirilmesi için Gü
ney Bölgesinde tesisler kurulması için etüt ve 
proje çalışmalarına 1972 yılından itibaren baş
lanacaktır. 

Şeker : 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 

Türkiye'nin ihtiyacı bulunan şekeri emniyetli 
bir şekilde 17 aded şeker fabrikası ile temin et
mekle birlikte Türkiye'de zirai kalkınmanın ger
çekleştirilmesinde ve teknik ziraatin köylüye 
öğretilmesinde büyük hizmetler görmüş ve Türk 
köylüsünün itimadına mazhar olmuştur. 
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Bu hizmetlerine aynı şekilde devam etmek
le birlikte diğer tarım alanlarında da Türk köy
lüsü ve özel sektörce kurulmuş ve kurulmakta 
olan teşebbüslere destek ve yardımcı olmakta
dır. 

Bu cümleden olarak 1970 yılında Bursa Ye
nişehir'de kurulmasına başlanan konserve fabri
kasına ortak olmuştur. Ayrıca Adapazan'nda 
patates üretim, depolama ve satışı maksadiyle 
kurulan Sakarya Tarım Ürünleri T. A. Ş. ne de 
hissedar olmuştur. 

1971 yılı programiyle, Gıda Sanayiinde plan
tasyondan pazarlamaya kadar olan bütün safha
larda üretim ve organizasyon bakımından önem
li katkıda bulunabilecek durumda olduğu şim
diye kadarki faaliyetleriyle ortaya çıkmış bu
lunan Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin, yaş 
meyva ve sebze projesinin gerçekleşmesiyle il
gili organizasyonlara da katılması ve özellikle 
Merkezi Pazarlama A. O. na da iştiraki öngörül
müştür. 

Gerek dahilî ihtiyaç, gerek ihraç için kali
teli et temini ve Türk köylüsüne bir kazanç 
membaı sağlamak maksadiyle 1969 - 1970 yı
lında bir yıllık dönemde 40 000 aded hayvanın 
Şeker Şirketinin kontrol ve murakabesi altında 
besiye alınmış programlanmış ve bu proje başa
rıya ulaşmıştır. 1970 - 1971 yılı bir yıllık bir 
sürede de 120 000 aded hayvanın besiye alın
ması programlanmış bulunmaktadır. 

Evvelce 8 fabrikada uygulanan Besi Proje
si 17 fabrika bölgesine teşmil edilerek başarıyla 
uygulanıp devam edilmektedir. Bu projenin 
uygulanmasiyle hayvan sahibi ve besicinin eline 
150 milyon lira geçmektedir. 

Şeker stok durumu : 
1968 yılı kampanya başlangıcında 380 000 

ton, 1969 yılında 347 000 ton olan aşırı derece
deki şeker stokları tüketim artışı ve ihraç su
retiyle 1970 yılı kampanyasına girişte 150 000 
tona düşürülmüştür. Haddi zatında olması ge
reken normal emniyet stoku 100 000 ton civarın
dadır. 

Şeker ihracı : 
Evvelki yıllarda aşırı derecede stokun birik

mesi ve bu sebeple finansman sıkıntısı çekilme
si sebebiyle 1969 yılında 146 000 ton şeker ihra
cı ile 12 milyon dolarlık, 1970 yılında 40 000 
ton şeker ihraciyle 4 milyon dolarlık döviz sağ

lanmıştır. Ayrıca halen 15 000 ton şekerin ih
racına ait anlaşma yapılmış ve pancar rekolte 
durumuna göre bir miktar daha şekerin ihracı 
tasarlanmaktadır. 

Şeker tüketimi : 
Her sene dahilî şeker tükettim! bir evvelki 

yıla nazaran % 6 ilâ % 8 oranında artmakta
dır. 1963 yılında 400 000 ton olan tüketim 
miktarı 1968 de 540 000 ton, 1969 da 584 000 
ton, 1970 yılında 609 000 ton olarak tahakkuk 
etmiştir. 1971 yılında 650 000 ton civarında 
olacağı, tahmin edilmektedir. 

Şeker üretimi : 
Şeker tüketimi, ihraç imkânları ve mevcut 

stoklar nazara alınarak şeker üretim miktarı 
programlanmaktadır. 

1963 yılında 472 000 ton olan şeker üreti
mi 1968 yılında 649 000 ton, 1969 da 501 000 
ton, 1970 yılında 600 000 ton olmuştur. 1971 
yılı üretimi 700 000 ton olarak programlanmış
tır. 

Üretimde 1969 yılındaki düşme hava şart
larının pancar için iyi seyretmemesi ve aşırı 
stokların eritilmesi için tedbir alınmasından 
ileri gelmiştir. 

Pancar ©Mm alanı : 
Pancar fiyatlarının ayarlanmasından sonra 

aşın derecede bir ekim talebiyle karşılaşılımıış-
tır. Fabrikalarımızın kapasiteleri ve âzami kam
panya sürelerinin sınırları içinde ekim alanı 
miktarında bir artış yapılarak talepler imkân 
nisbetinde karşılanmaya çalışılmıştır. Nitekim : 

1969 yılında ekilen saha 1 019 000 dönüm, 
1970 yılında ekilen saha 1 230 000 dönüm 

olduğu halde, 
1971 yılında ekilen saha 1 556 000 dönüm 

olarak programlanmıştır. 
Bunun ifade ettiği mâna 1971 yılında 1969 

yılına nazaran % 52,7 ve 1970 yılma nazaran 
% 26,5 oranında bir fazla ekimin yapılacağı
dır. 

1972 yılında 1 600 000 dönüm 
1973 yılında 1 700 000 dönüm 
1974 yılında 1 845 000 dönüm 
1975 yılımda 2 000 000 dönüm ekim yapıl

ması tasarlanımaktaidır. 
Küb şeker durumu : 
Küb şekere karşı olan fazla talep nazarı 
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itibara alınarak külb şeker iireltiimi de her sene 
aratan bir şekilde programlanmaktadır. Nitekim: 

1965 yılında 110 000 ton 
1968 yılımda, 134 000 ton 
1969 yılında 147 000 ton 
1970 yılında 178 000 ton olan külb şeker 

üretimi 

1971 yılında 190 000 ton olarak programlan
mıştır. 

1970 yılına kadar 6 fabrikamızda küb şe
ker tesisi mevcut iken talebin fazlalığı göz önü
ne alınarak 1970 yılında Malatya küb şeker 
tesisi çalışmaya başlamış, 1971 yılında da Elâ
zığ' küb şeker tesisi faaliyete geçecektir. 

1972 yılında Konya ve Susurluk fabrikala
rımda da küb şeker tesisleri faaliyete geçirile
cektir Bu teslislerin ihaleleri şimdiden yapıl
mıştır. 

Ayrıca 1974 ve 1975 yıllarında da diğer iki 
fabrikaya küp şeker tesisi kurulması tasarlan
maktadır. Kayseri tipi küp şekere olan talebin 
fazlalığı nazara alınarak Alpullu ve Uşak fab-
rîkalarmdaki küp şeker tesisleri sert şekerin 
rağbet gördüğü Malatya ve Elâzığ fabrikalarına 
nakledilmiş, Alpullu ve Uşak fabrikalarına Kay
seri tipi tesisler kurularak 1970 kampanyasında 
faaliyete geçirilmiştir. 

Pancar bedelleri ve ödenme durumu 
1964 yılından beri 14.08 kuruş olan pancar 

fiyatının sabit kalışı pancar ekicisini tatmin 
etmez hale getirmiş ve bâzı sahalarda pancar 
ekiminden vaz'geçmeler olmuştur. 

Gerek ihtiyacı karşılamak, gerek çiftçinin 
emeğinin değerini vermek maksadiyle 1970 yılı 
kampanyasından itibaren pancar fiyatları 14,08 
kuruştan 20 kuruşa yükseltilmiştir. 

1970 yılı kampanyasında tesellüm edilen 
pancar miktarı 4 2451 O00 ton olup bunun yeni 
fiyatlarla bedeli 849 milyon liradır. Eski fiyat
larla tutarı ise 598 milyon lira olup fiyat ayar
laması neticesinde pancar ekicisinin eline 251 
milyon lira fazla para geçmiş olacaktır. 

Pancar bedellerinin ödenme durumuna ge
lince : 

Şimdiye kadar pancar bedeli olarak Türk 
çiftçisine 600 milyon lira civarında ödenmiştir. 
ödemede Doğu fabrikalarına öncelik verilmiş 
olup 10 fabrikada ödemeler bitmiştir. 

I Diğer 7 fabrikamızda ödemelere devam edil
mekte olup 250 milyon lira civarında olan ba
kiye bedelin Mart sonuna kadar ödenmesine 
gayret' edilmektedir. 

Haddizatında, geçen sene bütün pancar be
deli 472 milyon lira olduğuna göre, pancar eki
cisine bugüne kadar gecen yılın tüm bedeline 
nazaran 128 milyon lira fazla ödenmiş bulun
maktadır. 

Yatırım durumu : 
Küspe kurutma tesisleri : 
Daha değerli bir yem maddesi elde edebil

mek maksadiyle 7 fabrikamızda projelerinin 
toplamı 76 milyon lira olan küspe kurutma te
sisleri kurulmaktadır. Hariçten temini gereken 
malzemelerin teminindeki gecikme sebebiyle bu 
tesislerin kurulmasında bir miktar gecikme ol
muş ise de, 1971 yılında âzami gayret gösterile
rek kampanya döneminde faaliyete geçirilecek
tir. 

Küp şeker tesisleri ; 
1970 programında yer alan Alpullu, Uşak ve 

Konya küp şeker tesislerinden Uşak ve Alpullu 
ikmal edilerek faaliyete geçirilmiştir. 

Konya küp şeker tesisi de 1972 yılında ik
mal edilecektir. 

1971 programında yer alan Susurluk küp 
şeker tesisi de ihale edilmiş olup 1972 yılında 
faaliyete geçirilecektir. 

Fabrika tevsileri : 
Şeker tüketimine paralel olarak önümüzdeki 

5 yıl içinde pancar potansiyeli müsaidolan 5 fab
rikamızın tevsii tasarlanmıştır. 

1971 yılında yalnız Turhal'ın tevsii prog
rama alınmış olup program gereğince gerçek-

I leştirilecektir. 

Çimento 
Yatırımın ara malı olarak çimento üretimi 

son yıllarda memleket ihtiyacını karşılıyacak 
kapasiteye erişmiştir, iç talep plânda tahmin 
olunan oranda kapasite ise plânda Öngörülen
den daha hızla artmıştır. 1970 yılında çimento 
ihracatı gerçekleşmiştir. 326 000 tonu bulan bu 
ihracatın 32 000 tonu T. Çimento Sanayii A. Ş. 
tarafından yapılmıştır. 1971 yılında 1 milyon 
ton çimentonun ihraolunabileceği tahmin edil-

I mektedir. 
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Çimento tüketimi şu şekilde seyretmiştir. 
(Bin ton) 

1963 1967 1968 1969 1970 1971 

Çimento 2764 4400 5067 6012 6900 7900 
Üretim ise 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 

2690 4261 471# 5795 8000 8850 
çimento olmuştur 

Çimento T. A. Ş. G-enel Müdürlüğüne bağlı 
fabrikalarda 1967 yılında total üretimin % 55 i 
nisbetinde 2 341 000 ton 1969 yılında da total 
üretimin % 48 i nisbetinde 2 754 000 ton olarak 
üretim gerçekleşmiştir. 1970 de üretim kapa-
•sitesi 8,2 milyon tona erişmiş fiilî üretim 6,4 
milyon ton olmuştur. 

1965 yılında fert başına düşen çimento tü
ketimi 105 kg. iken 1969 da 182 kg. a çıkmış
tır. Bu değerler Almanya'da 557, 553, İtalya'da 
399,580, Yunanistan'da 359,486, Holânda'da 
365, 415, Fransa'da 442, 536 kg. olmuştur. 

Talebin artış hızına paralel olarak yeni çi
mento kuruluşlarına gidilecektir. Üçüncü plân 
dönemi sonuna kadar (1977) 14 000 000 tonluk 
üretim kapasitesine gidilmesi ile gelişen ihti
yaçlar karşılanabilecektir. 

346 000 ton kapasiteli ve 110 000 000 a mal 
olan Aşkale Çimento Fabrikası bu sene üretime 
geçecektir. 

90 000 000 liraya malolacağı tahmin olunan 
ve kapasitenin 200 000 t/y dan 600 000 t /y a 

Gübre tüketimi seyri şu şekilde olmuştur. 

1963 

Azotlu gübre (% 2 İN) 216 
Fosforlu gübre (% 18 P2 0,) 252 
Potaslı gübre (% 50 K20) — 

Üretim ise 

1963 

Azotlu gübre (% 2 İN) 147 
Fosforlu gübre (% 18 P2 03) 180 

olmuştur. 

çıkacağı Gaziantep Fabrikası tevsiatı bu sene 
bitecektir. 

158 milyon lira proje maliyetli 260 000 t /y ka
pasiteli Kars Çimento Fabrikası 1973 yılında 
üretime geçecek şekilde programlanmıştır. 

133 000 000 liraya mal olacak ve kapasitenin 
450 000 t /y dan 900 000 t/y a çıkmasını sağlı-
yaoak Adana Çimento Fabrikasının tevsii 1972 
yılında, yine kapasitenin 130 000 t /y dan 650 000 
t/y a çıkmasını sağlıyacak ve 143 000 000 a 
mal olacak Balıkesir Çimento Fabrikasının tev
sii de 1973 yılında tamamlanmış olacaktır. 

Kapasiteyi 130 000 t/y dan 400 000 t/y çı
karacak ve 110 000 000 liraya mal olacak Pınar-
hi'sar, 130 000 t/y dan 400 000 t/y kapasiteye 
erişmeyi sağlıyacak ve 109 000 000 liraya mal 
olacak Niğde Çimento fabrikalarının tevsii 1974 
yılında tama mi ana çaktır. 

Çimento T. A. Ş. Genel Müdürlüğünün bir 
karma teşebbüs olarak realize edeceği 590 000 
t/y kapasiteli 183 000 000 lira proje bedelli Ün
ye, 520 000 t/y kapasiteli ve 176 000 000 lira 
proje bedelli Bolu, 550 000 t/y kapasiteli ve 
185 500 00 lira proje bedelli Mardin Çimento 
fabrikalarının inşalarına başlanmıştır. Bu fab
rikaların üretime 1973 yılında geçmeleri prog
ramlanmıştır. 

Gübre : 
Tarımda Plânda öngörülen kalkınma hedef

lerine ulaşmada gübre kullanımı hususi bir yer 
işgal etmektedir. Aşağıda arz edeceğim rakam
lardan da görüleceği üzere bugün kullanılan 
gübrenin büyük bir kısmı ithalâtla karşılanmak
tadır. 

(Bin ton) 
1937 1968 1969 1970 1971 

705 919 1 265 1 380 2 000 
687 1 184 996 1 039 1 800 
24 20 23,7 24 40 

(Bin ton) 
1967 1968 1969 1970 1971 

154 166 249 380 953 
206 274 242 364 1 092 
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Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü fabri
kalarımda 1967 yılında toplam üretimin % 42 si 
nisbetinde 158 000 ton azotlu, 1969 yılında da 
toplanı üretimin % 48 i nisbetinde 237 000 ton 
azotlu gübre üretünıiştir. 

Fosfatlı gübre imal edecek, 210 milyon lira
ya mal olara, 600 000 ton kapasiteli Samsun ve 
70 milyon liraya mal olan 220 000 ton kapasi
teli Elâzığ gübre ;esisleri 1970 de işletmeye gir
mişlerdir. 

Samsun tesislerinin tevsii 220 bin ton/yıl 
DAP gübresi üretebilecek şekilde projelenmiş 
ve ihaleye çıkarılmıştır. 1973 yılında işletmeye 
alınacağı tahmin ©dilmektedir. 

Dahilî üretimimize 594 000 t /y CAN ve 
148 500 t /y 3>AP kapasite ile Akdeniz gübre 
tesisleri içinde bulunduğumuz yılda katılmış ola
caktır. 

342 000 000 lira proje maliyetli yılda 
600 000 ton azotlu gübre imal edecek Gemlik 
projesine başlanmıştır. 1971 yılında ihale edile
cek ve bu tesisler 1973 yılında bitecek şekilde 
programlanmıştır. 

120 000 ton kapasiteli Yarımca ve 300 000 
ton kapasiteli İskenderun fosfatlı gübre fabri
kaları Azot Sanayii T.A.Ş. bünyesine alınacak
lardır. 

Yeni gübre tesislerinin, çok gübre kullanan 
ve hammaddesi bulunan bölgelerde kurulaca
ğını belirtmek isterim. 

Saym Başkan sayın üyeler, 
Memleketimizde mevcut otomotiv sanayiinin 

halihazır durumu ile bu sanayi kolunun mon
taj sanayimden bir imalât sam ay üne gelebilmesi 
için yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bil
gi vermek isterim. 

Otomotiv sanayiinin bugünkü durumu : 
Otomobil : 
Otomobil imal eden halen faal bir otomobil 

fabrikası vardır. Firma tarafından imal edi
len Anadol otomobili sayısının 1971 yılımda 
5 000 Ad/yılı aşması programlanmıştır. Firma 
Ocak 1971 itibariyle % 71,7 yerli parça ihtiva 
edecek şekilde otoımıobdl imalâtı yapmaktadır. 
1 000 aided/yıl kapasiteye ulaşması planlan
maktadır. Dişli kutusu gövdesi ve arka aks gru-
pu gövdesinin de yerli İmaline başlanmıştır. 

Tofaş (Fiat) otomibil fabrikası 12 Şubat 1971 
de faaliyete geçecektir. 1971 yılında 7 000 ka

dar otamoil imali plânlanmıştır. Yıl sonunda 
% 65 yerli muhtevaya erişecek 1972 yılında mo
tor imaline de başlayacaktır. 

Renault otomobil fabrikasının Haziran 
1971 e kadar faaliyete geçmesi beklenmektedir. 

Otobüs : 
Halen 4 firma seri olarak otobüs imal etmek

tedir. 1969 yılında 800 aded otobüs imal edilmiş
tir. 1970 yılı tahmini rakamları da bu mertebe
de 'bir imalâta ulaşıldığını teyidetmektedir. Her 
dört firana da % 75 in üstünde bir yerli muhte
vaya ulaşmışlardır. 1971 yılı içinde 3 aded bü
yük otobüs, 30 aded orta büyüklükte otobüs ih-
racedilmiştir. Yerli otobüs fiyatları, aynı evsaflı 
otobüslerin dış ülkelerdeki satış fiyatları ile re
kabet imkânına sahiptir. Bu bakımdan bu sa-
ınayi kolunda ihracatın artması beklenmekte
dir. Alınan tedbirler ile 1971 yılından itiba
ren bütün belediyelerim ihtiyaçlarının da dahil
den temini kabil olacaktır. 

Minibüs : 
Minibiüs imal müsaadesi bulunan iki firma 

mevcuttur. 1869 ve 1970 yıllarında 1 000 aded 
civanında olan imalât seviyesi 1971 yılında 
2 500 adedi aşacaktır. Bu şekilde iç talebin bü
yük ölçüde karşılanması beklenmektedir. İma
lâtın 1972 yılında 3 500 e ulaşması mümkün 
olacaktır. Yerli imalât oranı da 1972 yılı sonuna 
kadar, % 60 ı bulacaktır. 

Arazi binek : 
Evvelce arazi binek imal eden iki firmadan 

birisinin montaj müsaadesıinia iptali, diğerinin 
ise imalâtının durması sebebiyle ortaya, çıkan 
durum halledilmiş olup, bu yıl içinde yeterli se
viyede, uygun şartlarla imalâtın sağlanması için 
gerekli tedbirler alınmıştır. 

Kamyon - kamyonet : 
Son ekonomik ve malî tedbirlerden! sonra 

kritik bir duruma düşen bu sanayi kolunun alı
nacak tedbirlerle yıl içinde normal şartlara dön
mesi kabil olacaktır. Kamyon imalât adedlerin-
de cnsmli bir artış beklenmemektedir. Halen 
% 55 yerli imalât nisbeti ile 7 firma kamyon 
imal etmektedir. Birleşme veya tasfiye suretiy
le bu koldaki firma sayısının yıl içinde azalması 
veya bâzı firmaların imalât konularını değiştir
mesi mümkündür. 

Kamyonet imalâtının 2 500 aded/yıla kadar 
I artması beklenmektedir. 
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Tarım traktörü : 
1969 yılında 13 395 aded/yıl olan traktör 

imalâtı, ekonomik ve malî etkilerle 1970 yılında 
bir düşme göstermiştir. Ancak alınan etkili ted
birler sonucunda firmalar Aralık 1970 don iti
baren normal bir tempo ile imalâta başlamışlar
dır. 1971 yılında asgari 16 000 tarım traktörü
nün imalini sağlamak üzere gerekli tedbirler 
bakanlığımızca alınmıştır. Halen % 55 mertebe
sinde bulunan yerli imalât, 1972 yılı sonuna ka
dar, % 60 a erişmiş olacaktır. 

Plân ve Otamotiv Sanayii : 
İkinci Beş Yıllık kalkınma plânının «Kara

yolları Taşıtları imalât Sanayii» bölümünde yer 
alan ana ilkelerden birisi; 

«İkinci Plân döneminde karayolları taşıtları 
imalât sanayii için, karayolları taşıtları talebi
nin karşılanmasında yurt içi imkânların tam 
olarak kullanılması ve taşıt imalindeki girdi
leri üreten yan sanayiin gelişmesi sağlanarak 
imalât ve onarımın en az döviz sarfiyle gerçek
leştirilmesi hedef alınmıştır» şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Aynı dönem ile ilgili tedbirler arasında ise 
«motor ve aktarma cihazlarının yerli imalâtla 
yapımı teşvik edilecek ve gerçekleştirilecektir» 
denilmektedir. 

Motor konusunun ikinci plân döneminde hal
ledilmesi için çalışmalar yapılmış olup son du
rum aşağıda özetlenmiştir. 

Otomotiv Sanayiinin ihtiyacı olan motor 
konusunda memleket ihtiyacını üç ana grupta 
mütalâa etmek mümkündür. 

1. — Benzin motorları 
2. — Orta g'iiçlü dizel motorları, 
3. — Gemi, Lokomatif ve stasyoner hizmet

ler için dizel motorları, 
1. Benzin Motoru : 
Motorlu kara nakil vasıtalarının benzin mo

toru ihtiyaçlarından binek otomobilleri ile ilgili 
olan kısım için belirli çözüm yolları tespit edil
miştir. Şöyleki; 

a - Renault Otomobili, 
Yatırım müsaadesi, 18 aylık tecrübe dönemi 

sonunda bu otomobilin motorunun yerli imâlini 
öngörmektedir. İmalâta 1971 yılı içinde (muh
temelen Haziran 1971) başlanacağına göre en 
geç 1972 yılı sonunda bu araçlar üzerinde yerli 
motor kullanılmış olacaktır. 
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b - Fiat Otomobili, 
Firma ilk otomobilini Şubat 1971 de piya

saya çıkaracaktır. Yatırım projesine göre yerli 
motor imalâtına 1975 den sonra başlaması dü
şünülmüştür. Ancak firma, motor işleme tezgâh
larını şimdiden sipariş etmiş olup 1972 yılı ba
şında bu otomobiller üzerinde de yerli motor 
kullanılmaya başlanacaktır. 

c - Anadol' Otomobili, 
Firmaca, diğer otomobil imâlcilerinin imâl 

edeceği motorlardan istifade edileceği gibi, şa
yet tevsiat programı gerçekleşirse halen piya
sa'da mevcut döküm imkânlarından ve işleme 
imkânlarından istifade ile motor bloku ve ka
pağını yerli temin edebilecektir. Esasen şimdi
den bir kısım motor parçaları (su pompası, em
me ve etkzost manifoldları.) yerli imal ettiril
mektedir. 

Bu duruma göre binek otomobili için gerek
li benzin motoru konusu, barbiratör gibi bâzı 
özel parçalar haricinde 1972 yılı sonuna kadar 
halledilmiş olacaktır. 

Bu duruma göre binek otomobili için gerek
li benzin motoru konusu, karbiratör gibi bâzı 
özel parçalar haricinde 1972 yılı sonuna kadar 
halledilmiş olacaktır. 

Arazi binek ve küçük kamyonet (pikap) ko
nularında talep, halen özel bir yatırım yapılma
sına imkân verecek seviyede bulunmadığından 
bu tip araçların küçük tiplerinde binek otomo
billeri için üretilecek motorların kullanılması 
mümkündür. Güç kategorisi itibariyle daha bü
yük benzin motoru gerektiren araçlar için, bi
nek otomobili motoru için kaurulan ve kurula
cak yan sanayiden istifade ile kısmen yerli 
imâl edilmiş motorun kullanılması mümkün ola
caktır. 

2 - Orta Güçte dizel motorları 
1968 yılında yayınlanan bir kararname ile 

kuruluş müsaadesi verilen ve yılda 50 000 mo
tor imâl etdebilecek olan Perkins motorları imâl 
projesi, yabancı ortağın malı bir krize düşmesi 
ve vecibelerini yerine getirememesi ve anlaşma 
şartlarını değiştirme, taleplerinin uygun görül
memesi sebepleriyle gerçekleşememiştir. 

Bu arada MaMna ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun döküm imkânlarından istifade eden 
ve kendi tesisine ilâve ettiği işletme tezgâhla
rından yararlanan BMC firması, ilk olarak seri 
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halde motor imaline başlamış bulunmaktadır. 
Müessese yatırımını tevsi ederek yılda 20 000 
motor imalini planlamaktadır. Bu motorların 
BMC tarafından imal edilmekte olan kamyon ve 
tarım traktörlerinde bâzı inşaat makinalan ima
lâtında kullanılması ve diğer motor ihtiyacının 
bir kısmının karşılanması mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan dizel motoru imalâtının kısa 
zamanda gerçekleştirilmesi için Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumunun gerçekleştireceği bir 
yatırımın hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. 
Önproj eleri ve etütleri bugünlerde tamamlana
cak olan bu proje 1,4 milyar TL. lık bir yatırımı 
gerektirmektedir. Bu yatırım tutarının takri
ben yarısı dövizle ödenecektir. Bu miktarında 
% 90 mm dış kredilerden karşılanması kabil 
olacaktır. Yatırımın nihai kapasitesi 20 000 mo
tor/ yıl olarak planlanmaktadır. Öncelikle dizel 
motoru imal edilecektir. 

Dizel motoru imali ile ilgili olarak Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca etüdedilmekte olan bâzı 
müracaatlar da vardır. Gerek Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumunca yapılan çalışmalar 
gerekse Devlet Plânlama Teşkilâtının etütleri 
neticesine göre 1971 yılı ilk yarısında bu tip mo
torların imali ile ilgili kesin kararın verilmesi 
mümkün olacaktır. 

3. Gemi, lokomotif ve stasyoner hizmetler 
için dizel motoru. 

Lokomotiflerin ihtiyacı olan dizel motorla
rının imali, bilindiği gibi lokomotif imaline pa
ralel olarak plânlanmıştır. Devlet Demiryolları
nın Eskişehir fabrikalarında imaline başlanan 
lokomotifler için şimdilik yılda 30 dizel motoru 
imal edilecektir. Bunlar 1 800 - 2 400 beygir gü
cünde olacaktır. Bu konuda yatırım tamamlan
mış ve imalâta başlanmıştır. RCD ülkeleri ile 
yapılan çalışmalar müspet netice verdiği takdir
de, proje bu ülkelerin de ihtiyacını karşılıyabile-
cektir. 

Gemi dizel motorları ve sabit santral dizel 
motorlarının imali gayesi ile İsviçre'de bulunan 
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Sulzer Brothers Ltd. Şti. ile Türk ortaklarının 
kuracakları 65 milyon TL. sermayeli fabrika 
için gerekli müsade 1970 yılı başında verilmiş
tir. (% 55 Türk ortaklar hissesi) projeye göre 
yatırımın 1972 yılı ilk yarısında tamamlanması 
ve imalâta başlanması gerekmektedir. 

Motor imali ile ilgili yan sanayiin durumu : 
Motor imaline yardımcı olacak yan sanayide 

ikinci plân döneminde önemli gelişmeler olmuş
tur. Halen imâl edilmekte olan motor parçaları; 
su pompası, emme ve ekzost manifoldları, silin
dir gömlekleri, motor yatakları, yağ ,mazot ve 
hava filtreleri, alt ve üst karter, radyatör ve 
radyatör hortumlarıdır. Yatırımları tamamlana
rak 1971 yılında yerli imali mümkün olacak 
parçalar anahatları ile; subap, piston ve dövme 
parçalarıdır. 1971 yılı sonu veya 1972 yılında 
imaline başlanması beklenen parçalar ise, elek
trik donanımı, yakıt donanımı, segman ve kali
teli civatadır. Bu duruma göre yan sanayi bu 
yıl sonundan itibaren geniş imkânlar ile hazır 
duruma gelmiş olacaktır. 

Dişli kutuları ve aktarma organları : 
i Türkiye'de imal edilen traktörlerin ve oto-
i mobillerin aktarma organlarında kullanılan diş-
; lilerin imali için Makina ve Kimya Endüstrisi 
i Kurumunca bir yatırım yapılacaktır. Bu yatı-
; rım aynı zamanda motorların zaman dişlileri ile 
j takım tezgâhlarının dişlilerini de imal edecek

tir. 

Talep durumu, bu tip dişliler için 1971 yılın
da 1,7 milyon, 1972 yılında 2,1 milyon ve 1973 
yılında 3 milyon aded olarak tahmin edilmek
tedir. 

Proje; 200 milyon lirası dış ödem'e olarak 
450 milyon liralık bir yatırımı gerektirmekte
dir. Yatırımın bu yıl içinde başlaması planlan
maktadır. 1973 yılı sonunda faaliyete geçmesi 
mümkün olacaktır. 

Kardan mili projesi özel sektörce ele alınmış 
olup, bu konu da yapılmakta olan yatırım bu 
yıl sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. 
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Motorlar ile ilgili 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1967 
1968 
1069 
1970 
1971 

T 

Tahmin 

305.1 
337.6 
404.9 
649.5 

T 

Tahmin 

8 800 
9 000 

11 600 
22 300 

T 

Tahmin 

19.200 
14 600 
17 200 

T 

Tahmin 

700 
400 
400 

1971 yılı program tahminleri 

a 1 e p 

Gerçekleşme 

273.4 
300.6 
268.1 

a 1 e p 

Gerçekleşme 

3 622 
9 690 
7 036 

a 1 e p 

Gerçekleşme 

15 040 
17 000 
14 550 

a 1 e p 

Gerçekleşme 

571 
526 
451 

(Milyon T.L 

Ü r 

Tahmin 

35.8 
50.9 
55.0 
80.0 

i ve gerçekleşme 
. olarak) 

e t i m 

Gerçekleşme 

26.4 
33.0 
40.0 

Binek otomobili 
(Yıllık imalât adedi) 

tî r 

Tahmin 

5 800 
7 000 
4 600 

14 800 

e t i m 

Gerçekleşme 

1 800 
2 852 
3 902 

Tarım traktörü 
(Aded) 
Ü r 

Tahmin 

19 000 
14 000 
16 600 

e t i m 

Gerçekleşme 

12 038 
15 280 
13 645 

Biçer Döğer 
(Aded) 
Ü r 

Tahmin 

300 
50 

135 

e t i m 

Gerçekleşme 

144 
120 
110 

durumları 

t t h 

Tahmin 

269.3 
286.7 
350.0 
575.0 

i t h 

Tahmin 

3 000 
2 000 

i t h 

Tahmin 

200 

i t h 

Tahmin 

400 

a l a t 

Gerçekleşme 

247.0 
267.6 
228.1 

a 1 a t 

Gerçekleşme 

1 822 
6 838 
3 134 

a 1 â t 

Gerçekleşme 

3 002 
1 720 

915 

a 1 â t 

Gerçekleşme 

427 
406 
341 
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1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

T 

Tahmin 

6 950 
9 000 
9 100 

10 498 

T 

Tahmin 

1 860 
4 500 
3 250 
2 750 

T 

Tahmin 

1 180 
1 250 
1 876 
2 143 

T 

Tahmin 

1 200 
2 500 

580 
600 

0. Senatosu 

a 1 e p 

Gerçekleşme" 

5 737 
9 531 

10 590 

a 1 e p 

Gerçekleşme 

3 831 
2 621 
3 217 

a 1 e p 

Gerçekleşme 

991 
1 334 
2 272 

a 1 e p 

Gerçekleşme 

2 232 
643 

1 040 
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Kara Yolu Taşıtları 
Kamyon 
(Aded) 
Ü r e t i m 

Tahmin Gerçekleşme 

6 700 
9 000 
9 000 

10 500 

Kamyonet 
(Aded) 
Ü r e t 

5 500 
9 373 

10 380 

i m 

Tahmin Gerçekleşme 

1 800 
4 500 
2 250 
2 750 

3 403 
2 587 
3 030 

Otobüs, Minibüs 

(Aded) 
Ü r e t i m 

Tahmin Gerçekleşme 

1 170 
1 250 
1 730 
1 900 

994 
1 244 
1 901 ı 

i 
i 
i 

Arazi Binek 
(Aded) 
Ü r e t i m 

Tahmin Gerçekleşme 

1 200 
2 500 

580 
600 

2 232 
643 

1 040 

i t h 

Tahmin 

250 

i t h 

Tahmin 

60 

1 t h 

Tahmin 

10 

i t h 

Tahmin 

a 1 â t 

Gerçekleşme 

237 
157 
212 

a 1 â t 

'Gerçekleşme 

425 
34 

187 

a l â t 

Gerçekleşme 

47 
90 

372 

a 1 â t 

Gerçekleşme 
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Sayın Başkan, sayın üyeler şimdi birazda 
Bakanlığın teşkilâtı, ve faaliyetlerinden kısaca 
bahsetmek isterim. 

6973 sayılı Kanunla kurulan Bakanlığının 
görevlerinde ve teşkilâtında bir yandan ekono
mik kalkınmamızın ve gelişen ihtiyaçların or
taya çıkardığı hizmetlerin yürütülmesi, diğer 
yandan yeni teşkil edilen bâzı Devlet kuruluş
ları dolayısiyle değişiklikler olmuş ve bunlarla 
ilgili olarak yeni bir organizasyona gidilmiştir. 

Bakanlıkta genel idari hizmetleri «"ören ve 
hemien hemen diğer bakanlıklarda olduğu gibi 
görevi ifa eden 

Hukuk Müşavirliği, 
Teftiş Heyeti Reisliği, 
Savunma Sekreterliği, 
Zatişleri Müdürlüğü, 
Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü, 

gibi üniteleri yanında, 
Sanayi Dairesi Reisliği, 
Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği, 
Plân ve Koordinasyon Dairesi Reisliği, 
Sınai Mülkiyet Müdürlüğü, 

İlmî Araştırma ve Geliştirme Kurulu Baş
kanlığı, 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri Merkez Kurulu 
Bask. 

İnsangücü - Eğitim Kurulu Başkanlığı, 
Bütçe Ünitesi Başkanlığı, 

gibi kuruluşlarda Bakanlık ile alâkalı teknik 
'hizmetleri ifa etmektedirler. 

Sanayi Dairesi Reisliği, Dış Ticaret ve İşlet
meler, yatırımlar, malî ve idari işler olmak üze
re üç muavinlik vasıtasiyle 6973 sayılı Sanayi 
Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile bu daireye ve
rilen hizmetler yürütülmektedir. Bakanlık hiz
metlerinin büyük bir kısmı bu daire kanaliyle 
yürütülmektedir. 

Dış ticaret ve işletmeler kısmı standartların 
tatbiki ve kontrolü, sanayi sicil işleri ve işlet
me cetvellerinin değerlendirilmesi, yurt çapın
da sanayi sayımının yapılması, Ortak Pazar ile 
alâkalı çalışmalar, Dış Ticaret ve Kota tahsis
leri ile libaresayon listelerine ithal edilecek em
tianın hazırlanması, Gümrük ve Ticaret mev
zuatı ile alâkalı işlerle ve ikili anlaşmalar iş
lerinde Bakanlığımızı temsilen çalışmalara iş
tirak etmekte ve yürütmektedir. 

Yatırımlar kısmı ise, 
Memleketimizde kurulacak sınai müessesele

rin ve yapılacak yatırımların mevcut kuruluş
larla bir ahenk içerisinde bulunmaları, yeniden 
kurulacak veya tevsii yapılacak tesislerin mem
leket ihtiyaçlarını karşılamaktan başka mamul
lerini ihracedecek şekilde optimum kapasitede 
kurulmaları, müesseselerdeki, mamul maliyet
leri ve bu maliyetlerin dış memleketlerle mu
kayeseleri, montaj sanayii talimatının tesbiti, 
tatbik ve kontrolü Lisans ve Patent Anlaşmala
rının tetkiki gibi işlerde Bakanlığımızı temsilen 
çalışmalara iştirak etmekte ve bu işleri yürüt
mektedir. 

Malî ve idari işler kısmı ise, 
Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasında 

gereken ekonomik (etütlerin yapılması, kuruluş 
halinde bulunan Organize Sanayi bölgelerine 
Bakanlıkça yapılan tahsis ve bunların sarfı 
sırasındaki kontrolü, Sanayi ile alâkalı vergi 
mevzuatının tatbiki, Sanayi mevzuatı ile alâ
kalı hukukî ve malî konular, yurdumuzda sa
nayi sektöründe çalışan yabancı uyruklu uz
manların işlemleri, Sanayi kredisi ile alâkalı iş
lemler, dış memleketlerde tahsil gören mühen
dislere verilen ruhsat işlemleri konuları, Ba
kanlık ile alâkalı hazırlanan tebliğler gibi 'iş
lemelerle meşgul olmaktadır. 

Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği, 
Küçük sanatlara, el sanatlarına, imalâtçı 

esnafa müteallik işleri mevzuat hükümleri 
dairesinde tanzim ve murakabe eden Küçük Sa
natlar Dairesi Reisliğidir. 

Bu daire; küçük sanayiin gelişmesiyle alâ
kalı teknik ve ekonomik etüdleri yapar, sa
nayi sitelerinin kurulması için lüzumlu çalış
maları yapar, uygun olanlara mevzuat çer
çevesi içinde kredi tahsisi yapar, sitelerin pro
jelerini tasdik eder, siteleri inşası sırasın
da kontrol eder, masrafların kontrolünü 
yapar, esnaf ve sanatkârlara kota tahsisi ya
par, yapılan tahsislerin ihtiyaç sahiplerine 
intikal edip etmediğini kontriol eder, Küçük 
Sanat Kooperatiflerinin kurulmasını teşvik 
eder, esnaf ve küçük sanayiciye hammadde 
temininde yardım eder. 

il ve ilçelerde el sanatları kursları aç
mak, el sanatları mamullerini yurt içi ve yurt 
dışı pazarlara tanıtmak, tarihi Türk el ve 

— 289 — 



€. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 3 

ev sanatları konusunda araştırma yapmak, 507 I 
sayılı Kanuna göre esnaf ve sanatkârların 
teşkilâtlanmalarına yardım etmek, küçük sa
nayicilere eğitim yaparak teknik bilgi ve 
görgülerini artırmak, yurt çapında küçük sa
nayi envanterini çıkarmak gibi Bakanlık hiz
metlerinin yürütülmesi ve bu konuda yapı
lan çalışmalara Bakanlığı temsilen katılması 
da görevleri arasında bulunmaktadır. 

Plân ve Koordinasyon Dairesi : 
Bu dairemiz, kalkınma plânları ve yıllık 

progıamlara ait işleri yürütür. Bu konularda 
Bakanlık içi, diğer bakanlıklarla ve Devlet 
Plânlama Müsteşarlığı ile alâkalı teşekküller 
arasındaki koordinasyonu sağlar. Yıllık prog
ramlarla tesbit edilen tedbirlerin doğrudan 
doğruya Bakanlığımızın sorumluluğu ile alâ
kalı olanları takip ve intacettirir. Bakanlı-
lımızla ilgili olanları da sorunlu bakanlıklarla 
teşriki mesai ederek, bu işleri yürütür. 

Bakanlıkla alâkalı İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırımlarını, proje safhasından iş
letmeye alınıncaya kadar gereken işleri ta-
kibeder. Lüzumlu tedbirleri alır ve bilhassa 
termin bakımından bu yatırımların zamanın
da hizmete alınması işlerini takibe der ve yü
rütür. Bakanlıkla ilgili iktisadi Devlet Te
şekkülü yatırımlarının proje safhasında iken 
kalkınma plânı ile uygunlulunu tesibit eder. 
Bunların, Devlet Plânlama Müsteşarlığı ile 
mutabakata varılarak biran evvel inşaat 
faaliyetinin banlamasını sağlar. 

İlgili teşekküllerin diğer bakanlıklarla vs 
Devlet Plânlama Müsteşarlığı ile olan ilişki
lerine aracılık yapar. Teşekküllerin yatırım
larına ait kredileri takibederek zamanında 
tahakkuku için gereken teşebbüslerde bulu-, 
nur. Teşekküllerin finansman vönünden kar
şılaştıkları zorlukların giderilmesi için lüzumlu 
tedbirleri alır. 

Bakanlıkla ilgili NATO işlerini yürütür. 

Sınai Mülkiyet Müdürlüğü : 
Sınai Mülkiyet Müdürlüğü ile alâkalı (ih

tira ve markalara) ait işleri mevzuat gereğince 
yürütür, ihtira ve markalarla ilgili açılan 
dâvalara mütalâa verir. İhtira konusunda 
millî ve milletlerarası kuruluşlar arasındaki 
marka tescil müracatalarınm millî ve millet
lerarası fihristlerini inceler. Marka fihrist

lerinin korunmasını sağlar. Marka devirleri
ne ait işlemleri yürütür. Reddedilen taleple
rin esbabı mucibesi ile red defterine işler. 
Sınai mülkiyet ile alâkalı Resmî Gazeteyi tan
zim ve tabettirir. Marka ve beratlara ait 
müracaatları gereği şekilde tasnif ve muhafaza 
eder. Marka ve beratlara ait arşivleri gereği 
şekilde tanzim ve muhafaza eder. 

ilmî Araştırma ve Geliştirme Kurulu Baş
kanlığı : 

Genel ve spesifik mahiyette teknik, ekono
mik ve endüstriyel incelemeler yapar. Mahallî 
ekonomik kayııakş - etütler yapar. Teknolojik 
gelişmeleri takibederek uygulamalarına çalı
şır. Bakanlıkla ilgili teşekküllerin teknik, eko
nomik arattırma faaliyetlerini inceler ve ou 
faaliyetleri koordine ve takibeder. Yurt içi ve 
yurt dışı araşt-ırnıa kurumları ve uluslar
arası diğer kuruluşlarla Bakanlığın ve te
şekküllerin irtibatını sağlar. 

Bakanlığın iç ve dış smai enformasyonu 
ile ilgili hizmetlerini yürütür. Bakanlıkla il
gili teşekküllerin bu konudaki faaliyetlerini 
koordine eder. Muhtelif kaynaklardan gelen 
etüt raporlarını değerlendirir ve ilgililerin 
istifadesine sunar. Makamca verilen diğer sı
nai ve ekonomik etütleri yapar. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri Merkez Kurulu 
Başkanlığı : 

440 sayılı Kanunla ilgili verilecek işleri 
yapar, işletmecilikle alâkalı konularda te
şekküller arasında koordinasyonu sağlar. İl
gili teşekküllerin işletme bütçelerini ve bun
ların uygulanması ile alâkalı olarak hazırla
dıkları üç aylık işletme. ve faaliyet raporla
rını, yıllık bilançolarını inceler ve lüzumu 
halinde gereken tedbirleri almak için rapor 
verir. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporlarını in
celer ve bu raporlara ait Bakanlık mütalâa
sını tesbit eder. Bu raporlarda ve Genel Ku
rul kara.rdarında yer alan temenni ve tav
siyelerin sonuçlandırılmasına ait işlemleri ta
kibeder. 

İlgili teşekkül iştiraklerinin çalışmalarını 
ve bilançolarım inceler. 440 sayılı Kanunun 
18 nci maddesine göre toplanan iktisadi Dev
let Teşekkülleri Koordinasyon Kurulunun sek-
reterya işlerini yürütür. 
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İnsangücü - Eğitim Kurulu Başkanlığı : 
iş ve sosyal sigorta mevzuatı ile ilgili iş

leri yapar, ilgili teşekküllere ait toplu söz
leşmelerin neticeleri üzerinde çalışır ve bun
lar hakkında istatistıskî bilgi hazırlar. İlgili 
teşekküllerin insangücü konusundaki faali
yetlerini takibeder. istatisiikî bilgi hazırlar 
ve teşekküller arasında koordinasyonu sağ
lar. insangüeü, grev, lokavt ve sendika ha
reketlerini takibeder. işçi ikramiyelerine ve 
iş taleplerine ait Bakanlıkla ilgili işleri yürü
tür. 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında gö
revli personelin eğitim ve öğrenimine ait 
püogramları hazırlar ve bunları yürütür. 
icra plânı ve yıllık programlarla Bakanlığa 
eğitim konusunda verilen görevleri yapar. 
İş başında eğitim konusunda alâkalı teşek
kül ve bakanlıklarla işbirliğini sağlar. Staj 
(burs ve kurs maksadiyle yabancı mıenıleketlere 
gönderilen personele mütaallik işleri yürütür. 
Bakanlıkça yurt içinde burslu okutulan öğ
rencilere ait işleri yapar. Üniversite ve yük
sek okullarda teknik öğrenim yapan öğrenci
lerin Bakanlıkla - ilgili staj işlerini yürütür. 

Bakanlık kütüphanesi ile alâkalı işleri yü
rütür. 

Bütçe ünitesi Dairesi : 
15 . 7 .. 1970 tarih ve 7/955 sayılı Kararna

me ile Bakanlığımızda kurulan Bütçe Dairesi 
aşağıda sayılan temel görevleri yapmaktadır. 

1. Bakanlık hizmetlerinin ilgili dairelerce 
programlara bağlanmasını sağlar. 

2. Hizmetlere plân ilkelerine uygun ön
celik verilmesini temin eder. 

3. Hizmetler arasında tedahülleri önler. 
4. ödeneklerle hizmetler arasında sıkı bir 

maliyet ilişkisinin kurulmasını sağlar. 
5. israfı önleyici tedbirleri plânlar. 
6. Ek ödenek ve aktarma işlemlerini mey

dan verilmemesini temin için gerekli tedbir
leri alır, 

7. Plân uygulamasının fiziki sonuçlarını de
netleyip değerlendirir. 

8. Program dâhilinde Bütçenin (Program 
Bütçe) yapılmasını temin eder. 

iller teşkilâtı : 
Bakanlığın yurt sathında yayılmış, iller teş

kilâtımızdan da kısaca bahsetmek isterim. Ba

kanlıkla ilgili görevleri bütün illerimizde Sana
yi Bölge müdürlükleri, Sanayi müdürlükleri ve 
Sanayi irtibat memurlukları görmektedir; Ha
len 7 ilimizde (istanbul, izmir, Samsun, İspar
ta, Adana, Bursa, Trabzon) Sanayi Bölge 
müdürlükleri, 4 ilimizde (Manisa, Balıkesir, 
Eskişehir, Gazinantep) Sanayi müdürlükleri, 
geri kalan illerimizde de Sanayi İrtibat memur
lukları çalışmaktadır. 

Talebedilen kadrolarımız verildiği takdirde, 
her ilimizde birer Sanayi müdürlüğü ve onbir 
ilimizde de Sanayi Bölge müdürlükleri kurul
ması mümkün olacaktır. Bu şekilde Bakanlık 
hizmetlerinin daha müessir bir şekilde yurt sat
hında yürütülmesi gerçekleşmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bakanlığımın hassasiyetle üzerinde durduğu 

konulardan biri de sanayi mamulleri standardi-
zasyonu ve kalite kontrolüdür. 

Memleketimizin plânlı kalkınma devresine 
girdiği son yıllarda ve bilhassa Ortak Pazara 
geçiş döneminde gerek sanayimizin geliştirilmesi 
ve sanayi mamulleri kalitelerinin yükseltilme
sinde ve gerekse sınai mamullerin büyük ölçü
de ihraca yöneltilmesinde, standart ve kalitenin 
önemi göz önüne alınarak standardizasyon iş
lemlerinin süratlendirilmedi ve kalite kontrol 
işlerinin daha müessir ve yurt sathına yaygın 
bir hale getirilmesine büyük ehemmiyet veril
mektedir. Bu sebeple Bakanlığım Sanayi Daire
sindeki şube müdürlüğü geniş ölçüde teknik 
elemanlarla takviye edilmiş olup Reis Muavin
liği seviyesinde müstakil bir ünite haline geti
rilmesine karar vermiş bulunuyoruz. 

Geçtiğimiz sene içinde mecburi yürürlükte 
olan 160 aded standartla ilgili 2 158 aded stan
dart kontrolü yapılmış ve bunlardan 1 980 ade
di standartlara uygun çıkmış bulunmaktadır, 
Standartlara uygun çıkmıyan 20 aded için ka
nuni işlemler yürütülmekte olup, halen 157 ade
dinin lâboratuvarlardan analiz neticeleri bek
lenmektedir. 

Bakanlığımızca, 6973 numaralı kuruluş Ka
nunu, 1705 numaralı «Ticarette Tağşişin Men'i 
ve îharacatm Murakabesi ve Korunması hak
kındaki» Kanun ve buna ek 3018 numaralı Ka
nun ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış 
olan Türk standartlarının uygulanması hakkın
daki Tüzük hükümlerine göre yalnız mecburi 
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yürürlükte bulıman standart ve nizamnamelerde ı 
yer alan sanayi mamullerin standart ve kalite 
kontrolü yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuşmamı bitirmeden evvel, Bakanlığımla 

ilgili olarak hazırlanan bâzı kanun tasarüarı ve 
kanun teklifleri hakkında kısa bir bilgi vermek 
istiyorum. 

a) Toprak Sanayi Kurumu kanım tasarısı. 
Millet Meclisi Sanayi Komisyonunda müza

kere olunarak kabul edildi.) 
b) Sümerbank kuruluş kanunu tasarısı. 
c) Malana ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

Kuruluş kanunu tasarısı. 
d) Türkiye Kâğıt Sanayii Kurumu Kuru

luş kanunu tasarısı. 
e) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Or

taklığı Kuruluş kanunu tasarısı. 
f) Türkiye Azat ve Gübre Sanayii Kurumu 

Kuruluş kanunu tasarısı. 
Bakanlığımca hazırlanmış ve Yüce Meclise 

intikâl etmiş bulunmaktadır. 
Türkiye Çimento Sanayii Anonim Ortaklığı 

Kuruluş kanun tasarısı Başbakanlığa sunulmuş
tur. 

Türkiye Demir - Çelik işletmeleri Kuruluş 
kanun tasarısı üzerinde çalışmaktayız. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Tür
kiye Demir - Çelik İşletmeleri ve Türkiye Sel-
iülos ve Kâğıt Fabrikaları işletmesinin serma
yelerinin artırılmaları ile ilgili olarak Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarıları ise 
Meclis gündeminde bulunmaktadır. 

Yüce Meclise Esnaf ve Sanatkârlarımızla il
gili, olarak bâzı kanun teklifleri yapılmıştır. 

507 sayılı Kanuna göre teşkilâtlanan esnaf 
ve sanatkâr derneklerinin, birliklerinin federas
yonların ve konfederasyonun her yönü ile güç
lenmeleri için, ilgili kanunun Bakanlığımıza 
verdiği vazife ve yetkilerin titizlkle yerine geti
rilmesine çalışılmaktadır. 

1964 yılından beri yürütülmekte bulunan 
507 sayılı Kanunun tatbikatta görülen eksiklik, 
aksaklık ve işlemiyen hükümlerinin ıslâhı için 
gerekli çalışmalar yapılmış, kanun hazırlanan 
tâdil tasarıları üzerinde Bakanlığımız görüşü 
tesbit olunmuş ve bu görüşle T. B. M. M. deki 
Geçici Komisyonda hazırlanan tasarının Mecli- | 
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se şevki temin edilerek gündeme alınmıştır. 
Mezkûr kanun teklifi konfederasyonun da görü
şüne uygun bulunan hükümlerle teçhiz edilmiş
tir. Mevzuubahis kanun teklifi kanunlaştığı 
takdirde esnaf ve sanatkârların çok kısa bir 
samanda daha güçlü bir teşkilât haline gelme
leri mümkün olacaktır, 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârların, sosyal gü
venliğini temin etmek üzere Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigorta kanun tasarısı mevzuat 
komisyonu ve Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunca kabul edilerek Millet Meclisi Başkanlı
ğına takdim edilmiş ve umumi heyet gündemine 
alınmıştır. 

Mevzuubahis teklifin kanunlaşması ile esnaf 
ve sanatkârlarımız yarınlarından emin bir gü
venliğe kavuşmuş olacaklardır. 

Çalışma Bakanlığına bağlı bir Genel Müdür
lük olarak teşkilâtlanacak olan sigorta kuru
munun genel kurulunda Birlik, Federasyon ve 
Konfederasyon temsilcileri bulunacaktır. 

Malûllük, yaşlılık ve emeklilik İmlerinde si
gortalıya, sigortacının ölümü halinde es ve ço
cuklarına da aylık bağlanacaktır. 

Sigortaya ayrıca kredi de açılabilecektir. 
Çıraklık, kalfalık ve ustalık münasebetleri

nin düzenlenmesi, ehliyet ve kabiliyetlerin öl
çülerek belgelendirilmesi için çıraklık kanun tek
lifi hazırlanarak T. B. M. M. ne intikâl ettirilmiş
tir. 

Çıraklık kanun teklifi çırağın eğitim, yetiş
me tarz ve esaslarını göstermekte, hangi sanat 
kollarında çırak çalıştırılacağını tesbit ve tâyin 
etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1971 Bütçesi vesilesi ile Bakanlığımla ilgili 

konuları anahatları itibariyle Yüce Heyetinize 
arz etmiş bulunuyorum. 

Sanayiimiz, ekonomik kalkınmamızda ve ge
lişmemizde kendisine verilen sürükleyicilik ve 
gelişmeyi bızlandırıcılık görevini yerine getire
cek bir seviyeye gelmiştir. 

Huzur ve istikrar ortamı içersinde, önümüz
deki yıllarda sanayiimiz daha da gelişerek eko
nomik kalkınmamızın, mutlu ve müreffeh Tür
kiye'nin temeli olacaktır. 

Müstakbel çalışmalarımıza ışık tutacak olan 
tenkid ve temennilerinize teşekkür eder hepini
ze saygılar sunarım. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21.15 

BAŞKAN — Başkanvekili : Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanlığınca S. Üye) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz, 

3. — GÖRÜŞÜLEN; İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

T. — TARİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçesi : 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/391; Cumhuriyet Senatosu 1/1165) (S. Sayısı : 
1486) (1) 

BAŞKAN — Tanım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüşeceğiz. Bütçe üzerinde grupları adı
na söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyo
rum : C. H. P. Grupu adına Halil Goral, Güven 
Partisi Grupu adına Fehmi Baysoy, Millî Birlik 
Grupu adına Kâmil Karavelioğlu, A. P. Grupu 
adına Nahit Altan. 

Şahısları adma söz alan arkadaşlarımın isim
leri de şunlardır : Salim Hazerdağh, Hüseyin 
öztürfe, Kasım Gülek, Hüseyin Atmaca, Fatma 
İsmen, Enver Işıklar, Ziya Aynm, Kâzım Kara-
ağaolıoğlu, Osman Salihoğlu, Alâeddin Yılmaz-
türk, Sırrı Atalay, Hütenü Dikeçligll, Mehmet 
Hazer, Mefamet izmen, Sadık Artukmaç ve Fa
ruk Kınaytürk. 

Bu listede Sayın Sırrı Atalay ile Sayın Hü
seyin Atmaca yer değiştirmişlerdir. 

Şimdi, söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Halil Goral da buyurun. 

(1) 1486 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so-
nundadır. Bu basmayazıdaki bölüm rakamları 
ve 4 ncü madde baskıdan sonra değiştiğinden tu-
tanaktakiler esastır. 

C. H. P. GRUPU ADINA 
(Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem! üyeleri, 

HALİL GORAL 
Yüce Senatonun 

C. H. P. si Senato Grupu adma 1971 malî 
yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşle
rimizi ve eleştirilerimizi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Tarım Bakanlığı, vatandaşlarımızın % 70 
inin, yani 25 milyon insanın çalışım, beslenilin ve 
geçim problemlerini ilgilendirdiği için büyük 
görev yapmaıı gereken önemli bir bakanlıktır. 
memleketin en hayati meselelerini bu bakanlık 
yürütür. 

Genel politikamız içinde tarım kesiminin bü
yük ağırlığı ve millî gelirimize büyük katkısı 
vardır. Millî gelirin ortalama % 30 unu ve ih
racatımızın da % 80 ini tanım ürünleri teşkil 
etmektedir. Yurdumuz tam yönü ile bir tarım 
memleketidir. 

Tarım kesiminde kalkınma diğer bütün ke
simlerde olduğu gibi plân hedeflerine ulaşama
mıştır. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
kalkınma hızı % 4 onda 2 olması gerekirken an
cak % 0.5 olabilmiştir. Bu başarısızlığın basın
da Anayasamızın öngördüğü, fakat A. P. ikti
darının bir türlü yapmak istemediği toprak re
formu gelmektedir. Büyük sermayedarların ve 
büyük toprak sahiplerinin koruyucu meleği 
olan A. P. yöneticilerinin yanbş ve kaııth tu
tumları sonucudur ki, tarımda çalışan isçiler 
ömür boyu büyük toprak ağa1 arının isçisi ol
maktan kurtulamamışlardır. Bunun içindir ki, 
geçim sıkıntısından yakasını siYJra.ır.amıs az 
topraklı veya toprağı olmıyan köylü ve çiftçile
rimiz sefil ve perişan bir yaşantı düzeyinde her-
gün biraz daha sıkılmakta ve gün geçtikçe borç
lanmaktadırlar. 

Toprak dağılımındaki büyük dengssizliık. hu
zursuzluklara yol açmakta ve tarımda gerekli 
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verim alınamamaktadır. Bir tarafta 4ÖU 000 
aile 8 - 10 dönüm toprağa sahipken sadece 491 
ailenin herbirisi ortalama 8 bin dönüm araziye 
sahiptir. 308 899 ailenin ise hiç toprağı yoktur. 
Böylesine toprak dağılımındaki dengesizlik dün
yanın hiçbir ülkesinde görülmemiştir. Bunu şöy
lece bir toplarsak Türkiye'de işlenen arazinin 
% 62 si tarımda çalışan nüfusun % 29 sinde, 
arazinin % 32 si ise nüfusun % 80 İMB bulun
maktadır. 

işte böyle bir toprak dağılım dengesizliği 
içinde bulunan vatandaşlar arasında huzursuz
luklar çatışmalar ve toprak işgalleri olmakta
dır, Kendisinde bir karış toprak olmıyan bir 
vatandasın gözü önünde binlerce, onbinleree 
toprağa hükmeden kişiler vardır. 

A. P. iktidarı bütün bu merceklere Töslerini 
kapamış son günlerde tarım reformu yanmaya 
koyulmuştur. Aslında A. P. nin tarım reformu 
dediği şey de kasıtlıdır. Büyük toprak sahiple
rine tarım kredilerini peşkeş çekmek, onla
rı bir kat daha zengin etmek amacını gütmekte
dir. Tarım reformu ile toprak veriminin arta
cağı tabiîdir. Bir memlekette tarrm reformu ya
pıldıktan sonra o memlekette artık toprak re
formu yapmak mümkün değildir.. Verimi ar
tar toprağın fiyatı yükseleceği muhakkaktır. 
Bundan sonra bu toprakları toprak sahibinden 
alıp da topraksıza vermeye ne Devletin malî 
gücü. ne de toprak dağıtılacak köylünün malî 
takati yetmiyecektir. O halde tarım reformu 
yapmadan toprak reformunu yapmak zorunlu-
ğu vardı:", Tarım reformu ise toprak reformu 
yapıldıktan sonra yapılması gerekir. 

Burada şunu belirtmek isterim ki, toprak 
reformunu yapmaya mecbursunuz, Bu toprak
lara bir karış daha toprak eklemek mümkün 
olamayacağına gere toprakta çalışan her vatan
daşın bu vatan toprağında hakkı vardır, 

Kredi dağılımında da büyük dengesizlik 
mevcuttur. Bunun detaylarına gi"in rakamlar 
vermek suretiyle vaktinizi almak istemiyoruz. 
Ticaret kesimine verilen kredilerin tarım kesi
mine verilen kredilerden fazla olduğu bir ger
çektir. Genellikle tarım kesimindeki krediler 
büyük toprak sahiplerine verilmektedir. Bura
da şu hususu da arz etmek mec^ıriyetindeyim, 
Ticari sektöre giden kredilerden 6 milyar 700 
milyonu faizcilikte kullanılmaktadır. Buna 

A. P. yöneticileri bir de isim vermişlerdir, «teş
kilâtlanmamış kredi piyasası» 

Çiftçi faizciden aldığı kredilerin yükü al
tında ezilmektedir. Çiftçinin aldığı borç para
ların % 40 ı banka ve kooperatiflerden, % 60 
ise tefecilerdendir, 

Çiftçinin % 78,6 sı yılda 2 bin liradan az 
kredi alıyor. % 17,4 ü 2 bin ilâ 10 bin lira ara
sında kredi alıyor ve ancak sadece % 3 ü 10 
bin liranın üstünde kredi alıyor. Hal böyle olun
ca çiftçi tefecinin insafsız kafesine girmek mec
buriyetinde kalıyor. 

Türkiye'de büyük para kazanan büyük top
rak sahipleri ve ticari kazanç sahipleri kazan
dıkları nisbetlerde vergi vermemektedirler. 

Ticari kesimde büyük kazanç sağlıyanlar 
her yıl 3 milyar lira vergiyi kaçırmaktadırlar. 
İktidarın her hususta himayesine mazhar olan 
özel sektör vergi kaçırmakta da iktidarın mü
samahasına mazhar olmaktadır. Milyonları ka
zananlar türlü dalevereli yollarla vergi ver
mezken dar gelirliler küçük esnaf ve sanayici
lerden vergiler rahatlıkla alınmaktadır. Çok 
kazanandan çok, as kazanandan az vergi almak 
gibi âdil sistem maalesef A. P, idaresinin bozuk 
düzeninde tersine çalışmaktadır. Zahmetsizce 
ve büyük para kazananlardan almamıyan ver
giler, fakir vatandaşın sırtına vasıtalı vergi ola
rak yüklenmektedir. 

İktidar, çeşitli usullerle devlet mamulle
rine her p^;An akıl almıyacak şekilde büyük 
samlar yapıyor ve çeşitli vergi alma usulleriyle 
«işletme vergisi gibi» vatandaşı altından kalka
mayacağı, ödeme gücünün üstünde vergi ver
mek zorunluğunda bırakıyor. 

Muhterem senatörler, 
Üreticilerin en önemli sorunlarından biri de 

tarım ürünlerinin değerlendirilmesidir. Anaya
samızın £2 nci maddesi tarım ürünlerini ve ta
rımla uğraşanların emeğini değerlendirmeyi 
Devlete bir görev olacak vermiştir. Şimdi, bu 
Anayasa hükmü ile İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı arasında bir çelişki göze çarpıyor. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının 242 nci sayfası
nın tarrm politikası kısmında aynen şöyle ya
zılıdır. «Bu politikanın amacı her halde tarım 
ürünlerinin fiyatlarının yüksek tutulması olmı-
yacaktır. Tarım ürünlerinin fiyatları diğer fi
yat artışlarına da başlangıç olmamalıdır» Ar-
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kadaşlar, şimdi Anayasamız tarım ürünlerinin 
değer fiyata satılmasını öngörüyor İkinci Beş 
Yıllık Plân ise tarım ürünleri fiyatları yüksek 
tutulmamalıdır diyor. Bütün gününü toprakla 
boğuşmak suretiyle geçimini sağlamıya çalışan, 
tabiatın yakıcı sıcaklığında ve dondurucu so
ğuğunda hem fikren hem bedenen gece - gün
düz demeden çalışan Türk köylüsüne emeğinin 
karşılığını vermek istemiyenlere, kendisini sö
mürenlerden yana olan hükümetlere bir gün 
Türk köylüsü en ağır dersi verecektir. 

Devalüasyondan önce; 15 yıl evveline kadar 
çiftçinin mahsul fiyatlarında önemli bir deği
şiklik olmamıştır. Pamuk, tütün, incir, zeytin 
ve tahıl fiyatları 15 yıl öncesine kadar aynı de
ğerle satılmaktadır. 

Halbuki mahsulü meydana getirmek için lâ-
zımgelen alet edevat, traktör yedek parça, su 
mıotorları, tohumluk, gübre, tarım ilâçlerı ve 
akaryakıt fiyatlarında astronomik artmalar ol
muştur. 15 yıl önoe 6 bin liraya alman bir trak
tör 42 bin liraya yükselmiş devalüasyondan 
sonra ise 58 - 60 bin lira olmuştur. Yani 10 misli 
artmıştır. Buna ilâveten yedek parça fiyatları 
10 misli, gübre ilaç ve akaryakıt fiyatlarında ise 
% 300 bir artış meydana gelmiştir. Çiftçinin dı
şardan aldığı her şfcy pahalılanmış, fakat yetiş
tirdiği mahsul fiyatında önemli bir değişiklik 
olmamıştır. O halde Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında dendiği gibi pahalılık tarım ürünleri fi
yatlarının artmasından değil iktidarın basiret
siz ekonomik politikasmdandır. Pamuk fiyatları 
artmamış ama, pamuklu fiyatları artmıştır. Pan
car fiyatları hemen hemen eski fiyatını muha
faza etmiş fakat şeker fiyatları durmadan art
mıştır. Yalnız son yıl pancar fiyatlarında 5 ku
ruş artmıştır. Buğday fiyatları hâlâ 70 - 80 krş'a 
satılıyor. Fakat ekmek fiyatları durmadan artı
yor. 

Tütünde de aynı oyun oynanıyor. 1961 den 
beri tütün fiyatları hemen hemen aynı kalıyor. 
1961 - 1964 arasında ortalama satış 10 lira iken 
bugün ortalama satış develüasyon olduğu halde 
10 liranın üstüne çıkmamıştır. Fakat sigara fi
yatları durmadan artmaktadır. Bütçeden sonra 
sigara fiyatlarında yeniden bir artış görürsek 
şaşmamalıyız. Vatandaşın tütününün fiyatların
da bir artış görmek mümkün olmryacak. Tütü
nün kilosunu 8 -10 liraya al, sigara yaparak gine 

vatandaşa 150 - 250-lira arasında sat. Ondan 
sonra da tarım ürünlerinin fiyatları diğer fiyat 
artışlarına başlangıç olmamalıdır diye İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına yazdır. 

Zeytinyağı, incir, üzüm ve daha başka tarım 
ürünleri fiyatları da böyledir. Dünyanın yegâne 
nefis incirini yetiştiren Türk çiftçisi incir ağaç
larını sökmek zorunluğunda kalmıştır. Bu gidiş
le incir yetiştiriciliğimizin sonu yaklaşmaktadır. 

Devalüasyondan sonra taban fiyatları ve do
lar kurları, çiftçinin yararına tesbit edilmemiş
tir. 15 yıldan beri pamuk fiyatları çiğitli pamuk 
235 - 240 kuruş arasında idi. Ege'deki fiyatları 
söylüyorum. Bu yıl devalüasyondan sonra 280 
ve bilâhara 290 kuruş olarak taban fiyat tesibit 
edilmiştir. Yani, geçmiş yıllara nazaran fiyat ar
tış miktarı % 20 civarındadır. Halbuki para de
ğerinde düşüş miktarı % 66,6 dır. Eğer Hükü
met Anayasada yazıldığı şekilde mahsulü değer 
fiyata sattırmak istemiş olsa idi bu yıl pamuk 
fiyatlarının 4 lira olması gerekirdi. Ama, Hükü
met çiftçinin eline az para geçirmenin kolayını 
bulmuştur. Tarım ürünlerinin dolar kurunu 12 
lira olarak tesbit etmiştir. Çiftçiyi sefaletten 
kurtarmak için, onun iki yakasını bir araya ge
tirmemek için bundan daha adaletsiz bir usul 
bulunamaz. Hiçbir mesnedi olmıyan bu davra
nıştan ötürü Türk köylüsü mağdur duruma dü
şürülmüştür. 

Muhterem senatörler; 
Farzedelim ki, çiftçi anlamaz, bilmez, dola

rını 12 liradan da kabul etseniz çiftçi mütevek
kildir, ses çıkarmaz. Buna razı olduğunu da ka
bul etsek 12 lira üzerinden tarım ürünlerine ge
rekli fiyatı vermiyorsunuz. Şöyle ki, dolar 9 lira 
iken pamuk taban fiyatı 240 kuruş idi. Dolar 
12 lira olduğuna göre bir kilo pamuğun 320 ku
ruşa satılması lâzımdır. Hükümetçe 290 kuruş 
olarak taban fiyat verildiğine göre doları 12 li
radan kabul etsek kiloda 30 kuruş, dolan haki
ki değeri olan 15 lirada kabul edersek kiloda 110 
kuruş, geçen yıla nazaran zararlı duruma düşü
rülmüştür. 

Tütün de böyledir. Ege'de başfiyat bu yıl 
14,5 - 15,5 lira arasında olmuştur. Geçen yıl ve 
daha önceki yıllarda ise, 13 - 13,5 lira arasında 
idi. Tütünde de farklı bir dolar kuru uygulan
mak istenmiştir. Tütün ihraç doları 13 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Şimdi, tütünde doları 13 
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liradan kabul edersek bu yıl baş fiyatın Ege'de 
18 lira olması lâzım idi. 

Eğer normal dolar kuru kabul edilse idi. Ya
ni dolar 15 liradan hesabedilse idi, tütün başfi-
yatının 20 liranın altında olmaması gerekirdi. 
O haüde tütünde de müstahsil kilo basma 5 lira 
geçen yıla nazaran zararlıdır. 

Muhterem senatörler, 
Çiftçi dolar kurunun normal kurdan daha 

aşağı tesbit edilmesine seibebolarak hiçbir olum
lu cevap vermek mümkün, değildir. Pahalılık 
olurmuş, enflâsyona gidilirmiş, bunlar hepsi boş 
lâflar. Bunu A. P. Hükümeti bilhassa yapmıştır. 
Sebebi de ortadadır. Türk köylüsünün, Türk 
çiftçisinin palazlanmasını, iktisaden kalkınma
sını istemiyor. Çünkü, iktisadi durumu iyi olan 
köylü evine radyo alacak, evine günde birkaç 
gazete girecek hattâ evine televizyon alacak, 
çocuğunu orta, lise ve yüksek okullarda okuta
bilecek ve bunlar vasıtasiyle de kendisinin bir 
avuç vurguncu, ithalâtçı, ihracatçı vs faizci ta
rafından ve A. P. iktidarının da arzuladığı şe
kilde nasıl sömürüldüğünü okuyacak, duyacak, 
anlıya cak ve bilecektir. İşte asıl kıyamet ondan 
sonra kopacaktır. Ondan sonra Türk köylüsünü 
sömüren bu bozuk düzeni devam ettiremiyscek 
olan A. P. iktidarı temelden sarsılacak, çeşitli 
bahanelerle iç ve dış seyahatlarda hovardaca 
para harcıyamıyacak ve A. P. iktidarının başı 
Demire! kardeşlere Devlet bankalarından mil
yonlarca lira kredi sağlıyamıyacaktır, İşte bu
nun için Türk köylüsünün iktisaden kalkınma
sını ve dolayısiyle uyanmasını arzu etmiyorsu
nuz. Ama şurasını belirteyim ki, siz isteseniz de 
istemeseniz de Türk köylüsü bir gün bunları 
anlıyacak ve o zaman size gereken darbeyi in
direcektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütün kesimlerde olduğu gibi tarım kesimin

de çalışan 1ar da devalüasyondan zarar görmüş
lerdir. Eğer Türk çiftçisine hizmet etmek isti
yorsanız sizlere bâzı temenilerde bulunacağız. 

1. Hiç vakit geçirmeden Anayasanın emret
tiği sınırlar içerisinde bir toprak reformu kanu
nu tasarısını hemen getirmelisiniz. 

2. Toprak reformunu yaptıktan sonra köy
lüye, çiftçiye dönük bir tarım reformu hazırla
malısınız. 
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Tarımın teknik koşullar içinde yapılabilme
si için girdilerdeki fiyat artışlarına mâni olmalı
sınız. Traktör, yedek parça, su motorları, to
hum, gübre, tarım ilâçları, alet ve makina-
larm ve akaryakıtın köylünün alabileceği şekil
de ucuz tedarik etmenin çarelerini aramalısınız. 

Kooperatifleri, ithalât ve ihracat yapabile
cek şekilde güçlendirmeli ve çiftçiye lâzımge-
len alet ve makinalann v. s. girdilerin koopera
tifler vasıtasiyle ithal ettirilerek köylüye kâr-
SIE, ucuz bir fiyatla verilmesini ve gerekirse 
gümrük muafiyetini tanıyarak temin etmelisi
niz. 

Tanın ürünlerinin dolar kurunun normal do
lar kuru ile birleştirmeksiniz. Ayrı ayrı do
lar değeri tesbit etmekten vazgeçmelisiniz. 

Gübre fabrikalarını Türk çiftçisinin ihtiyaç
larına cevap verecek hale getirmeli ve gübre 
karaborsacılığına son vermelisiniz. Gübre tüc
cara değil, müstahsıla verilmelidir. 

Kütahya'da azotlu gübre fiyatı serbest 48 
kuruş iken tüccarlar sıraya girmişler ve şimdi
den 3 -4 aylık çıkacak gübreyi kapatmışlardır. 
Piyasada gübre olmadığı için Kütahya Gübre 
Fabrikasında çıkan bu azotlu gübreyi kilosu 
Sö kuruştan tüccar karaborsada çiftçiye sat
maktadır. 

İthal malı olup da 18-48 azot • fosfor karışı
mı diamenyum sülfat gübresi Zirai Donatımda 
88 kuruşa satılırken devalüasyondan önce fiyat
ların 140 kuruşa çıkacağını ankyan veya öğre
nen tüccarlar derhal Zirai Donatımdaki bütün 
gübreyi 86 kuruştan kapatmışlar bugün 140 ku
ruşa vatandaşa satmaktadırlar, Yine kilosu 86 
kuruş olan tiripli süper fosfat gübre derhal 
1"4 kuruşa üre denen bir gübre çeşidi de 85 
kuruştan 118 'kuruşa fırlamıştır. 

Çiftçinin istihsalde verim artırmak için en 
fazla muhtaço'duğu bu gübrelerin ithal ve sa
tışlarında mutlaka yeni bir yol bulmak mecbu
riye "indesiniz. 

Sulama ve kurutma kanallarının yapılması 
için gerekli plân, proje ve parayı temin ederek 
yapımını hızlandırmalısınız. Türkiye'de 28 
milyon hektar tarım arazisi vardır. Bunun bo
zuk olanı, çorak olanı, erozyona mâruz kalanı 
yani kuranılamıyanı % 70 kabul edersek geri
ye 8,5 milyon hektar arazi kalır ki, bu, oldukça 
geniş bir arazidir. Türkiye'de bu 8,5 milyon 
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hektar arazinin sulanabilmesi mümkündür. Ge
rek yüzeye düsen yağmurlar, gerek akarsuları
mız bu 'araziyi sulamaya yetiyor. Halbuki bu
gün Türkiye'de sulanabildi arazi toplamı sadece 
1,5 milyon hektardır. Türkiye'de yalnız Fırat 
havzası sulanabilse dışardan buğday almadan 
ihtiyaç tamamen karşılanabilir. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına 431 bin hektar ara
zide sulama yapılmak üzere tesisler tamamlan
mıştı. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise, 
515 bin hektar arazinin sulamaya eklenmesi ön
görülmüştü. Fakat, maalesef bu da plân hedef
lerine ulaşamamıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânına göre Fırat havzası sulanacaktı, Cey
han havzası projeleri üzerinde önemle durula
caktı, su kullanma halkları için hukukî mevzuat 
hazırlanacaktı. Bunlar da tahakkuk etmiş de
ğildir. Menderes ovası, Menderes nehrinin ve 
Çine çayının taşmasiyle kışın bir göl halini alır. 
Yan derelerin tutulması suretiyle erozyona mâ
ni olunması gerekir. Başka türlü Menderes 
mecrasının ıslahı mümkün değildir. Bu hususta 
da bugüne kadar en ufak bir tedbir alınma
mıştır. Taşkınlardan ötürü bu ovaya çiftçi 
pamuktan başka mahsul ekememektedir. Her 
yıl aynı toprağa pamuk ekmekten mütevellit t 
artık toprak verim kabiliyetini yitirmiştir. 
Söke ovası çoraklşamaya terk edilmiştir. Çine 
çayı üzerine yapılması öngörülen barajlardan 
henüz bir haber yoktur. Dünyanın en mümbit 
tarım arazisi olan bu topraklar üzerinde yaşa
yan insanlar gün geçtikçe yoksullaşmakta
dır. İstanbul köprüsüne harcanacak paranın 
% 10 u Menderes ovasına verilse bu toprakların 
tümü çoraklaşmaktan kurtarılmış olurdu. 

Ziraat Bankası çiftçinin bankası olmasına 
rağmen bugün ticari kesime geniş miktarda 
kredi vermektedir. Evvelâ, Ziraat Bankasını 
Tarım Bakanlığına bağlamaksınız. Tarım kre
dilerini âdil bir şekilde köylüden yana olmak 
suretiyle tanzim etmeli, Ziraat Bankasını çiftçi
nin bankası haline getirip, köylüyü faizciden 
kurtarmalısınız. 

Hazırlanmakta olduğunu haber aldığımız 
Ziraat Bankası Kanununu biran önce bitirip, 
Meclislere sevk ederek hem üreticinin hem de 
Ziraat Bankası memur ve müstahdeminin ıstı
raplarını gidermelisiniz. 

Tarımın bütün kollarında, teknolojik gelişme

yi hızlandırmak ve yaygın hale getirmek ama-
öiyle modern araç, alet ve makinalarm ve tarım 
ilâçlarının iyi ve yerinde kullanılması için ge
rekli tedbirleri almalı ve bunları teşvik etmeli
siniz. 

Ziraat yapılan arazilerin teknik ekiplerle 
toprak tahlillerini yaptırarak nerelerin ne cins 
gübreye ihtiyaçları olduğunu tesb'it ettirmeli 
ve çiftçinin bilgisine sunmak üzere ilgili teşki
lâtı harekete getirmelisiniz. Çiftçiyi gübre ve 
ilâç satanların insafına bırakmamalısınız. 

Afyon ekiminin yasaklanma meselesini ye
niden ele alarak dış ülkelerin baskısı ile Türk 
köylüsünün ekmeği ile oynamaktan vazgeçmeli
siniz. 

Arazileri, kullanma kabiliyetine göre sınıf
landırmaksınız. 

Hayvancılığımızın geliştirİlme'si projesinin 
finansman ve organizasyon problemleri henüz 
çözülmemiştir. Canlı hayvan ihracının istenilen 
seviyeye getirilmesi için tedbirler alınmalı ve 
hayvan kaçakçılığına son verilmelidir. 

Son yıllarda taze meyve ve sebze üretimin
de bir gelişme görülmüşse de aracıların çeşitli 
oyunları ile söbze ve meyve fiyatları üreticinin 
aleyhine büyük miktarda düşüş kaydetmiştir. 
Anadohıda tüketiciye oldukça pahalıya intikal 
eden sebze ve meyve üreticinin elinden yok pa
hasına aracı tarafından alınarak üretici çok güç 
durumlara düşürülmüştür. Aydm'm İncirli Ova 
nahiyesinde kilosu üç kuruşa domates 100 ade
di 100 kuruşa satılan patlıcanı gözlerimle gör
düm. Borcunu ödiyemiyen bıir sebze müstahsili 
bu yüzden intihar etmiştir. Taze sebze ve mey
ve için kooperatifler kurularak bunları ihrace-
dilir hale getirmelisiniz. 

Tarımda çalışanların mutlaka sigorta kap
samına alınması gerekmektedir. Tabiatın sert 
iklim şartlarının her türlü etkisine mâruz kalan 
üretici vaktinden önce yıpranmakta ve çalışa
maz duruma gelmektedir, istikbal endişesiyle 
hergün başbaşa bulunan Türk çiftçisine sosyal 
hayatın en tabiî hakkı olan sigortalanma ken
disine hak olarak tanınmalı ve bunun için ge
rekli kanunlar Meclislere getirilerek biran önce 
çıkarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yukarda kısaca özetlediğimdz hususlardan 

anlaşılacağı gibi bugün tarım kesiminde yaşı-
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yan üreticilerin ekonomik ve sosyal düzende 
mevcut bozuklukların muhafaza edilmesi, A. P. 
iktidarında inatla sürdürülmek istenmektedir. 
Ülke nüfusunun 25 milyonunu içine alan tarım 
kesiminde böylesine bir bozuk düzen hüküm 
sürerken bugünün evrensel koşulları karşısında 
A. P. nin Türk tarımı için inan verici bir tarım 
politikası içine gireceğine güvenimiz yoktur. 
Çok önemli gördüğümüz ve 25 milyonun ıstı
rabına cevap verecek olan Tarım Bakanlığının 
bu meseleler üzerimde önemle eğilmesini rica 
eder, Yüce Senatonun sayın üyelerine C. H. P. 
Senato Grupu adına saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Fehmi Baysoy, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, 
'sayın senatörler; Türkiye tarımının memleketin 
hayatiyeti üzerinde ne kadar önemli yer işgal et-
ttiği yüksek malumlarınızdır. Bu sektöre çeşitli 
yönlerden bakmak lâzımdır. Konunun hsr yönü 
'öbürüne tercih edilmiyecek ehemmiyettedir. 
Ancak, bâzı kuvvetli olaylar ile şartlar doğ
dukça bunların ekenomiriin kesimlerine, bu ara
da tarımda özel ve ağırlığını belirtecek kuv
vette tesir edecekleri muhakkaktır. Bu tesirler 
ise şiddet ve sürükleyici oluşlarına göre kesim
lere, bu arada tarıma, kendilerine göre, birta
kım istikametler vermek istidadmdadır. Bu 
tesirler önceden görülüp arzu edilen yönlere 
-sevkedilmezlerse tehlikeli, hattâ yıkıcı bile ola
bilirler. Bugün Türkiye'de böyle kuvvetli bir 
olayın ve şartın kaçınılmaz tesir sahasına gir
mek üzeredir. Bu yüzden konuşmamızda tarımı, 
bu yeni olay ve onun şartlarının gerektirdiği 
açıdan ele almayı zaruri bulduk. Sözünü etti
ğimiz olay Ortak Pazar karşısında Türkiye ta
rımının fenomenidir. Bunun için de hayvancı
lığımızın imkân vadeden kesimlerini ele almak
ta fayda umduk. 

Sayın arkadaşlarım, gerek Sayın Tarım 
Bakanının Karma Bütçe Komisyonunda bütçe 
dolayısiyle yaptığı açıklamalar, gerekse dikkat
lerinizden kaçmamış olacağı muhakkak bulu
nan Plân ve yıllık programlar çok hayati so
nuçlar taşımaktadır. Bir kere tarımdaki geliş
me hızı son yıllarda kalkınma hedefinin, genel
likle % 60 ilâ % 65 aşağısında gerçekleşmiştir. 

Bunu, nüfusunun % 70 inden fazlasının tarımla 
geçinmekte olan Türkiyemiz için ne tehlikeli 
ve sosyal baskılı bir neticeye doğru gitmekte 
olduğunu ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 
Nüfus artısı hızının çok altında seyretmekte 
olduğu açıkça görülen tarımdaki gelirin, genel 
ekonomimizi ve kalkınma hızını da köstekle
mekte olduğu bir gerçektir. Tarım gelirindeki 
bu gelişmede tarımsal giderlerde yeterli sevi
yelere çıkmadığımız, bunlarda kalkındırıeı ni
teliklere göre dengeli bir öncelik yaratmadığı
mız, dağıtımında da dengeli başarı göstereme
diğimizin payı elbette çoktur. Ama, plân ve 
programların da kabul ettiği üzere, bunların da 
önünde, tarımımızın hâlâ baskılı şekilde tabiat 
şartlarının tesiri altında bulunması keyfiyeti 
vardır. Denilebilir ki, tarımımız plân ve prog
ramlarımız yanında, çiftçinin yapacağı işletme 
gayretine nazaran, daiha çok tabiî şartların 
kontrolü altındadır. Bu hale ilâveten, asıl he
defe ulaştırıcı tertiplerin alınmasına ancak im
kân sağlıyan envanter ve haberleşmelerden de 
yoksunuz. Bu yoksunluk plân ve programları
mızda hedeflere ulaşitırıcı tedbirleri derpiş et
memizi de güçleştiriyor. Gerçekten de Sayın 
Tarım Bakanı arkadaşımız, Bütçe Karma Ko
misyonunda aynı konuya değindiler ve şöyle de
diler; «Plânın öngördüğü birinci dönemde 4,2, 
ikinci dönemde 4,1 kalkınma hızına ulaşamadı-
ğıımızı, programlarla gösterilen hedefleri, yine 
Plânlamanın ortaya koyduğu rakamlarla elde 
edemediğimizi ileri sürdüler. Tabiî ki, bir kıs
mında benim de imzam bulunan, bu hususları 
reddetmek mümkün değildir. Yalnız bunların 
hesaplanışı, bu hesaplanışın ne dereceye kadar 
gerçeği ifade ettiğini de hesabetmek mecburi
yetindeyiz». 

Sayın arkadaşlarım, burada memleketimiz 
kalkınma plân ve programlarının bile gerçek 
dışı temellere oturmakta olduğu samimiyetle 
belirtilmiştir. Halbuki Ortak Pazara giriş dö
nemi içindeyiz, bunu Hükümet imzalamış ve 
çok yakında da ümidediyorum ki huzurunuza 
gelecektir. Ortak Pazar topluluğu ise tarımını 
Ortak Pazar topluluğu anlaşmasından çok daha 
evvelki seneler rayına oturtmuş, giderlerle do
natmakta bulunmuştur. Temel dokuman, ista
tistik, araştırma ve haberleşmeler bakımından 
artık elektronik aletlerle, ordina/törlerle çalış-
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ma dönemine girmiştir. Taibat şartları karşı
sında beşerî güçlerin kontrolü çok yüksek se
viyeye çıkarılmıştır. Daiha da mevcut döğer fak
törlere eğilmeye lüzum görmüyorum. 

Durum böyle olmakla beraber, tarım politi
kamız bakımından ela iktisadın ve şartların ge
reklerine uyduğumuz konusunda iyimser olamı
yoruz. 

Bu konuları belirtirken Ortak Pazar kargı
sında hangi konularda derece olarak çok zayıf 
bulunduğumuzu, hangisinde nisbeten imkânli 
olacağımızı da açıklamak isterim. Ortağı olmak 
üzere bulunduğumuz topluluk karcısında hay
vancılığımızın, üzerine eğildiğimiz takdirde en 
fazla imkân ve potansiyel taşıyan sektör oldu
ğunu göreceğiz. Anılan topluluk buf̂ ün et üre
timi yetersizliği içindedir. Bu üründeki açık, 
1970 yılında 600 000 tondur, önümüzdeki üç yı
lın sonunda bu açık 1 000 000 tona yükselecek
tir. Bu, ilgililerin bu konudaki dokümanların
dan ve bilgilerinden alınmıştır. Türkiye'mizde 
modern şartlarda ve standartları belirli kasaplık 
hayvan besisi ve et üretiminin öncelikle teşviki 
zarureti, kendiliğinden, şu durum muvacehesin
de ortaya çıkmış bulunuyor. Ancak, bu besici
liğin Devlet çiftliklerine münhasır tutulması ve
ya her hangi bir mal üreticisinin yan gelirli is
letmesine bağlanmasına taraftar olmadığımızı 
da belirtmek isterim. Bu besicilik teşvikinin 
aslında bütün Türkiye sathına yayılmış köylü 
işletmelerine öncelikle yöneltilmesinin şart ol
duğuna da işaret etmek isteriz. Burada bir nok
taya daha değinmekte çok büyük fayda gör
mekteyim. 

Ortak Pazar ülkeleri topluluğu süt ve tere
yağı bakımından iyice doymuş, hattâ üretimin, 
arz fazlalığı karşısında fiyatların düşmesi sonu
cu çok kalabalık sütçülük tarımsal üretim işlet
melerinin mahvolmasını önlemek amaciyle Or
tak Pazar çok ağır malî yükler altında kalmış, 
sızlanır bir hale gelmiştir. Büyük tarımsal iş
letmeler, imkânlar bu işletmelerin tasfiyesini bi
le öne sürer olmuşlardır. Nitekim, sayın arka
daşlarım son zamanlarda bu Ortak Topluluğun 
sülflü maddelerinden süttozu ve tereyağının da 
Türkiye'ye hibe suretiyle verildiğinden her hal
de haberdarsmızdır. Türkiye, Ortak Pazara 
girme yolunda iken kendisine şartların bahşetti
ği imkânlardan istifade için hemen tertiplen-
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inek ve tedbirler almak durumundadır. Bu ter
tiplenmenin başında, en çok talebolan maddeye 
yönelmek mecburiyetindeyiz. Halbuki, tarım 
tertiplenmesi yönünde önceliğin süt ve sütçülük 
veçhesinde olduğunu görmekteyiz. Memleketi
mizde birim başına süt verimini artırmak bir 
politikadır. Ancak, iktisadi hayvancılıkta, dün
ya veya Ortak Pazar süt veya et yönlü, tek veç
heli üretimi çoktan terk etmiştir. Et - süt ola
rak, iki yönlü üretim politikasına geçmiştir. 
Bunda bugünkü süt üretim fazlası ve sosyal ma
liyet pahalılığı iyi bir ders olmuştur. Bu itibarla 
hayvancılığı projelendirme prensipleri üzerinde 
tekrar durmak ve ona göre tertiplemekte fayda 
umuyoruz. 

Bu arada Ortak Pazarın en modern satış 
usulleriyle çalıştığı da dikkatten kaçmıyacak 
özelliktedir. Bu usuller arasında kaliteye göre 
çalışmak, standartlaşma en başta geliyor. Stan
dartlaşmanın faydalarından biri de üretimin ta
lep tercihlerine göre istikametlendirilmesi me
selesidir. Hayvancılığımızın da şimdiden hem 
iç, hem de Ortak Pazar camiası taleplerine göre 
yöneltilmesi şarttır. Bu itibarla vakit geçirme
den kasaplık hayvan ve et standartlarında hiçol-
mazsa eğitici ve öğretici yolda tatbikata başla
manın zaruri olduğuna işaret etmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, dün Orman Bakanlığı 
bütçesinin orman köylerini kalkındırma konu
sunda misal olarak Kızılcahamam'ın Güven kö
yü grupu projesinden bahsetmiştim. 1963 yılın
da proje başladığı zaman bu grupun 83 000 baş 
keçisi, 17 000 baş da sığırı olduğu tesbit edilmiş. 
Grupa verilen 550 baş montofon ineğinden son
ra keçi miktarının 6 000 e sığır miktarının da 
8 bine düşmüş olduğunu görüyoruz ve ekimin 
de % 70 nisbetinde hububattan hayvan yemle
rine kaydığını görüyoruz. Bu hal gösteriyor 
ki, Türk köylüsüne yol gösterdiğimiz, iktisadi 
faktörleri de ayağına götürdüğümüz takdirde 
Türk köylüsü iyi bir anlayış içinde bu gösteri
len yola devam etmekte ve önseviyeye daima 
geçebilmektedir. 

Türkiye'de bugün hepimizin malûmu oldu
ğu veçhile bir hayvan yemi darlığı, buna muka
bil aded itibariyle bir hayvan çokluğu vardır. 
Aded çoktur, fakat hem et, hem süt verimi az
dır, ama yukarıda belirttiğimiz gibi, çalışıldığı 
takdirde, Türkiye'de yem açığı kapanacak ve 
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hem de verim artacaktır. Zira, 17 bin baş ine- i 
ğ'm yiyeceği yemi nihayet 6 bin baş ineğe tahsil 
edeceksiniz, hem aded azalacak, ama verim yük
selecektir, Bir taraftan da emek boğa gitmiye-
cek yani, tahıl ekiminden bir şey alasııyan köy
lü hayvan yemini verdiği zaman gelirinin arttı
ğını gördüğü için ki. misali gözümüzün önünde 
uzakta değil, şurada Kızılcahamam'da. 0 zaman 
hububat ekiminin verimli olmadığı yerlerde 
kendiliğinden hayvan yemine kayacak. Tarım 
Bakanlığı ne yapar? Benim bildiğim, senelerce 
hayvan yemi yetiştirmek ve mera ıslahı için l i r 
hayli paralar sarf etmiş, emekler sarf etmiştir, 
ama anlıyoruz ki, şimdi hâdise kendisini göste
riyor, hayvancılıkla birlikte eğer mera iflahı ve s 
yem nebatları mevzuuna gidersek o zaman bun
lar birikirini koruyor ve geliri artırıyor, fakat j 
eğer bir tarafta hayvancılık üzerinde çalışalım, 
bir tarafta yem nebatları üzerinde çalışalım der
sek, bugüne kadar takihettiğimiz aksak siyaset 
nihayet gördüğümüz neticeyi verir. I 

Sayın arkadaşlarım, bu ve benzeri misaller 
gösteriyor ki, hayvancılık ve ekim isleri fciribi- I 
rinden ayrılmasına imkân olmryan ve fakat bil- I 
gi ve programlı bir çalışma istiyen bir faktör
dür. Türkiye'nin bugünkü, hububat ve yem bit
kileri ziraati ile, hayvancılık için uygulamak- ! 
ta olduğu plân ve programların ve bunların tat
bikatını biz yeterli bulmuyoruz. Bu yetersizlikte, j 
biraz da bünyesinde bir hayli kıymetli eleman- 1 
lar toplamış olan Trrım Bakanlığının teknis- i 
yen kadrosunun mesailerinin zaman zaman Ta- ş 
rım E akanlarının değişmesiyle şu veya bu isti- I 
kamette çalışmaları israf edilmektedir. Biraz 
açıklamak lâzım gelirse, bu tabiî grupumun gö- | 
rüşü haricinde, şahsi görüşümü müsaade eder- j 
seniz arz edeyim, sayın Başkanım. I 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, yine bir gün bu
rada bütçe tenkidleri yapıyorduk, Zamanın sa
yın Tanın Bakanı 2 000 yılının projeksiyonunda 
aşağı yukarı 5 bin elemanının çalıştığını ifade 
ettiler, burada, iyi hoş, aldık elimize baktık is- j 
tifadeli tarafları var, ama, kendilerine bir su- j 
al tevcih ettim. «Sayın Tarım Bakanı zatıâli-
niz burada baki değilsiniz, birgün zatıâliniz bu- j 
radan giderseniz bu 2 000 yılının plânını hazır- I 
]arken çalıştırdığınız 5 bin kişinin emeği, zamanı j 
gelen bakan tarafından benimsenmezse bu sizin I 
koyduğunuz prensipler ne olacak, mevcutlar gi- j 
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bi rafa mı, kaldırılacak? Çünkü, ben 112un se
neler Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışan bir 
arkadaşınız olarak nice nice mesailerin, rapor
larının, hani bugün isminin dahi unutulmuş bir 
köşeye atılmış olduğunu gayet iyi bilirim, me
raklı arkadaşların hangisi baksa bunları zaten 
görebilir. İşte hakikaten arkadaşlarım Tarım 
Bakanlığı bünyesinde çok kıymetli elemanlar 
vardır. Arm^k, bu elemanları tetkik edin çoğu 
kendi ün^as sahasmda çalışmamaktadır, muhte
lif ysrlerde çalışmaktadır. Hele hele Tarım Ba
kanlığında bir de müşavir bolluğu yahut ben
zeri isimlerle kullanılan arkadaşlarımız vardır. 
Halbuki bunların içinde cidden tecrübeleriyle, 
çalışma gayretleri, enerjileriyle çok istifade edi
lecek arkadaşlar vardır, ama işte muayyen bir 
isim altında pasif bir şekilde günlerini gün et
mekle, sıkıntı, yani sıkıntı, şu bakımdan, çünkü 
bir insanının içinde enerji vardır fakat yapa
cağı iş kendisine verilmemiştir, işte o. elbet 
en büyük asabı çeken insandır ve bu azap için
de çalışan arkadaşlarımız vardır. Sayın Tarım 
Bakanımızın, hele hele biraz da Millî Eğitim 
Bakanlığı yaptığı için, bunlarla biraz daha ya-
kinen ilgilenmesi gerekir. Sayın Tarım Bakanı
mızdan bu konular üzerine eğilmesini şahsım 
adına istirham edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, biraz da Tarım Bakan
lığının çalışmaları mevzuuna gelelim. Arz etti
ğim gibi Tarım Bakanlığı eleman bakımından 
her türlü imkâna sahiptir, ama, 1961 yılından 
beri bugüne kadar tetkik ediyoruz. Tarım. Ba
kanlığından gelen ve Meclislerde kanunlaşan 
kanunları şöyle bir gözden geçirelim, Şurada 
bir listem var, bakıyoruz bugüne kadar kabul 
edilmiş kanunların listesi Tarım Bakanlığına 
bağlı okullara döner sermaye, veterinerlere öde
nek verilmesi, 3656 sayılı Kanunda Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik vesaire. Şimdi bun
ların içinde işaret ettiğim belli başlı bir kaç ka
nun çıkmış. 

1. Ankara Şap Entitüsü inşaatı ve bunun
la ilgili kanun; ki, bugün hakikaten bu Şap En
titüsü büyük bir hizmet gören sade Türkiye'nin 
değil, Orta Doğumunda ihtiyacını kanlayabi le
cek olan beynelmilel bir müessesedir. 

2. Zirai karantina ve mücadele kanunu, ye
rindedir. 

3. Tohumlukların tesbit, kontrol ve sertifi
kaya bağlanması ile ilgili kanun, çıkmış. 
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4. Bir de su son günlerde Ziraat Odaları 
Birliği kanununu çıkarmışız 

Yani benim tesbit ettiğim 1981 den beri çı
kan kanunlar bunlar. Diğerleri var bunun için
de işte, Teşkilât Kanununun falan maddesine 
bilmem neyin ilâvesi, şu cetvel, bu cetvel, Ata
türk Orman Çiftliğinden bilmem ne kadar ara
zinin verilmesi, hele bu da ayn bir mevzuu, 
neyse. Bir müsait zamanda derinliğine temas 
edeceğim. Ne olacak ki, bunu kırpa kırpa gali
ba kuşa döndüreceğiz, çünkü her isteyene veri
yoruz, senelerden beri. Aziz Ata'nın, bu memle
kete bahsettiği şeyi bu kadar rahatlıkla harca
maya hakkımız olmasa gerek. 

Bir de komisyonda olan kanunlar var, onları 
da şöyle sıraladım, ben şahsi görüşüme göre 
ehemmiyet verdiğim noktalara işaret ediyorum, 
Islâhı Hayvanat Kanunu, beyefendiler bu 1938 
senesinde çıkmış bir kanundur ve bundan 4 sene 
evvel tetkrar Meclise geldi, inanın bana, bugün 
4 sene etvvelki kanun çıksaydı bugünkü tatbi
kata yine uymazdı. Bu kadar mühim bir kanun 
hâlâ durur, ondan sonra da bu memlekette siz 
kalkarsınız at vebasını, sığır vebasının ve salgın 
hastalıkların takibini büyük külfetle bu mesle
ğin sırtına yüklersiniz. Yok arkadaşlarım, böy
le şey yok. Bunun muhakkak biran evvel ele 
alınması ve zamanın şartlarına uyulması lâzım
dır. Eğer o kanun bizim dediğimiz şekilde çık
mış olsaydı Van'da çıkan hastalık İzmir'e git
mez ve bugün Devlet, milyonlarca lirayı, ki bir 
kısmını hâlâ daha ödiyememiştir, vatandaşa 
ödemek mecburiyetinde kalmaz ve bu işte çalı
şan arkadaşlar da mutazarrır olmazlardı. Bu
gün bizim veteriner teşkilâtının bir çoğu benzin 
istasyonlarına borçlu durumdadır, ne zaman ve
receğiz, nasıl vereceğiz bilmiyoruz. Benzin is-

. tasyonları vasıta çalıştırırlar, halbuki muhase-
bei umumiye kanunu tahsisatı olmadan alman 
şeyden, alanı mesul tutar, hepsi şimdi suçlu du
rumda, mahkemeye verseniz hepisi mahkûm 
olurlar. 

Avcılık kanun tasarısı bu da mühimdir, be
nim için. Çünkü, elini kolunu sallayan şu veya 
bu, dışarıdan veya içeriden gelir avlanır ge
çer gider. Hele hele geçen gün gazetede bir şey 
gördüm, bir Amerikalı yahut İtalyan gelmiş 
300 küsur tane çulluk avlamış, gitmiş, ne aldık 
bundan biz, vallahi orasını bilmiyorum, gaze

tede gördüm. S, günâhtır, hangi memlekete gi-
dipte bir tane kuş avlayabiliyorsunuz bedava. 

Devlet üretme Çiftlikleri Kanunu her hal
de çok lüzumlu bir şey, çıkmamış hâlâ. Bu mem
leketin dertlerinden birisi olan Çiftçi Malları
nı Koruma Kanunu senelerden beri geldi, gide
cek, hâlâ gelmez. Burada yerinde göremedim, 
bir de arkadaşlar, bu memleketin bir mera der
di vardır ve senede en aşağı birkaç kişi bu yüz
den ölür veya birkaç köy daima birbirine gi
rer. Ben bunu, şimdi gülen, Sayın Sırrı Atalay'-
ııı Adliye Bakanlığı zamanında da söylemiştim, 
şöyle yaptık, böyle yaptık, onun da ömrü vefa 
etmedi veya etseydi belki çıkarırdı orasını, bil
miyorum. Böyle va'dedenleri çok gördüik çünkü, 
yalnız hakikaten arkadaşlarım, bu mera ve yay
la derdi Türkiye için mühim bir mevzudur, lüt
fedin bunu Tarım Bakanlığiyle, zannediyorum 
ki, Adliye Bakanlığının beraber halletmesi lâ-
zımgeliyor. Bu işlere biran evvel el koyalım, 
vatandaş ıstırap çökiyor bundan, emin olun bu 
işleri hallederseniz hem rey, hem sevap kaza
nırsınız. 

Sayın arkadaşlar hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Millî Birlik 
Crupu adına Sayın Karavelioğlu, buyurun efen
dim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan ve seçkin Ta
rım Bakanlığı erkânı hepinize grupum adma 
saygılarımı sunuyorum. 

Tarım Bakanlığı gibi tarımsal üretimde son 
derece etkili olan bir Bakanlığın bütçesini ince
lemek gerçekten zevktir. 

Üretim, kalkınmanın temelidir, tarımsal üre
timimiz plânın neresindedir, plân hangi hedefle
re ulaşmıştır, ben plânın tarımsal üretim ilişki
lerini incelemek istiyorum. 

Bir genel başlangıçla başlamaya mecburum. 
Hepinizin bildiği gibi Birinci Beş Yıllık Plân
da tarım sektörünün yeri % 17,7 idi. Bu, ikin
ci Beş Yıllık Plânda, bünye değiştirme zarure
tinden dolayı şüphesiz olumludur, % 15,2 ye 
düştü. Bu düşüş bâzı şaşırtıcı tenkidlere mâ-
rus kalıyor, ama haklı değildir, plân stratejisi
nin icabıdır. Asıl konu, bu sektörlerarası % 15,2 
ııin iç bünyesindeki gelişmenin tabiî sınır
ları içerisinde, plân hedeflerine göre tahakkuk 
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etmesidir. Bilhassa meseleyi "burada sınırlama
ya çalışacağım. 

Tarımsal üretimde üretim için yatırımlar ne 
ölçüde tahakkuk etmiştir, tarımsal üretim son 
üç senede ne ölçüde tahakkuk etmiştir? 

Yatırımları gözden geçirirsek 1970 senesin
deki tıkanmadan dolayı hedeflerin geride kal
dığını görüyoruz. Yatırım hedefleri, özel ve ka
mu sektörü beraber, plânda % 15,2 olarak he
deflenmiş. Son 3 yılın gerçekleşmesi % 13,4 ol
muş, hedef, yatırımların gerisinde kalmıştır. 
Yatırımların hedefin gerisinde kalmasını telâ
fi etmek için önümüzdeki son iki yılda bu hedef 
büyütülmüştür. 15,2 hedefi bir ölçüde gelişti
rilsin, hızlandırılsın diye 16,9 a çıkarılmıştır. 
Bu, hedefte % 25 lik bir tashihtir. Temenni ede
riz ki, bu düzeltme tahakkuk etsin. Ama, geç
miş senelerde daha düşük tahakkuk etmemiş 
olan hedefin önümüzdeki 2 senede hızlandırıl
mış olarak tahakkuk edeceği ümidinde değiliz. 
Ama, teşvik etmek isteriz. Bu hedef 16,9 ola
cak. Bu, zor bir hedeftir. Kaldı ki, geçmiş, geri 
kalmış 13,4 lük hedefte fiilî gerçekleşme nisbeti 
% 90 dır. Bu, fizikî hedeftir. Bunu, siz teknis
yen arkadaşlarım derinliğine bilirsiniz, fizikî 
hedefin ne olduğunu. 

Sonuç : ilk 3 yılda yatırım gerilemesi, tarım 
yatırım hedefini artırmak zaruretini yaratmış, ta
rımsal üretimin düşmesine sebebolmuş, tahakkuk 
etmemiş projelerin sayısını ileri atmış ve yük
sek maliyete sebebolmuştur. Böylece Üçüncü 
Beş Yıllık Plâna, tarımsal yatırımlar daha ge
niş ölçüde intikal edecektir. 

Şimdi, tarımsal üretim ne olmuştur? Tarım
sal üretim nerededir? Bunu incelemek istiyo
rum. 

Bunu incelerken bugün bir gazetede gör
düğüm bir bilgiyi size arz etmek istiyorum. 
Yunanistan'da son yılın tarımsal üretim geliş
mesi % 8 dir. % 8, resmî beyanat olarak açık
lanmış, ben de intikâl ettiriyorum. Bu % 8 
rakamının lütfen aklınızda tutunuz, ikinci Beş 
Yıllık Plânın, maalesef, uygulamada en büyük 
yetersizliği tarım olduğu görülmektedir. Tak
dim ediyorum, 1967 - 1971 hedefi tarımsal 
kalkınma hızı % 4,6 olarak tesbit edilmiş. He
def bu idi. Yani, tarımın her sene bu % 7 
kalkınma hızı içerisindeki yeri, onun % 4,6 
sı olarak artacaktır. Halbuki, son 3 senelik 

| fiilî gerçekleşme maalesef % 1 in altındadır. 
Bu, benim yaptığım hesap değil; bu, Plânla
manın tesbitidir. Fiilî gerçekleşme, % 1 in 
1/4 üdür. % 1 in 1/4 üdür. Son 3 senenin 
ortalaması, tesbit edilen hedefin 18 de 1 dir. 
Saym İlhami Ertem Beyefendinin temsil et
tiği tarım politikasının başarısı % 4,6 lık bir 
kalkınma hızı sağlıyacaktı. Halbuki,, % 1 in 
ancak 1/4 ünü, hedefin 18 de 1 ini sağlamış
tır. Tarım politikasının sağlıyacağı üreti
me 180 kilometrelik bir hedef gösterilmişti, 
bu hedefin ancak 10 kilometresi katedilebil-
miştir. Bunu artık nasıl yorumlarsanız yo-
rumlaymız. 

Tarımsal üretimin teferruatına biraz gi
rince şu neticeyi görüyoruz. Tarımsal üretim
de sadece orman ürünleri hedefi bir ölçüde 
geçmiştir. Diğer bitkisel, hayvansal ve su 
ürünleri, hedefin kat kat gerisinde kalmıştır. 
Söbepleri, malûm. Bitkisel üretim maale ef 
büyük ölçüde, büyük bir fonksiyon olarak 
hava şartlarına tâbidir. Hayvansal üretim 
de hâlâ hava şartlarına tâJbi. Üretimi destek
lenen bir kısım ürünlerin ihraç yetersizliği 
de buna inzimam edince tarımsal üretim ol
duğu yerde saymış. Olduğu yerde saymış der
ken, deminki 18 de 1 hedefine ulaşmayı kay
dediyorum. Belki bunu yerinde saymak de
ğil, gerilemek diye telâkki etmek lâzım. Ama, 
yerinde saymak terimini kâfi buluyorum. 

işte bundan ötürü plân ifadesi ile tarım 
sektörünün yurt içi gelir ve gayrisâfi millî 
hâsıla içindeki payı hızla azalmıştır. Tarı
mın bugünkü durumu böyle. Toprak düzeni 
bozuk, olduğu gibi duruyor. En büyük işsiz
lik, en az gelir tarım düzeninde, üstelik en 
adaletsiz gelir dağılımı tarım bünyesinde. 
Tarım bünyesi hâlâ her türlü sosyal güven
likten mahrum. Yapılabilenler, yapılmış â-
zımgelenlerin yanında çok çok fazla. Top
rak reformu âcil bir hale gelmiş. Program, 
bâzı teknik ibarelerle şunları ifade ediyor. 
Teknolojik gelişmelerin, elde edilen teknolo
jik gelişmelerin etkisi henüz çok yetersiz
dir. Sebse ve meyva üretiminde bir hareket 
var. Bunu memnuniyetle kaydediyorum. Bu, 
pratikte de müşahade edilebiliyor, plân da 
gayet matamatiksel olarak tesbit etmiştir. 
Ama, dış pazar organizasyonunu yok. Bunu 

I işliyecek sanayi henüz kurulamamış. 
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Tütün ve çayda tarımsal üretimdeki olumlu 
gelişmenin veya tarımsal üretimdeki kısmi' 
'olumlu gelişmenin etkisini gidermekten çok 
ötede problemler devam ediyor. 

Yağlı tohumlarda devamlı bir gelişme var. 
özellikle, ayçiçeği hem birim verimliliği ba
kımından, hem de saha bakımından bir artış 
eğilimi içinde. 

Hububat, yem bitkileri ve besiciliğin hava 
şartlarına bağlılığı mutlak ölçüde devam edh-
yor. 

Merinos projesi istenilen sonucu verme
miş,, hayvansal ürünlerde ithalâta baskı art
mak eğilimi içerisinde. 

Ormancılıkta hem bir gelişme var, bun
dan daha memnuniyet verici olan unsur, hem 
de bir verim kapasitesi var. 

Sonuç, plânın ifadesi ile, tarım memleketi 
'olan Türkiye'de iç talebin karşılanmasında, 
buğday hariç, tıkanıklık olmamıştır. Bu, bir 
teselli mükâfatıdır. Bu teselli mükâfatı yoruma 
muhtaçtır. 

Evet, buğday hariç tıkanıklık olmamıştır. 
Buğdayda niçin olmuştur, tıkanıklık? Hem 
üretim yetersiz, hem tüketim geniş. Diğsr 
ürünlerde de tüketim geniş olsaydı, acaba lire
tim yeterli olur muydu? Türkiye'de mevcut 
millî gelir daha âdil dağıtılsaydı, üretimini 
sevindirici bulduğumuz zirai ürünler Türki
ye'ye veterli olur muydu? Bu, bir sorudur. Bu
gün Ankara gelir dağılımı bakımından dengeli 
bir kentimiz sayılır. Buna rağmen % 60 ge
cekondulardadır. Biz, Yenişehir'de günlük 
içecek süt bulamıyoruz. Bu % 60 gecekondu 
sütü çok az kullandığı halde. Acaba daha den
geli bir gelir dağılımı'olsaydı, daha dengeli bir 
tüketim olsaydı tarımsal ürünlerimizde, diğer 
tarımsal ürünlerimizde buğday gibi tıkanıldık 
olur muydu, olmaz mıydı? Bunu sadece sual ha
linde ortaya koymakla iktifa» ediyorum. 

Bir de tarımsal ihracatı gölden geçirmek is
tiyorum. 

Tarımsal ürünler ihracat hedefi, 1970 te 440 
milyon dolar olarak tahakkuk etmiştir. Bu, 440 
milyon dolar, aslında 1969 senesi hedefi idi, 
439 milyon dolar olarak. Görüyoruz M, tarım
sal ihracat, tarımsal ürünler ihracat hedefi en 
az bir sene geri kalmıştır. 1969 senesinin 439 
milyon doları, 1970 in 440 milyon dolan olarak 
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bir sene tehir ile tahakkuk etmiştir. 1971 he
defi, 460 milyon dolar olarak tanzim edilmiş
tir. Elbette bu, geniş ölçüde ihracatın fonksi
yonu olarak, fonksiyonda, denklemde büyük 
ağırlığı olan tütün, pamuk, fındık gibi mahsul
lerin uygun hacımda üretilmesine ve uygun 
şartlarla satılmasına bağlı. Bu şartlar olumlu 
tahakkuk ettiği takdirde 1970 ile 1971 hedefle
ri arasındaki 26 milyon dolarlık ihraç hedefi ta
hakkuk edecektir. 

Şimdi burada bir konuyu gözden geçirmek 
istiyorum. Son yıllarda ihraç ürünlerimiz içeri
sinde pazar bakımından en kolay müşteri bulan 
pamuktu. 1969 senesinde fiyatta küçük bir geri
leme olmuş, ama daima pazar bakımından bir 
müşkülâta uğramamış. Böyle olduğu ve bu se
nelerden beri bilindiği halde uygulanan yanlış 
bir tarım politikası ile, davullu, zurnalı buğday 
politikası ile pamuk 1969 senesinde her sene or
talama % 10 ölçüsünde artış kaydederken, üre
tim her sene ortalama % 8, % 11, % 13 artış 
kaydederken, 1969 senesi pamuk üretimi % 8 
düşmüştür ve bu % 8 Türkiye'nin döviz bakı
mından en tıkanık devresinde tıkanıklığı bir 
misli daha artırmıştır ve daha tehlikeli bir te
mayül, pamuk üretim bölgeleri deneme mahiye
tinde 2 sene, 3 sene bir başarısız, hiç olmazsa 
sahil şeridleri için verimli olmıyan bir buğday 
politikası ile meşgul edilmiştir. Memnuniyetle 
müşahede ediyoruz ki, bu safhayı aşmışız, bu
nun yanlışlığı, bunun ekonomik manada yanlış
lığı, her halükârda pamuğun daha geniş sahala
ra yayılması lâzım geldiği bugün belirli bir se
kilide ortaya çıkmıştır. Yine bugün bir gazete 
kupürünü, konuşmamı teyidetmesi bakımından, 
sunmak istiyorum. Adana Bölge Pamuk Araş
tırma Enstitüsü Çukurova'da pamufl* ekimincb 
geçen yıllara oranla büyük bir artış olacağını 
açıklamıştır. 5 milyon kilo pamuk tohumunun 
dağıtım için hazır olduğunu bildiren ilgililer 
Çukurova pamuğunun dünyanın her tarafında 
büyük rağbet gördüğünü ve tercih edildiğini 
söylemişler, kalitedeki yükseklik nedeni ile dai
ma alıcı bulunduğunu açıklamışlardır. Bu, doğ
ruluk değeri olan bir haberdir. Bunun memnu
niyet verici tarafı, dünyanın her tarafında pa
muklarımızın büyük rağbet gördüğünü ve ter
cih edildiğinin bildiriîmesidir. Buna ilâve ola
rak temenni ederim ki; daima söylendiği gibi 
dış pazar bakımından en cazip ürünümüz olan 
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yeni pamuğun, iklim şartları bakımından yeni J 
sulanan sahalara yayılmasıdır. I 

Bir de ihracatta hayvancılığı kısaca tetkik 
etmek istiyorum. Hayvansal ürünlerin 1969 he
defi, ihracat 223 milyon Türk lirası imiş, itha- I 
lâ-t is3 aynı cins ürünlerde 122 milyon Türk li
rasıdır. Yüz milyon dolarlık bir müspet fark I 
yapılmış. Şimdi 1371 hedefine gelince; bunda I 
devalüasyonun da tesiri de var. Ama, ihracat 
222 milyon dolar, ithalât 223 milyon dolar, fark 
sıfır. Artık hayvansal ürünlerin ihracatında dış 
ticaret lehinde bir artış yok. Eğri, sıfır da; ] 
bundan sonra eksiye doğru gidiyor. Bu, en az 
hayvan ürünleri kalkınmasının başarısızlığının 
bir ölçüde tescilidir veya hayvansal ürünler üre
timinde bir duraklamanın, bir hamle yapılmamış 
olmasının teyididir. 

Plân, dönemine binaen, bu sene ihracata dö
nük tarım projelerini tanzim etmiştir. Bunla
rın başlıcaları; hayvancılık projeleri, meyve, 
sebze ihracatını geliştirme projesi, gıda sanayii 
geliştirme programı; bilhassa bunun üzerinde 
durmak istiyorum. Bizim tarımımızın en büyük 
zaaflarından biri de tarımsal ürünlerin kendi 
sanayimize tabanlık edememeğidir, ifadeyi çe
virmeliyim. Tarımsal ürünlerimizi sanayi ürün
leri halinde getiremememizdir. Program, bu. ih- I 
tiyacı idrak ederek bu sene Şeker Şirketinin 
koordinatörlüğü altında kurulacak gıda sana
yii holdingini hedef olarak almıştır. Bunu., çek 
olumlu bir teşebbüs olarak karşılıyoruz. Tarım 
Bakanlığının direkt olarak sorumluluğunda ol
masa bile daima tarım politikasının büyük bir 
unsuru olarak nezaretinde, koordinasyonunda 
olacaktır, 
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ler. Kredi makanizması, teşvik makanizması, 
gübre kredisinin çoğalması, gübre tüketim tema
yülünün büyük ölçüde müspet olarak çoğalması; 
sertifikalı tohum üretiminin, hazırlanışının, ih
tiyaç belirmesinin çoğalması, bunlar çok güzel 
şeyler. Ama, teknoloji deyince uzmanları, biraz 
daha derinliğine takibi anlamalıdırlar. Bugün 
gübrede, tohumda birçok problemler çıkmıştır. 
Bu problemleri çıkar çıkmaz halletmek meselesi 
var; bu problemleri çıktıktan sonra halletmek 
meselesi var. Ama, devlet kavramında, tarım 
politikası kavramında bu problemleri yaratma
mak; bu problemleri doğurmamak, bu problem
leri doğmadan tedbirlerini almak sorumluluğu 
vardır. Yoksa kredi verdik, kredi suiistimal 
edildi, Senelerce suiistimal edildi. Burada bir 
para s tez açmak istiyorum. Şu ilaçlanmış tohum 
meselesi. Ben tam üç sene evvel ilaçlanmış tohu
mun suiistimalini, iihami Beyden evvelki sayın 
bakanımızın dikkatine sunmak için, daha doğ
rusu tedbire sevk etmek için bir soru lıalin.de 
kürsüye getirmiştim. Benim sorum bir sene ce
vaplandırılmadı ve bir taktikle sorum ortadan 
kaldırıldı. O, başka bir meseledir. Şimdi, bura
dan. şuraya atlıyorum. İihami Bey bu problemi 
açık kalbiilikle ve raJhatlıikla Bütçe Komisyo
nunda bütün suiistimallerini, alınması lâzım ge
len tedbirleri açıkladı, mesele bitti. Gayet ra
hat. Doğrusu da bu. Mademki şu teknoloji de
nilen şeyde, şu tedbirsizliklerde, suiistimallerde 
bir problem varsa bu problemin üzerine düşmek 
ve cunun tedbirini almak gerek. Bilhassa ken
disine teşekkür ediyorum, gayet tabiî buluyo
rum. Ama bizim Devlet idaremiz bakımından 
bir canlı örneği ortaya koymakta fayda bul
dum. Bu teknoloji bahsinde söylenecek söz çok
tur. Vaktim daraldı, vakit kaybetmek istemiyo
rum. Bilhassa sulamada - şu bilinen bir şeydir 
ama satırın altını çizmek istiyorum - sulanan 
aba la r umumiyetle tarıma elverişli sahalardır 
ve genellikle mutedil veya sıcak iklimdir. Yani 
pamuk ve ihraç kabiliyeti olan ürünlere elveriş
li sahalardır. Şu sulanan sahaları, suların yeni 
f;;] id iği sahaları daha çok disipline etmek lâzım. 
Yon 1 su girerken ziraatçilerln de beraber girme
sini istiyorum. Şimdi, bir tenkit değil, bir kına
ma değil, bir yersiz misal de değil, sadece bir 
teşvik, arkadaşlar. Tarımcılar için böyle elle 
tutulur netice alamamak belki fonksiyonları ica
bıdır. Bizatihi üretici değillerdir, üretim maka-
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nizması bizatihi ellerinde değildir. Şeker Şirke
ti ile Tarım Bakanlığının yetkisii sahasında olan 
üretimi bu memleketin kamu oyu münevverleri 
haklı, haksız daima mukayese ederler. Bilhassa 
uzman olmıyanlar ve tarımcılarımız aleyhine 
sonuç çıkarırlar. Derler ki; Şeker Şirketi işte 
şöyle yaptı, böyle yaptı, bizim tarımcılarımız 
diğer sahada muvaffak olamazlar. Bu, koç mu-
kayesesesi doğru olmıyan bir konudur. Yani bir
çok faktörler vardır. Bunu idrak ediyorum, ama 
kaba hatları ile bir netice çıkaracak unsurdur. 
Şimdi, buradan birşeye geçmek is'tüyorum. 

Şeker Şirketinin yeni bir besicilik programı 
var. Hedef olarak önümüzdeki sene 120 bin hay
van üretimini mukaveleye bağlamış bu, büyük 
bir hamledir. Belki Et - Balik'ın yaptığı ölçüde 
bir hamledir. Gönlüm ister ki; Tarım Bakanlığı 
da tarımsal üretime böyle etkili manivelalarla, 
böyle etkili araçlarla girsin ve artık somut ne
ticeler alsın. Somut neticeler almamasının se
beplerini kimse mazur görmek istemiyor. Kim
se sebeplerini araştırmak ihtiyacını duymuyor. 
Herkas sizden üretim bekliyor. Tarımsal üretim 
hedefinin 1/18 inde kalmasının kusurlarını işte 
tabiat şartları ile, bilmem diğer yetersizlikle 
fazla mukayese etmek ihtiyacını kamu oyu duy
maz. Sadece sonuca bakar, hiç olmazsa büyük 
ölçüde sonuca bakar. Tanımsal kredilerdeki ar
tışı memnuniyetle müşahede ediyoruz; yeter ki, 
suiistimal, istismar önlenmiş olsun. Gübre ve 
tohumluk mevzuunda bunun etkisini, tesirini 
iyi biliyorum. Bunun, bu hayvansal ürünlerini 
artırmakta da, ihraç ürünlerini artırmakta da 
bir araç olarak kullanılmasını, daha etkili bir 
doping vasıtası olarak kullanılmasını temenni 
ediyorum. 

Zaman azlığından ötürü beyanatımı kısalt
mak ihtiyacını duyuyorum. Demek ki; hacmi bi
raz geniş tutmuşum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız daiha var, bağlı
yacak kadar. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — Bir 
dakikam, bana çok az Sayın Başkan. Onun id
raki içindeyim, 

önemine binaen tarım reformu hakkındaki 
görüşlerimi, kısaltarak, arz etmiş olacağım. 

Arkadaşlar, «tarım reformu», «toprak refor
mu» diye bugüne kadar zaman kaybedildi. Ga
yet bilinçli olarak ifade ediyorum. Zaman kay

betmeyi A. P. politikacıları bilinçli olarak bu 
noktaya kadar getirmişlerdir. Geciktirmeyi poli
tika yapmışlardır ve geciktirmişlerdir. Bugün 
gecikmenin müspet sonucu; toprak reformunun, 
tarım reformunun geniş kütlelere malolarak be
nimsenmiş olmasıdır. Menfi sonucu da büyük 
ölçüde toprak sahipleri meseleyi kılıfına uydur
muşlardır. Ama, adına ne derseniz deyin bu me
sele, yapılması zorunlu hale gelmiştir. Fakat 
A. P. nin de artık toprak reformu yapacak gü
cü kalmamıştır. Sayın Bakan beni mazur gör
sünler, ne bu kabine, ne de A. P. bu dönemde 
toprak reformu yapacak güçte değildir. Temen
ni ederim ki; bundan sonraki iktidar toprak 
reformunu hemen yapsın. Çünkü, toprak refor
mu sosyal çalkantılara sebebolacak hacımdadır. 
Bunun kıvılcımlarını görüyoruz. İnşallah genç
lik hareketleri gibi dejenere etmeden bundan 
sondaki iktidarlar veya bu iktidar toprak re
formuna sahip çıkar. A. P., toprak reformunu 
geciktirirken şöyle bir slogan kullandı. Herke
se yetecek ölçüde veya Anayasanın tanzim etti
ği gibi ihtiyaç sahiplerine yetecek ölçüde top
rak yok ki. Bunu uzun uzun kullandı ve şöyle 
bir imaj yarattı; herkese toprak vermenin şart 
olduğu intibaını bıraktı. Bugün de A. P. bu
nun şikâyetçisMir. Ya herkes bizden toprak is
terse, dün istismar ederken bunu hiç düşünme
di. Bilhassa bu beyanatımla sayın Başvekili he
def alıyorum. «Herkese yetecek toprak yok» di
ye her taşın üzerinde söylerken bu ihtimali hiç 
düşünmedi. Ama, bugün Adalet Partisinin söz
cüleri ya herkese toprak veremeyince yer ye
rinden oynarsa ne olur, bu toprak reformunu 
yaparsak, personel reformunun sonucu gibi bir 
sürü huzursuzluk doğarsa ne olur gibi kaygu-
lar içindedir. 

Beyanatımı tamamlıyorum. Tarım Bakanlığı 
Türkiye'de üretimin en geniş ocaklarından bi
ridir, tanm politikasının uygulanmasında, tanm 
politikasının Tarım Bakanlığı dışındaki koordi
nasyon eksikliğindeki kusurları gidermekte 
hem Bakana, hem dıe bakanlığa başarılar diliyo
rum, 

Bütçenin tarımsal üretime etkili olmasını di
ler, hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Altan, Adalet Par
tisi Grupu adına, buyurunuz efendim. 
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ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA NA-
HİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
muhteremi senatörler; 

Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupu adına görüşlerime, rahmetli Ata
türk'ün «Millî ekonomimizin temeli ziraattir» 
sözünü esas olarak arz edeceğim. 

Bugün de bu husus söylendiği zamankinden 
daha fazla hakikati ifade etmektedir. Zira, nü
fusumuzun yüzde 70 i ziraatle iştigal etmekte 
ve geçimini bu sektörden sağlamaktadır. Durum 
bu olmasına rağmen, millî gelirimizde tarımın 
hissesi yüzde 30 dur. ihracatımızın ise yüzde 
75 i tarım ürünlerine dayanır. Ekonomimizin 
düzeltilmesi ve fert başına düşen millî gelirin 
artması için bir taraftan endüstrinin gelişmesini 
sağlayıcı tedbirleri alırken tarım alanında da 
gereken şekilde kalkınmamızı sağlamamız za
ruridir. 

[Memleketimiz, asırlarca ihmal edilmiştir. Sa
nayi sahasında bugünkü ihtiyaçları karsılıya-
cak tesisler kurulmamış, tedbirler alınma
mıştır. Tarım alanında ise köylümüz yakın 
zamana kadar iptidai bir şekilde toprağı işle
meye devam etmiş ve hayvancılıkla meşgul ol
muştur. Köylü nüfusumuz, senede 400 - 500 
bin artarken, ihtiyaçlar da bir taraftan çoğal
mış, fakat fert başına düşen gelir bunları kar-
şılayanııyacak hale gelmiştir. Bu durum mu-
avcehesinde köyden şehire akın başlamış ve iş
sizlik başgöstermiştir. Bütçenin, yatırımlara 
tahsis edilen miktarı ile yapılan sanayi tesisle
rinde açılan iş hacmi ihtiyacı karşılamaktan 
uzak kalmıştır. Memleketimizin malî gücü ba
kımından sanayileşme tempomuz, artan ihtiyaç 
ve nüfusumuz nisbetinde olmadığından, kısa za
manda memleketin ekonomik ve sosyal kalkın
masını temin etmek için tarım alanına gereken 
^ehemmiyeti vermek ve sanayileşme temposu ihti
yacı karşılıyacak seviyeye gelene kadar geniş 
ziraat alanı bulunan memleketimizde şimdiki 
nüfusun birkaç katını besliyebilecek bir tarım 
politikası yürütmek lâzımdır. Bunun için de 
tarım alanındaki ihtiyaçların iyi tesbiti ve ak
saklıkların tâyini ve ondan sonra gereken ted
birlerin alınması icabeder. 

Sayın senatörler; 
Yukarda kısaca ve prensibolarak belirttiğim 

hususların temini için yalnız Tarım Bakanlığının 
çalışmaları kâfi gelmez. Başta Devlet Plânlama 

Teşkilâtı olmak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Köy İşleri, Sanayi, Ticaret, Orman, Güm
rük ve Tekel bakanlıklarının da yardımcı olma
sı lâzımdır. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğüne de bü
yük iş düşmektedir. Bütün bu müesseselerin 
tarımda memleketimizin istenilen seviyeye ulaş
masında rolü büyüktür. Birinin zamanında ve 
yerinde gereken tedbiri almaması bütün yapılan 
işi aksatabilir. Bu büyük dâva birlikte halledi
lebilir. Dâvanın büyük yükü elbette Tarım 
Bakanlığındadır. Bu bakanlık, diğer bakan
lıklara ve müesseselere ihtiyaçlarını bildirecek 
ve koordinasyonu sağlayacaktır. İcabederse, 
her bakanlık mevzuatta da değişiklik talebede-
rek tarımda istenilen gayeye vasıl olma yolları
nı arayacaktır. 

Anayasamızın 37 nci ve 52 nci maddeleri bu 
hususta yapılacak işleri Devlete yüklediğine 
göre, anadâvanın hallini yalnız Tarım Bakanlı
ğına bırakmamıştır. Zira, Anayasanın bu mad
delerindeki yapılması öngördüğü hususlar ve 
mevdu vazifeler, birçok bakanlıkların vazifele
ri şümulüne girmektedir. Anayasanın bu hü
kümlerine göre, toprağı ıslah etmek, sulamak, 
gübrelemek, erozyonu önlemek, en iyi cins to
hum tedarik etmek, en fazla randıman almak, 
standart mal yetiştirmek, bunları modern usul
lerle muhafaza etmek, tarımda hava şartlarını 
en az tesir icra edecek duruma getirmek, 'kredi 
imkânlarını artırmak, işlştme araçlarına sahibol-
mayı kolaylaştırmak, hayvancılığı ıslah etmek, 
ucuz gübre temin etmek, tarım sanayiini kur
mak, pazarlamak, çiftçinin alın terinin hakiki 
değerini bulmasını temin etmek, halkın gereği 
gibi beslenmesini ve tarım üretiminin toplumun 
yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, 
topraksız veya yeteri kadar toprağı olmıyan 
çiftçiye toprak temin etmek, köye medenî hiz
metleri götürmek ve köylüyü bu hizmetlerden 
yararlanacak iktisadi güce ulaştırmak, mahsul
lerde taban fiyatları tâyin etmek her bölgenin 
arz ettiği özellik ve imkânlara göre çeşitli ürün
lerin değerlendirilmesi için küçük sanayi tesis
lerinin köylerimize götürülmesini sağlamak, bu 
husus için gereken tedbirleri almak, köylerimiz
de gizli işsizliği önlemek ve âtıl iş gücünü de
ğerlendirmek için el sanatlarını geliştirmek, 
köy kalkındırma kooperatifinin kurulmasını 
teşvik ederek proejlerinin yapılmasını sağla-
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mak, özellikle kredi sağlanması cihetini yeni 
usullere bağlamak, toprak, su hizmetlerine özel
likle küçük sulamalara öncelik ve ağırlık ver
mek, orman ve dağ köylerimizde yaşayan va
tandaşlarımızla ilgili konulara değinmek ve ça
relerini bulmak, çiftçiyi eğitmek, geniş teknis
yen kadrosu ihdas etmek gibi tarımla uğraşan 
vatandaşlarımızın kalkınmasını sağlamak Dev
letin anavazif esidir. 

Muhterem senatörler; A. P. İktidarı, bütün 
bu hususlara el atmış, bir kısmını tahakkuk 
ettirmiş, bir kısmının etütlerini bitirmiş ve 
halen kalanlarını da etüd ettirmektedir. Böyle
likle Anayasanın öngördüğü ve memleket ger
çeklerine uygun, istediğimiz mutlu ve modern 
Türkiye'yi kurabilmek için lâzım gelen çalış
malardan en mühimi olan zirai reformu tahak
kuk ettirme yoluna girmiştir. 

Söz zirai reform mevzuuna gelince; mem
leketimizde uzun zamandan beri sözü edilen ve 
münakaşası da yapılan toprak reformu mevzuu
na da temas etmek zarureti doğmuştur. 

Adalet Partisinin iktidara gelmesinden bu 
yana bir kısım muhalefet sözcüleri, her yer
de ve her vesile ile toprak reformu mevzuunu 
ileri sürmüşler ve bunun Anayasanın emri ol
duğu üzerinde durmak suretiyle de kendi tez
lerine Anayasada dayanak bulma gayretine 
düşmüşlerdir. Bu tezi savunanların istedikleri 
husus, memlekette toprak ağalarının bulundu
ğu, bunlara ait arazilerin alınarak topraksız 
veya toprağı yetnüyen çiftçiye dağıtılması, bu 
yoldan çiftçinin kalkınacağı tezidir. Hattâ, 
Hükümetin bunu yapmaması veya yapmakta 
gecikmesi halinde «Toprak işüyenindir» gibi 
bir iddia ile topraksız çiftçileri kendilerine 
aidolmıyan ve Anayasa teminatı altında bu
lunan mülkiyet rejimini yok edici bir duruma 
girmeye teşvik etmişlerdir. Calibi dikkat olan 
nokta «Toprak işliyenindir.» ibaresi aşırı solu 
benimsemiş Romanya'nın 24 Eylül 1952 tarihli 
Anayasasının 8 nci maddesinde «Romanya Halk
çı Cumhuriyetinde toprak işliyene aittir.» şek
linde yer almış olmasındadır. 

Sayın senatörler; 

Burada, mücerret toprak dağıtımı suretiy
le yapılacak reformun memlekete fayda sağ-
lamıyacağmı sebep ve delilleriyle izah etme
ye çalışacağım. Bu hususa önce Türkiye'deki 

toprak dağıtımına dayanan reformun tarih-
çesini sunmakla başlıyacağım. 

1929 dan beri toprak dağıtımı faaliyeti 
gösterilmiştir. 1936 da aynı fikir etrafında 
çalışmalar yapılmış, 1937 de Hükümet Progra
mında yer verilmiş, 1941 de tekrar ele alınmış, 
1943 te ortaya atılmış fakat hiçbirinde vaad 
ve tasavvurdan ileri götürülememiştir. Niha
yet 1945 yılında 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu çıkarılmıştır. 

1945 ten 1970 yılma kadar bu kanunun 
tatbikatından çiftçi ve memleket yararına id
dia edilen neticenin elde edilmediği ve top
raksız veya yeteri kadar toprağı bulunmayan
lara toprak temin edildiği söylenemez. Eğer 
bu kanun, istenileni verseydi, aradan 25 sene 
geçmesine rağmen bugün hâlâ bunun müna
kaşası yapılamazdı. Halbuuki, bu dönemde top
rak ile insanlar arasında hukukî ve İktisadi 
ilişkilerin iyileştirilmesi konusu kamu oyun
da geniş ölçülerde tartışılmış daha çok tarı
mın makinalaştırılması, üstün nitelikte tohum 
kullanılması, gübreleme, tarımsal kredilerin 
destekleyici bir fiyat siyaseti güdülmesi yolu 
artırılması, tarımsal yayın çalışmaları ve 
destekleyici bir fiyat siyaseti güdülmesi yolu 
ile üretimin yükseltilmesine çalışılmıştır. Ni
tekim, 1961 Anayasasının 37 nci maddesi görü
şülürken konuşan üyelerin üzerinde ittifakla 
durdukları husus, verimin artırılması olmuş
tur. 1961 Anayasasından sonra 1965 Şubat 
ayma kadar Koalisyonlu Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarında birbirine benziyen dört 
tane toprak reformu Kanunu hazırlanmış, fa
kat hiçbirisi meclislere sevkedilerek müza
kere konusu yapılmamıştır. Bilâhara iktidar
dan düşünce, yapmadığı bu hususu Adalet Par
tisi aleyhine kullanma gayreti içine girmişler
dir. Bir an için hazırladıkları kanun tasarısı 
gereğince Türkiye'de toprak reformu yapmak 
istesek bunu iddia edildiği gibi iyi netice do
ğurması mümkün değildir. Zira, 1945 ten bu 
yana, peşin iddialarla çıkarılan 4753 sayılı 
Kanunun tatbikatı meydandadır. 

Getirmek istedikleri Toprak Kanununu in
celersek, bu husus açıkça meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, burada işlenen tema, her vesile ile 

de söylenen husus büyük çiftçilerin bulundu
ğu ve bunlara ait arazinin toprağı bulunmı-
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yanlara veya yeterli olmıyanlara dağıtıla- i 
cağı hususudur. 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunun, dağıtılacak arazi bölümün
de yani 8 nci maddeyi iyice incelersek, burada 
büyük çiftçilerin arazilerinin dağıtılması hu
susu (F) fıkrasına dercedilmiştir. Bu kanun I 
hükümlerine göre kamulastmlacak arazi ba
bına girer. Aynı şekilde yine Halk Partisi ik
tidarının 1963 - 1964 senesinde hazırlamış bu
lunduğu kanunun maddelerini de nazarı itiba
ra alırsak, iki madde arasında hiçbir değişik
lik yoktur. Bunda da 3 ncü bölümde dağıtı
lacak araziye ilişkin hükümler kısmında da
ğıtılacak araziler sıra ile Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan arazi, Devletin özel 
mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetinde kul-
lanılrnıyan arazi ve en nihayet göllerin kurutul
ması, nehirlerin doldurulması, Devletçe kuru
tulan sahipsiz bataklıklardan kazanılacak ara
zi ve en son yine (G) fıkrasında bu kanunun 
hükümlerine göre kamulastmlacak arazidir. 

4753 sayılı Kanunun çıktığı 1945 senesin
den 1963 senesine kadar 16 senelik geçen za
man içerisinde elimizdeki rakamlara göre 
dağıtılan arazi miktarı ufak olmakla bera
ber 360 bin aileye arazi verilmiştir. Senelere 
taksim ettiğimiz takdirde senede 20 - 22 bin 
aileye arazi verilecek demektir. Bu duruma 
göre senede yüzbin çiftçi ailesi teşekkül eden 
Türkiye'mizde, mevcut araziler dağıtıldığı tak
dirde 2, 3, 5 sene sonra arazi kalmamış ve da
ğıtılacak toprak buulunmadığma göre bu şe
kilde sırf toprak dağıtımına dayanan arazi 
reformu hiçbir zaman uzun vadeli, iktisadi bir 
tedbir olarak öne sürülemez. 

Esasen; tatbikatı görülmüş bir kanunu 
isim değişikliği ile tekrar getirmekte bir mâ
na da yoktur. Halk Partisi faydalı olacağını bi
liyor idiyse bu kanunu 1965 senesi Şubatına 
kadar neden çıkarmamıştır? Aynı Anayasa 
vardı, iktidarlara aynı Anayasa aynı külfeti 
ve vazifeyi yüklüyordu. Evvelâ, biz kendile
rine buradan rahatlıkla bunu sorabiliriz. Kal
dı ki, Anayasanın 37 nci maddesinde hiçbir 
zaman «Toprak reformu» tabiri yoktur, «Top
rak dağıtımı» tâbiri vardır. Şimdi, müsaadeniz
le Anayasanın bu maddesini kısaca arz ede
yim. «Devlet, toprağın verimli olarak işletil
mesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya j 

I yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaelariyle tedbirler alır. Kanun 
bu amaçlarla dsğişik tarım bölgelerine ve çe-
şitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. 
Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahibolma-

j sini kolaylaştırır. Toprak dağıtımı ormanların 
küçülmesi veya diğer toprak servetlerinin azal
ması sonucunu doğuramaz» 

Esasen bu mevzuda Anayasanın 37 nci mad
desini yalnız ele "almak kâfi değildir, bunun 
mütemmimi olan 52 ve 53 ncü maddeyi de be
raber mütalâa etmek lâzımdır. 52 nci madde 
«Devlet halkın gereği gibi beslenmesini, tarım
sal üretimin toplumun yararına uygun ola
rak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybol
mağını önlemek, tarım ürünlerini vs tarımla 
uğraşanların emeğini değerlendirmek için gere
ken tedbirleri alır» demektedir. Bütün bu ted
birleri alırken Devlete 53 ncü madde de şu 
imkânı sağlamıştır. «Devlet, bu bölümde be
lirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma 
ödevlerini ancak, iktisadi gelişme ile malî kay
naklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir». 
Demek ki, Devlete çok işler yüklemektedir. 
Yalnız toprak dağıtımını yüklememektedir. Zi-
raatle, beslenmekle ilgili bütün işleri Devlete 
yüklemektedir. Bunun yalnız yapılması için 
Devlete malî külfet de vardır. Bunu da 53 ncü 
madde ile sarahaten belirtilmiştir. Devlet, im
kânı nisbetinde zaman zaman buna ayıraca
ğı miktarlarla gereken malî gncii sağlıyacak-

Sayın senatörler, bu şekilde bir tatbikata 
girsek Türkiye'de topraksız çiftçi ve sahipsiz 
toprak kalmazsa her sene dört beş yüzbin artan 
çiftçi nüfusunda meydana gelen yüzbin çiftçi 
ailesine her sene dağıtılacak toprağı nereden 
bulacağız? Zira, toprak bir aileyi geçindire
cek kadar verildiğine ve bölünmesi bahis mev
zuu olmıyacağına güre bu aileler yine toprak
sız ve işsiz -kalmaya mahkûmdurlar. Demek 
ki, yine nıüeerryt toprak reformu, memleke
tin iktisadi kalkınmasında ve iş sahasının açıl
masında bir kaç sene gbii kısa zamanda bile 
kafi bir tedbir olarak alınamaz. Kaldı ki, Tür
kiye'de halen kadastro yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de ka
dastronun yapılması, hepinizin bildiği gibi, 
uzun seneler ister. Kadastro yapılmadan top-

j rak reformunun yapıîmryacağı toprak dağı-
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tınımın 
Kalk 

yapılmayacağı 
Partisi İktidarı 

sarihtir. Nitekim, 
zamanında rah

metli Adana Milletvekili Sarıibrahinıoğlu Plân
lama Müsteşarına bu hususta sual sormuş, ka
dastro jrapılmadan toprak reformu yapılabi
lir mi, demiştir. Bu da cevapsız bırakılmıştır. 
Fiilen de hakikaten kadastro yapılmadan top
rak reformu yapılmasına imkân yoktur, Aynı 
zamandc ekilebilir sahaların tam tesbit edilmesi 
lâzımdır. Bugün Türkiye'de yine Halk Partisi
nin hasırlamış bulunduğu Toprak Reformu ka
nun tasariüinm gerekçesinde Türkiye'de bu sa
haların tam mâna?,iyle tesbit edildiği husu
sunda hiçbir söz yoktur. Bilâkis, aksini belir
ten sözler ve gerekçe vardır. Burada şunu ra
hatlıkla belirtmişlerdir, Türkiye'de Hazinenin 
özel mülkiyetinde bulunan arazinin tam mâ-
nasiyie bilindiği bahis mevzuu değildir. Kaldı 
ki, birçok yerlerde bu arazilerin ihtilaflı ol
duğu,, mahkemelere intikal ettiği bilinen husus
tur ve buda buraya dercedilmiştir. Bu durum 
muvacehesinde mahkemelerin de beş, altı sene 
sürmesi karşısında bilinmiyen bir arazinin hiç
bir zaman dağıtımı bahis mevzuu olamaz, Yi
ne Devletin büküm ve tasarrufu altında bulu
nan arazi grupuna giren arazilerin yekûn sa
hası sarih olarak bilinmemekle beraber mikta
rı da tahmin edilmektedir; denmek suretiyle 
yine katı bir rakam verilmemektedir, özel ida
relerin ve belediyelerin arazilerinin az oldu
ğu, vakıflara ait arazilerin çok az bulunduğu 
yerler ıslah edilmek sureliyle elverişli hale ge
tirilebilir. Bu gibi arazilerin de toprak dağıtı
mına tabi tutulacağı belirtilmekle beraber bu
nun miktarı tahmin edilmiş, fakat hiçbir şe
kilde bunların hangilerinin, har-gi bataklıkla
rın kurutulacaği, hangi nehirlerin dolmasın
dan elde edilecek toprakların dağıtılacağı tes
bit edilmemiştir. Bu bakımdan da elde mevcut 
bulunmıyan, kati olnııyan bir hususun refor
mu mevzu olamaz. 

Özel büyük arazi mülklerine gelince : 
Demin ele arz ettiğim gibi, 25 senelik tat

bikatta çok ufak özel mülkler kamulaştırıl
mış ve bunlar tevzie tabi tutulmuştur. Esa
sen miktarı, yine bu kendilerinin hazırlamış 
bulunduğu toprak reformu Kanununun ge
rekçesinde belirtildiği gibi, çok değildir. Tak
simi halinde topraksız çiftçiye çok cüz'i bir 
miktar düşer ve nihayet 30 - 40 bin çiftçinin 

50 dönüm, 40 dönüm gibi bir toprak sahibi ol
masını temin eder, fakat ilelebet daimî bir 
çiftçi ihtiyacını karşılıyacak netice doğur
mam. 

Sakaınlar da bu toprak reformu Kanunun
da yanlış değerlendirilmektedir. Mühim olan 
toprağın vüsati değildir, mühim olan toprağın 
verimliliğidir. Halbuki burada esbabı mucibe 
olarak büyük çiftçilerin toprağına karşı, kü
çük çiftçilerin veyahut da az topraklı çiftçile
rin husumetini ceibetmek için yapılan propa
gandaya esas teşkil eden rakamlar bence yan
lış değerlendirilmektedir. Çünkü, bir dönümden 
20 dönüme kadar 773 bin aile, 21 dönümden 50 
dönüme kadar 797 bin aile filân gibi rakam
larla nihayet 701 dönümden daha fazlası 21 
bin aile demek suretiyle bunların miktarları
nı da mukayese ederek yüzdelerini Türkiye'de 
büyük çiftçilerin elinde bulunan arazinin çok 
fazla ve adedinin düşük olduğunu söylemek su
retiyle bir araziye, büyük arazi sahiplerine 
karşı husumet yaratılmaktadır. 

Burada mühim olan; dönümün miktarı değil, 
verimidir. Öyle yerler vardır ki, 10 dönümlük 
yer, diğer arazide 100, 200, 500 dönümden da
na faydalı ve daha randımanlı ve çiftçi ailesi
nin geçimini daha rahatça sağlıyabilecek ara
zidir. Bunun misalini vermeye lüzum görmü
yorum. ama, meselâ Şimalde bir çay bahçesi, 
Cenupta bir portakal veyahut da iki mahsul 
alman yerlerde bilhassa sebze üzerine iş yapan 
çiftçilerimizin bulunduğu yerlerde 10 dönüm 
küçük bir yer değildir ve bu yerdeki küçük çift
çi ailesinin katagorisine sokulmaması iktiza 
eder ve bir esbabı mucibe olarak gösterilmemesi 
lâzımgelir. Ama, işe oy karıştı mı ve kendisinin 
yapamadığı, kendisine zarar getirdiği kanaati 
hâsıl olursa, bunu başkasına atfetmek, acaba te
sir altında bırakırız da bu yola gittikleri takdir
de oy kaybederler mi düşüncesiyle bir işin üstü
ne düşüldüğü takdirde esbabı mucilbeler daima 
yanlış neticeler verir. 

Ormanın tarifi, memleket bünyesine uygun 
olarak yapılmamıştır. Orman sahası da tam ola
rak tâyin edilmemiştir. Toprak üzerindeki hak
ların belirsizliği ve bunların halli için açılan dâ
vaların uzamaması çaresi bulunmamıştır. Tarım 
dışı sektörlerde istihdam imkânları yetersizdir. 
Toprak dağıtımı için gereken finansman güçlük-
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leri aşikârdır. Anayasamızın, kamulaştırma be
delinin ödeme şekline ilişkin hükümleri de mü
him olup gözden uzak tutulmamalıdır. Kamulaş
tırmada gerçek karşılık mevzuu ayrı bir husus
tur. Bu arada kamulaştırma işinde ve ihtilâflar 
doğar ve dolayisiyle mahkemelere intikal eden 
bu meseleler de uzun zaman aldığından kamu
laştırmayı aksatıcı bir unsur olarak gözümüze 
çarpar. 

Toprak tevzii de mühim bir mevzudur. Bu
gün elimizde mevcut Toprak Tevzi komisyonla
rının çalışma imkânlarına göre, edindiğimiz ma
lûmat doğru ise, bir komisyon senede ancak 15 -
20 köyün toprak tevzii işi ile uğraşabilmektedir. 
Türkiye'de 40 bin köy bulunduğuna göre bu da
ğıtımı bu şekilde yapma imkânı yoktur. Bu gibi 
meseleler halledilmeden toprak meselesi, halle
dilecek ve vatandaşı kalkındırılacak bir konu 
olarak gösterilemez. 

Muhterem senatörler, toprak reformu taksim 
olarak çok eskiden beri birçok memleketlerde 
tatlbik edilegelmiştir. Bunu evvelâ Konfüçyüs 
zamanında Çin'de tatbike başlamışlar fakat, kı
sa zamanda kıtlık olmuş, çalışma azalmış, verim 
azalmış dolayisiyle bundan vazgeçilmiştir. Bu 
a.rada birçok yerlerde tatbik edilegeldikten son
ra İran'da Nuşirgvan zamanında Mazdek diye 
bir insan yine aynı şekilde toprak dağıtımı pro
pagandasını yayarak halkın teveccühünü almış, 
iktidarının tehlikeye düştüğünü gören Nuşiri-
van onu yanma alarak istediği hususu tatbik 
yolunda izin vermiş fakat, senesine varmadan 
orada da kıtlık göstermiş ve istenilen randıman 
elde edilememiş ve dolayisiyle Mazdek'in başını 
yemiştir. Sön senelerde bu usulü tatbik eden 
memleketlerde neticede beklenilen husus tahak
kuk etmemiş verim düşmüştür. Rusya bunun bir 
misalidir. Nüfus ve saha itibariyle aynı olan 
Amerika ile kıyaslanırsa mesele daha açık ola
rak ortaya çıkar. Rusya'da çiftçi nüfusu umum 
nüfusun % 50 sine düşmüştür, ihtilâlden sonra 
% 80 iken bu, % 50 düşürülmüştür. Zira refor
mu gerçekleştiren Amerika'da bu nisbet % 8 e 
kadar inmiştir. Amerika, Rusya dâhil, birçok 
memleketlere tarım ürünü ihracetmektedir. 
Amerika'da bir çiftçi 30 kişiye yetecek mahsul 
alırken, Rusya'da bu, iki kişiye yetecek miktar
dadır. Bizde ise bu, daha düşüktür. Görülüyor 
'ki, tatbikat hakikat ve mevzuat bizi tarım refor

muna götürmektedir. Tarım reformu toprak re
formunun bir unsuru olup Anayasamız toprak 
reformu tâbirini kullanmayıp toprak dağıtımı 
tâbirini kullanmakla bizim görüşümüzü teyidet-
mektedir. 

Sayın senatörler, A. P., felsefesi itibariyle 
köylüye ve halka hizmeti gaye edinmiş fakat 
daima oy gayesini gütmeden meselelere parmak 
basmayı âdet edinmiştir. Onun için toprak da
ğıtımı diye propaganda yapanların karşısına bu
nun mümkün olamıyacağını iddia etmek sure
tiyle oy korkusu olmadığını tescil ettirmiştir. 
Ancak, zirai reformun içinde toprak reformunu 
mütalâa ettiğini, imkânlar çerçevesinde bunu 
yerine getireceğini söylemektedir. Mühim olan, 
zirai sektörden halkın aktarılmaması dolayisiy
le Türkiye'de ileri, memleketlerde olduğu gibi, 
çiftçi nüfusunun umumi nüfusa nazaran nisbe-
tinin azalmasının temin yoluna gitmektir. Tür
kiye'nin ancak, kalkınması buna bağlıdır. Aksi 
halde ilelebet çiftçiyi, demin bir arkadaşımın 
iddia ettiği gibi değil, aksine çiftçiyi tarlaya 
bağlamak, köyden şehre indirmek gayesini güt-
memektedir. Çünkü, ufak parçalar halinde de 
tarlaya çiftçiyi bağladığınız takdirde dolayisiy
le onu daima küçük köylerde yaşama imkânını 
bahşetmek durumuna sokmuş olursunuz. Halbu
ki biz aksine şehirlere gelsinler, iş bulma imkân
larını elde etsinler ve bu sayede tarlada çalışan 
nüfus da tarlanın mahdudolan veriminden bol 
miktarda istifade etme imkânını elde etsin, di
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, reform mevzularını 
burada bırakarak bu bütçeyle ilgili diğer husus
lara temas ederek sözlerime nihayet vereceğim. 

Krediler mevzuu mühimdir. Bugün çiftçinin 
en büyük derdidir. Türkiye'de çiftçiye kredi 
veren yegâne müessese Ziraat Bankasıdır. Ziraat 
Bankasının imkânları dar, % 70 çiftçi nüfu
suna malik olan memleketimizde bütün tarım 
nevilerine kredi verme imkânları azdır. Onun 
için bence bu memlekette çiftçi mevzuatından 
istifade eden diğer bankaların Ziraat Bankası
nın statüsü dâhilinde hiç olmazsa büyük yatı
rımlara ve çiftçi için lâzımgelen ve fazla para
yı icabettiren hususlara diğer bankaların da 
iştirakini temin etmek için Bankalar Kanunun
da bir tadilât yapmak da bir zaruret halini al
mıştır. Bu yolla büyük çiftçilerin ticari işleriy-
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le zirai işleri için almış oldukları büyük kredi
ler Ziraat Bankasından çekilirse küçük çiftçi
ye daha fazla ve mütenevvi kredi verme imkâ
nı Ziraat Bankası tarafından sağlanmış olur, 
kanaataindeyim. 

Bugün Türkiye'de ziraat sektöründe bilhas
sa daha çabuk netice alınabilecek kısım hay
vancılıktır. Hayvancılığın gelişmesi zaruridir, 
ama bugün elimizde mevcut hayvan adedine 
nazaran ilerlemiş memleketlerdeki gibi kâfi per
sonel olmadığı kanaatindeyim. Bilhassa hayvan 
hastalıklarının kaybı nazarı itibara alınırsa ben
ce Ziraat Vekâletinin bugünkü statü dâhilinde 
en fazla talebedeceği husus, kadro istiyerek 
teknik elemanlarının adedini çoğaltmak ve on
ları memnun edici tedbidlerle bu sektörün ağır
lığın?. göstermek ve bu suretle buradan kısa ma
manda çiftçinin kalkınmasını sağlayıcı tedbir
leri temin etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Altan vaktiniz doldu, 
NAHİT ALTAN (Devamla) — Sayın sena

törler ; bu arada kısaca bir - iki hususa da cevap 
vermek isterim. Yalnız zaman kısa olduğu için 
bilâhara ikinci bir söz almak suretiyle hakkımı 
suiistimal etmek istemiyorum. Şimdi, burada 
sözüme nihayet vererek ikinci hakkımı kullan
mak üzere huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Bütçenin memleketimize çiftçilerimize ve 
bakanlık erkânına hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan arka
daşlarım sıra ile görüşmüş oldular. 

Şimdi aşhısları adına söz istiyenlerden Sa
yın Salim Hazerdağlı? Yok. Saym Öztürk le
hinde mi, aleyhinde mi? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim önce le
hinde söz vereceğim. Saym Gülek?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Burada ko
nuşacak arkadaş 4 kişi bile yok, neden aley
hinde, lehinde diye ayrılıyor 

BAŞKAN — Şimdi, Saym Öztürk, Burada 
söz alan=,.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Diğer iki 
Başkan bu şekilde uygulamıyor. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim. 
Diğer iki arkadaşım da benim gibi uygulama 
yapmıştır. Kendi celsesinde Hayri Mumcuoğiu 
Beyefendi de benim gibi uygulamıştır. Zabıtlar-
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da vardır. Bu haftanın hatıratı arasında çok 
uzak bir mazide değil, zabıtlarda da buluruz. 
Sonra söz sırasına kayıtlı olan arkadaşlarımı
zın sayısı 16 dır= Bunu başlangıçta arz ettim. 
Vâki müracaatlara göre muamele yapıyorum. 
Bu arkadaşlar çağırıldığında yoksa, yok tabiî. 
Zatıâliriiz mutlak surette görüşeceksiniz, onun 
için endişe buyurmayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bana, söz 
sırasının geleceğini biliyorum.. Okunanlar bu
rada yok. 

BAŞKAN — Şimdi, hâdise şu : Saym Gü-
lek?.. Ben, davet etmeye, ismini okumaya mec
burum efendim, yoksa burada olmadığını tescil 
edeceğiz, yoksa başka türlü atlıyamam. Saym 
Atmaca, Sayın Atalay ile yer değiştirdiler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben aleyhte gö
rüşeceğim. 

BAŞKAN — Saym İsmen?.. Yok. Saym 
Işıklar?.. Yok. Saym Ayrım?.. Buyurunuz. Sa
yın Ayrım Lehinde. 

YÛSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler; yurdumuzda en faz
la nüfusun tarımda toplanmasına rağmen en 
çok bu sektördeki kişilerin sıkışık durumda ol
duğu malûdur. En çok politikacılarımız tara
fından istismar konusu olan da bu vatandaşlar
dır. Daima kalkınmasını söz konusu ettiğimiz 
köylülerimizin Tarım Bakanlığı Bütçesine tef
rik ettiğimiz bu az ödeneklerle yükselmesi müm
kün değildir, 

Hakikaten dâvada samimî isek, elbirliği ile 
bütçede büyük payı Tarım Bakanlığına ayır
mamız lâzımgelir. En çok sömürülen bu köylü 
zümresinin zirai üretimini artırarak, hayat se
viyesinin yükselmesi, mahsulün zamanında de
ğer fiyatla satılmasına bağlıdır. Bu, A. P. ikti
darı zamanında tütün, pancar, ayçiçeği, pamuk, 
v .s. mahsulâttaki taban fiyatlariyle nisbeten 
sağlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan tek
nik gücden mahrum olan çiftçi ailesinin tama
men bilgisiz oluşu üretimimizin diğer ülkelere 
nazaran kat kat dönümde verim azlığının baş 
sebebi olduğu malûmdur. Her ne kadar 2 nci 
Beş Yıllık Plânda köylü nüfusunun eğitimine 
önemli bir yer ayrılmış ise de maalesef çok kıy
metli tarım ordusunun köylere her istenilen za
manda gitmesi mümkün olmamaktadır. Bunun 
yegâne sebebi de vasıta noksanlığıdır. Geçmiş 
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yılların bütçelerine göz atacak olursak su du
rumu görürüz: İ965 yılı bütçesinde Tarım Ba
kanlığında 97 vasıta alınmasına rağmen 63 va
sıta alınmış, 1966 da 114 vasıta konmuş, 73 alın
mış. 1967 de 99 vasıtadan 24 i i 1968 de 105 
vasıtadan 13 ü: 1969 yılında 150 vasıtadan 33 ü, 
1970 yılında 64 vasıtadan 12 si, 1971 yılında 30 
vasıtadan ne kadar alınacağı henüz belli değil
dir. Yalnız bu 7 yıllık süre içerisinde bütçeye 
konulan 618 vasıtaya karşılık 218 vasıta alın
mıştır ki, bu yılda alınacak 39 vasıtanın tam 
alındığını kabul edersek, 257 vasıta alınmış olu
yor. Görülüyor ki, Tarım Bakanlığının ihtivası 
bulunan vasıtaların 7 sene içerisinde ancak 
1/3 ü temin edilmiş bulunmaktadır. Halbuki 
1965 ve 1966 yılında alman vasıtalar, ki en fas
la yekûn teşkil eden 136 vasıtadır. Bunlar da 
hemen miadını doldurmuş durumda olduğuna 
göre Tarım Bakanlığının eski vasıtalarla da ne 
kadar güç durumda olduğunu buradan anlamak 
mümkündür. O halde vasıta olmadığına gere 
teknik elemanların köylere gitmesi aksamakta
dır. Yalnız geçmiş yıllarda alınmıyan 400 vası
tanın son yıl bütçelerine aktarılması lâzımgelir-
ken bundan sarfınazar edilerek 1971 bütçesine 
yalnız 39 vasıtanın konulması calibi dikkkattir. 
Hakikaten köye gitmek için en mühim konu bu 
vasıta işidir. Bütün bilgiyi götürecek, onu zama
nında köylüye ulaştıracak teknik elemanın köy
de bulunması vasıtaya bağlıdır. Devrimiz sûra* 
devri olduğuna göre başkaca da buna imkân 
yoktur. O hakle Tarım Bakanlığının bilhassa 
bu vasıta temini hususunda çok hassas olması 
gerekir. Köye teknik eleman ve teknik bilgi 
gittikten sonra istihsalin artmasına yarıyaeak 
tohumluk, gübre, fidanlık, damızlık, sulama gi
bi konularda ancak faydalı olabilir. Aksi tak
dirde bunların birçokları fayda yerine zarar da 
tevlidedebilirler. Meselâ; sulama bakımından 
bilgisiz bir sulama arazilerin çoraklaşmasına se-
bebolarak zarar da tevlidedebilir. Yoksa «Gelir 
dağılımında adaletsizlik vardır, tefecilik, top
rak reformları yapılmalıdır.» teraneleri, bâzı 
politik kılıklar hariç, köylülere yavan gelmek
tedir. Bununla bu deyimlerin yap?Imad'ğ.ım ve 
yapılmaması lâzımgeldiğini iddia etmiyorum. 
Bunların hepsinin oluşum sebebi; çiftçinin bilgi
sizliğine bağlıdır. Bölgeler arasındaki farklı
lıklar da bunu ispata kâfidir. Yalnız siyahiler, 
tarihin her devrinde kendi menfaatleri için küt

leleri muayyen istikametlere doğru itmeye yel
tenmişlerdir. işte bunlardan birisi de daima 
muhalefet tarafından istismar konusu olan top
rak reformu deyimidir. Anayasadan kuvvet 
alan reformların biran evvel tahakkukunu arzu
lamaktayız, Yalnız toprak reformunda tüm köy
lümüzün Iıayat seviyesinin hemen birdenbire 
yükseleceği de akla gelmemelidir. Bunun yeri
ne zirai reform deyimi daha etkili olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şurası hakikat k i bu
gün toplumda, hemen hemen Senatoda olsun 
Millet Meclisinde olsun, birçoklarımızın köyle 
ilişkilerimiz vardır, köyden gelmişizdir. Şöyle 
bir bakın, köyden zengin olup gelip de burada 
10 katlı apartmanı elan kaç kişi gösterebilirsi
niz? Bizim dedelerimiz, babalarımız yüzlerce 
yddır toprakla uğraşır yine nefalet ve perişan
lık içerisindedirler. O halde bugün tüm nüfu
sun'•yani % 66,4 ünün tarım sektöründe çalışma
sı bir fazlalıktır. Diğer ilerlemiş milletlere ba
kacak olursak, bunların ziraatie iştigal eden 
nüfusları meselâ Amerika'da % 8 - 10 arasında 
ama bugün Amerika bütün dünyaya üretim ba
kımından yardım eder durumdadır. O halde bu
nun sebebi? Bunun yegâne sebebi, bilgili çalış
maktır. Bunu başka türlü izah etmeye imkân 
yoktur. Bizim avantajlarımız vardır, pek kö
tümser olmryahm, bu avantajlarımız sudur. Bu
gün meselâ hububatta bizdeki, dekara verim va
sati olarak 120 kilodur, % 120 kilo. Fakat Avru
pa memleketlerinde bu % 500 kilodur. Evet, su
lama imkânlarını bir tarafa atarsan biraz tek
nik bilgi, gübreleme, ilâ elama ile verimi bu
günkünün iki misline çıkarmak mümkündür. İş
te, Devlet Üretme Çiftliklerinde verimin halka 
nazaran 30 - 40 nisbetinde fasla oluşu da bunu 
ispata yeterlidir. 

Muhterem arkadaşlar halde her şeyden 
evvel 1 ne! ve 2 nci 5 Yıllık Plânlarımızda da 
öngörüldüğü gibi fazla ziraat nüfusunun diğer 
sanayi kollarma aktarılması, nisbeten bilginin 
köye götürülmesi ile, tarımdaki istihsalimiz ço
ğalmış olabilir. Tarım Bakanlığı geniş bir Ba
kanlıktır. Çeşitli konularla iştigal etmektedir. 
Bu Bakanlığın içindeki bütün'Genel Müdürlük
lere vaktin darlığı dolayısiyle değinmemize im
kân yoktur. Yalmz bâzı Genel Müdürlükler 
vardır ki, bir sıkıntı içindedirler. Bu sıkıntıla
rının giderilmesi lâzım. Meselâ Devlet Üretme 
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Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Plânlama bir he
def vermiştir, «Şu kadar tohum istihsal edecek
sin, bu tohum elden çıkacak.» demiştir. Hakika
ten Üretme Çiftlikleri fedakârlık göstererek 
plânı ve programı tahakkuk ettirmiştir. Fakat 
gel gör ki, bu tohumluklar muhtelif nedenlerle 
çiftçilerimizin eline intikal ettirilmemiş, bu su
retle her yıl büyük bir nisbette çiftçilerimize 
intikalini arzu ettiğimiz bu tohumlukların de
polarda kalması üzücü bir keyfiyettir. Her ne 
pahasına olursa olsun önümüzdeki yıllarda bu 
tohumlukların depolarda kalmamasına dikkat 
etmeliyiz. Muhakkak bunlar çiftçilerin eline 
geçmelidir. 

Arkadaşlar biliyorsunuz, bu tohumluklar in
taç kabiliyetlerini zamanla kaybediyorlar. Me
selâ; benim bölgemde olmuştur. Geçen sene Po
sof kazamıza tohumluk verilmiştir. Bu, tevzi 
edilemedi. Bu sene Arpaçay kazasında ekildi. 
Çiftçiler müracaat ediyorlar. Bu, tohumlukların 
% 20 - 30 nisbetinde intaeetmediğini gösteriyor. 
O halde yapılacak iş; ya bu tohumları ihtiyaç 
miktarında ilâçlamalı yahut da bunları ilaçla
dıktan sonra muhakkak bunu çiftçilerimize in
tikal ettirmeliyiz. 

Tarım Bakanlığı camiasında bulunan bâzı 
genel müdürlükler küçük olmasına rağmen 
son yıllarda kıpırdamaya başlamışlardır. Mese
lâ; bütçelerimizde, hemen hemen ismini birçok
larımızın bile bilmediği, bir Tiftik Yapağı Ge
nel Müdürlüğü var, bu son yıllarda tiftik ya
pağı ihracatı ve mubayaası ile bir kıpırdama 
göstermiştir, istirhamımız şu M; bilhassa Do
ğu - Anadolu'muzda, hakikaten yerli yapağılar 
değer fiyatını bulmamaktadır. Bu konu orga
nize edilir ve hattâ bu Doğu - Anadolu Bölge
sinde bir tarama - yıkama müessesesi kurulursa 
her halde faydadan âri olmıyacaktır. 

Süt sanayii son yıllarda gelişen bir Genel 
Müdürlük fakat maalesef bu Genel Müdürlük 
yine Doğu Bölgesi içinde en önemli konuyu ken
disine vazife edinmişken bâzı imkânsızlıklar se
bebi ile tam randımanla çalışma yapaıramak-
tadır. Yegâne istirhamım Sayın Bakandan, bil
hassa Doğu - Anadolu köylüsünün geçimini te
min eden sütçülüğün inkişafı ve halkımızın eli
ne daha fazla para geçmesi için bu Süt Sanayii 
Kurumuna maddi imkân bakımından el atsın
lar. önümüzdeki sezonda Kars Fabrikasını mu

hakkak tam randımanla çalıştırmaya doğru git
sinler Çünkü hakikaten fabrikaları sadece 
yapmak, bunları maket gibi yapıp bırakmak de
ğil muhakkak bunların tam randımanla çalış
ması bizim esas ekonomimize tesir edecek ve iş
te o zaman tabana doğru inmiş bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlar; vakit geçtiği için za
manınızı almıyacağım, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın öztürk buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜKİK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri ve Tarım 
Bakanlığının kıymetli mensupları; 

Türkiye tarımının içimde bulunduğu çık
mazı 10 dakikalık bir süre içinde eleştirmek ve 
fikirlerimizi arz etmek elbetteki mümkün ola-
mıyacaktır. Buna rağmen, özet de olsa birkaç 
hususu sunmak istiyorum. 

2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, Ta
rım kesiminde 4,1 lik bir gelişmeyi saptamıştır. 
Oysa, 1987 - 0,9, 1968 de 1.9, 1969 da 1 lik yine 
1970^de de 0.5, kadar düşmüş buna gelişmemi 
diyelim, yoksa büyük bir düşüş mü diyelim ora
sı görülüyor. 

% 3 lük bir nüfus artışının da altında olan 
bu düşüş, Tarım Bakanının derhal istifa etme
sini gerektirecek önemli bir gerçek ve önemli 
bir başarısızlıktır. İstatistik Enstitüsünün tes-
Ibit ettiği rakamlara göre 1957 - 1970 e kadar 
hububat da hektar başına düşen kilogramda bir 
yükseliş saptanamamış, aksiine devamlı düşüş
ler olmuştur. 

Tarım politikamızdaki gündelikçilik ise, 
A. P. iktidarının en çok baltalayan bir husus 
olnıuşjtur. 

Tarimda «teşkilâtlanmamış kredi piyasası» 
hâkim durumdadır. Bankanın verdiği kredinin 
bâzı bölgelerde 10 -20 misli daha fazla para 
dağıtmaktadır. Bu sömürücü aracılar, yeşil 
ekini tarlada, kuzuyu, buzağıyı anasının kar
nında üçte bir fiyatına kapatmışlardır. Hükü
met köylüsüne sahip çıkmaz, köylü ne yapaca
ğını bilmez ve böylece de günden güne bir 
Sömürü düzeni içinde açlığa doğru sürüklenip 
$ider. öte yandan da A. P. li yurttaşlar mevcut 
kredinin kaynağını yemekte devam ederler. 

Geçen sene Sayın Bakana bu Bütçe müna
sebeti ile birkaç soru yöneltmiştim. Bizim Şar-
kışladaki durumla ilgili bir sorum da birkaç 
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örnek verdikten sonra daha bunun gibi birçok 
kayırmalar vardır demiştim. Sayın Bakan yal
nız Şasi Tekman'a 50 000 lira besicilik kredisi 
verildiği, onu da zamanında ödediği gibi bir 
cevap verilmiş tür ki, ben bunun alınıp verilmesi 
değil de alanın hayvancılık yapıp yapamadığını, 
toprağının olup olmadığını ve bunun kab-
zımalcılık mı nakliyecilik yaptığını? bunun 
incelenmesini istirham etmiştim. Yine tarımla 
ilgisi olmıyan bu Sadi Tekman tarım kredi 
kooperatifinden 1969 ve 1970 yıllarında 7 500 
lira almıştır. Çiftçi değildir, tarlası yoktur. 
Yine Muhittin Çetker (merkez karacıören kö
yü muhtarı) bir ifadeye göre 35 000 diğer bir 
bilgiye göre de 100 000 lira besi kredisi almış
tır. Hiç hayvancılığı yoktur. Bu işlerle de uğ
raşmaz. Bu parayı da tahsil edememişlerdir. 
Bayi Mehmet Timurkaynak 50 000 lira, besici
lik için almış, ticaretle uğraşır. Bunlar tuta
naklara geçsin, Sayın Bakan ilgilensin diye 
soyuyorum. Çünkü sorduğum sorular havada 
kalıyor. Mahmut Demirbaş, 50 000 lira almış 
emlâkçilik yapar. Ve onun için kullanır. Osman 
Akyüz besicilik için almıştır 50 000 lirayı, bu 
maksatla kullanıp kullanılmadığı belli değildir. 
Abdullah Mermer 20 000 lira almış, fırıncılık 
yapar bir kısmını da besicilikte kullandığı öğ
renilmiştir. Mustafa G-ünbulut 20 000 lira al
mıştır mânavcılık yapar. Ziya Timurkaynak 
çiftiçi değildir 5 000 lira tarım kredisi almıştır. 
Fevzi Timurkaynak 5 000 lira tarım kredisi al
mıştır, çiftçi değildir. Bunlar A. P. lidir. Daha 
kanunsuz olanı Sadi Tekmen hiç çiftçilik yap
maz ve adına yapılan bir çiftçilik de yoktur; 
Buna rağmen tarım kredi kooperatifinin Baş
kanıdır. Burada zamanınızı almamak için diğer 
yolsuzlukları sıralamaya lüzum görmüyorum. 
Aynı yolsuzluklar ve tarımda uğraşıp da hakkı
nı alamıyanlarm haklarına tecavüz eden bu 
A. P. liler Kangal'da, Yildızeli'de, Gemerekte'de 
vardır. Hattâ Kangal'da yapılan yolsuzluklar 
bâzı A. P. İllerin dileği üzerine tahkikat konusu 
yapılmış gerçekler ortaya çıkmış, suiistimaller 
ve haksızlıklar tesbit edilmiş olmasına rağmen 
dosya rafa kaldırılmış olacak ki, suçlular ce
zalandırılmamıştır. 

1970 yılında tarım için ayrıldığı belirtilen 
9 milyar liraya yakın olan krediden ancak 4 
milyar liralık bir miktar kredi sahiplerine dağı-
tılabilmiş, 5 milyarı ise demin yukarda dokun-
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duğum. tefecinin eline geçmiştir. Dağıtılan 4 
milyar liralık kredi ise 30 yıl önceki kredi dü
zenine göre yapılmış asıl çiftçinin eline geçen 
kredi köyden şehire inip geri dönene kadar 
bitmektedir. 

Bilimsel plânlamadan yoksun tarımımız, 
ilkel bir tarım düzeyinde yetersiz ve fazlalığı 
da değerlendirilemiyen bir çıkmaza sokulmuş
tur. Hâlâ, ilkel tarım düzeyinden, yelterli ta
rım düzeyine geçiş sağlanamamıştır. Meri tarım 
düzeyine ulaşma ise, umut denizinde çoktan 
boğulmuştur. Biz, önae ilkel tarım alanındaki 
sorunlarımızı çözümlemede beceriksizlik gös
termişiz. Halkımızın karnını doyuracak kadar 
bir seviyeye ulaşamamışız. Tarımsal gücü, ta
rım düzeyine doğru kaydıramamışız. Köylünün 
şehirlere akınının bundan ileri geldiğini tesbit 
edememişiz. Bunun içinde Türkiye'de gecekon
duları ile bozulmuş bir şehir, 3,5 milyonu aş
kın gizli bir işsiz yurttaş yaratmışız. Bu sebep
ten ulusal gelirin geçim fazlasiyle güçlendiril
mesi sağlanamamıştır. Böylece de endüstrileş
me ve sanayileşmede tarımsal üründen nasibini 
alamamıştır. Son 5 yıl içinde ise, bu güc tama
men iflâs etmiş, sıfıra inmiştir. 

işgücü de sanayi alanına kaydınlamamıştır. 
Ülkemizin tarımsal alt yapı sorunları ise, çö
zücü bir eğitim uygulaması sağlanamamıştır. 
Bölgesel eğitici ve yetiştirici faaliyetler ve da
yanışmalar çok zayıf kalmıştır. 

A. P. iktidarı içerden, dost görünen düş
manlar dışardan bağımlı tarım politikasının 
altında Türk halkını, ilkel bir tarım ilkesinin 
zor şartları altında erdirmişlerdir. Tanrı Türk 
ulusunun yardımcısı olsun demekten ileri yapa
cağımız bir şey yok gibi görünmektedir. Çün
kü, A. P. Demire! iktidarını kötü yönetiminde 
yıldan yıla fert başına düşen miktarı azaltmış, 
1969 da dünya milletlerinin 63 ncü sırasında 
iken, 1970 te 78 nci sıraya kadar düşmüş bulu
nuyoruz. 

Tarımdaki gelişmeyi, sanayinin ve ekonomi
mizin öz bir ihtiyacı ve dayanağı olarak ve aynı 
zamanda bir döviz kaynağı haline getirme işini 
halledememişiz. Anayasanın emri olan toprak 
reformu yapılmamış, sosyal ve hukukî gerçek
ler çözümlenememiştir. Kadastro, tapu işleri, 
toprak ıslahı, teknik araçlar da rasyonel bir 
fiyat uygulaması ve topyekûn tarımdaki kal-
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kurma, tarım ürünlerini artırma ve hattâ pa
zarlama için A. P. iktidarı bir çözüm yolu geti
rememiştir. 5 yıldır bir tarım kalkınma plânı 
(bile hazırlanamamışltır. Buna rağmen Sayın Ta
rım Bakanı, bilgiç bir edâ ile gelecek bu kür
süden yine toprak reformundan değil, tarım 
reformundan ve tarımdaki gelişmelerden rahat
lıkla bahsedecektir sanıyorum, öte yandan 
Anayasanın 37 nci maddesindeki «Devletin, 
(toprağının verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı 
Ibulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaela-
riyle gereken tedbiri alır. Kanun bu amaçla, 
değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre 
toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet, çift
çinin işletme araçlarına sahibolmasını kolay
laştırır» hükmüne rağmen Anayasada sözü bile 
edilmiyen tarım reformundan bahsetmek bil
mem Anayasadaki gerçekle bağdaşacak mıdır? 
Her yıl biraz daha Türk çiftçisini açlığa it
meye devam edilecek ama yine de toprak re
formu yapılmıyacaktLr. Bu da Anayasanın kar
şısında olmaktan başka türlü nasıl ifadelen-
dirilefbüir? 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın öz~ 
ıtürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım dikkat ettim, rahatça her arkadaşım 
2, 3, 5 dakika geçti onun için ince politikayı 
(bırakalım, o müsamahanın bana da gösteril
mesi.. Zaten iki dakikada bitireceğim. 

BAŞKAN — Sayın özbürk ben sözünüzü 
kesmedim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım dikkat ediyorum. Ziya Ayrım 18 ge
çe başladı, 25 geçe bitirdi. Çok rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk tutumum hakkın
da olduğu için lû'bfedinizde sizi tatmin edecek 
toir izahatta bulunayım. 

Arkadaşlarıma süreleri dolduğu zaman dai
ma ya bir dakika kaldı demişimdir, ya vaktiniz 
doldu demiş ikaz etmişimdir. Fakat sözlerini 
kesmemişimdir. Hemen orada bu itibarla zatı-
âlinize de aynı usul üzere ikaz ettim, vaktinize 
(bir dakika var dedim. Buyurunuz elbet müsa
mahamız size de olacaktır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peşin konuştunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 1963 te 

25 000 lira olan traktörler bugün 65 000 - 70 000 
e çıkmıştır. Bunun sebebi nedir? Sayın Bakan
dan sormak isterim. Anayasada ucuz ziraat alet
lerinin sağlanması bunu mu emrediyor? Yine 
Anayasamızın 38 nci madesinde «Ellerinde faz
la toprağı olanların topraklarının nasıl kamu-
laştırılaoağı da belirtilmiştir.» Kamulaştırılan 
topraktan, o toprağa doğrudan doğruya işleten 
çiftçinin hakkaniyetli ölçüler içerisinde geçine
bilmesi için zaruri olan ve kanunla gösterilen 
kısmının, ve küçük çiftçinin kamulaştırılan 
toprağının bedeli her halde peşin ödenir.» iste
nen toprak reformunu bu ifadelerle açıkça or
taya konurken tarım reformu diye tutturup 
Anayasanın emrettiği toprak reformunu ka
mufle etmek yanlış bir yol ve hatalı bir tutu
mun neticesidir sanıyorum. Çünkü, toprak re
formu içinde tarım reformu vardır. Toprak re
formu yapılmadan yapılacak tarım reformu ise, 
kredi ve teknik bakımdan daha çok toprak ağa
larının işine yarıyacaktır. Gerçi, A. P. nin 
programı ve icraatı bu yönde olduğu için ta
rım reformunu benimsemiş, Anayasa hükmüne 
rağmen toprak reformunun karşısına dikilmiş
tir. 

Türkiye Ziraat Mühendisliği 1 nci teknik 
kongresinde ülkemizde 59 512 778 dönüm tarı
ma elverişli arazi olduğu tesbit edilmiştir. Bu
gün Türkiyede bu arazinin 26 ilâ 30 milyon dö
nümünün kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu
na göre halen topraksız veya az topraklı çiftçi
ye dağıtılması gereken 30 milyon dönüm arazi 
olduğu anlaşılmıştır. Nitekim, A. P. iktidarı bu 
toprakları, Demirci, Kömürcü, hamamcı, ma
rangoz ve benzin bayileri gibi kendi sempati
zanlarına her yıl 2 - 3 milyon dönüm civarında 
dağıtmaktadır. Daha önce de kimin toprağı 
var kime vereceksiniz, nerede toprak var diyor
lardı. Bunun acı örneklerini Sivas'da görüyo
ruz. Teker teker bunları vermek mümkün, ama 
zaman yok. 

Buğday ithali için Hükümetin şimdiden 
750 000 ton bir mukaveleye girdiği görülmüş
tür. Hâlâ çiftçinin ürününü destekleme fiyatla
rını saptayamamış olan bir iktidarın ellbetteki 
şimdiden böyle bir ithale başvurması çok görül
memelidir. Çünkü, çiftçinin hangi ürüne değer 
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verip memleketin ihtiyacı olan ürünün ve fi
yat değerinin ne olacağını bilemiyen çiftçi va
tandaşımız bir şaşkınlık içindedir. ETbeititeki bu 
şaşkınlığın sonucu olarak da verimde düşüklük 
kendini gösterecektir. Çünkü, çiftçi hangi ürü
ne değer verileceğini ve ekeceği miktarın ne 
olacağını hâlâ anlamamıştır. 

Ürün fiyatlarındaki yetersizlik köylüleri ve 
topyekûn çiftçileri büyük bir geçim sıkıntısı 
içine sokmuştur. Çünkü, sanayi maddelerindeki 
artış çiftçinin ürünlerinin kat kat üzerinde ol
muş, bu yüzden aç kalan köylüler, şehirlere hü
cum etmiş ve büyük gecekondu mahalleri mey
dana gelmiş, şehirin de ekonomik düzeni bozul
muştur. 

iyi tohum ve gübre kullanma işinin zorlaş
ması, iyi tohumların sağlanıp samanında veril
memesi sebebiyle tarım kesiminde verimsizlik 
ve bunun sonucu olarak ümitsizlik hâkim ol
muştur. Tarım kesiminde tohumun nasıl dağı
tıldığını A. P. li arkadaşlarım da anladılar onun 
için ben dokımmıyacağım. Kendi kasabamda da 
hiç tarımla ilgisi olmıyan kimselere verilmiş, 
onlar eliyle diğerlerine satılmıştır. Geçen sene 
örnekleri çoktur. Bu yılda Orta Anadoluda ve
rilen tohumlar ise beğenilmemekte ve kulla
nılması için bir arzu da doğmamaktadır. Hâlâ 
tohumlar beklemektedir. Bunun en anık örne
ğini kendi kasabam olan Sivas'ın Gemerek ve 
çevresinde gördüm. 

Gübre pahalılığı, zirai alet pahalılığı, zirai 
mücadele yetersizliği, Türkiye'yi bir çıkmaza 
doğru sürüklemekte fakat Demire! iktidarı hâlâ 
Sayın Başbakanın ağziyle müreffeh Türkiye'
den bahsetmekte ve Türk köylüsünü hâlâ ka
ranlık gecelerin uykusu içinde sanmaktadır. 
Bunda yanıldığını, onlar için şafak aydınlığı
nın «Ortanın solu politikasiyle O. H. P. si ön
derliğinde doğduğunu belirtmek isterim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

Türkiye^deki tarım, kadercilik felsefemizin 
etkisinde gelişirken, kalkınma hızına olan olum
suz tesiri elbetteM, olacaktır. Dünya ulusları 
sulama işini ortalama % 30 oranında gerçek
leştirmiştir. Bizde ise, hâlâ % 5,7 gibi çok dü
şük bir manzara arz etmektedir. Türkiye'deki 
tarım ürünlerinde verim düşüklüğünün en 
önemli sebebi de bu sulama işini çözememiş ol
mamızdır. 

BAŞKAN — Sayın öztürk daha epey sürer 
mi? Ne kadar sürer efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam 
efendim, bitti, bir İM saniye. 

Meselâ, israil % 38, Irak % 35, Mısır % 88, 
Yunanistan bile % 12 niisbetinde sulama işini 
halletmişlerdir. Demin bir arkadaşımın Yuna
nistan'da verdiği randımanın sebepleri bu olsa 
gerektir. Bu gerçekler ortada iken müreffeh 
Türkiye ̂ den bahsedenlerin iyimserliğine şaş
mamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Yeşilırmak, Kızılır
mak akar gider, sefil köylüm ırmaklara bakar 
gider, yıllar var M aç ağızlar kokar gider, ya
zık oldu garip köylüme, yazık oldu Süleyman 
efendiye.. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, umarım ki, şim
di Kiyaset Divanının ince bir politika takibet-
mediğine kaani olmuşunuzdur. («Bravo» Başkan 
sesleri) Zatıâliniz Riyaset Divanının bir üyesi
siniz, aynı zamanda Danışma Kurulunun da bir 
üyesisiniz, bu programı sizinle beraber yaptık, 
sizinle beraber uyguladık, ama riayetetmedik 
beraberce şimdi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, teşekkür ederim ve özür dilerim. Sayın 
Başkanım, çok rica ederim, benim bir dakikam 
varken söylüyorsunuz, diğerlerinin zamanı bi
tince söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Söz sırası, üzerinde görüşmek 
istiyen arkadaşımın. Sayın Karaağaçlıoğlu üze
rinde mi efendim? 

M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Evet. Sayın Başkanım izin verir
seniz söz sıramı arkadaşıma vereyim, ben lehin
de konuşayım. 

BAŞKAN — Üzerinde Osman Salihoğlu bu
yurunuz efendim,. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Muhte
rem senatörler, Tarım Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle şahsım adına görüşlerimi ifade etmek 
üzere huzurunuza geldim. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin nüfus artışı 
dünya nüfus artışı ortalamasından fazladır. 
Bu artış ortaya önemli bir gerçeği koyuyor. 
Türkiye her şeyden önce bir tarım ülkesidir. 
Buna rağmen nüfus artışı dolayısiyle, daha düne 
kadar hububat ihraceden bir memleket iken, 
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bugün kendi ihtiyacını karşılıyamamak zoru 
ile dışardan hububat ithal etmek durumuna düş
müştür. Bizi bu duruma düşüren sebep; kana
atim odur M, tarımı ihmal edip sanayileşmeye 
aktarma gerekçesiyle meraları yok edip hay
vancılığı öldürmek ve tarımı olduğundan fazla 
ihmal etmek neticesinden doğmuştur. Acele ge
rekli tedbirlerin alınmasiyle bir tarım ve hay
vancılık memleketi olan Türkiye'nin yakın bir 
gelecekte açlık tehlikesi ile karşı karşıya kal
masını önlemek gerekir. Nüfusumuz yılda orta
lama 1 milyona yakın artarken, sebze ve mey-
va ve diğer toprak mahsullerimiz aynı seviyede 
donup kaldığını, hayvancılığımızın ise gerile
diğini görmekte ve üzülmekteyiz. 10 yıl içinde 
nüfusumuzun 7 milyon artışına mukabil, buğ
day üretimindeki artış yaklaşık olarak 1 milyon 
ton, pirinç üretiminde 21 bin ton, patates üre
timinde 88 bin ton, süt üretiminde 148 bin ton 
artış olmuş ve fasulye üretiminde ise 21 bin ton 
gerileme kaydedilmiştir, öte yandan Türkiye'
de tarımın son derece iptidai usullerle yapılma
sından ötürü hektar başına verimlilik dünya 
standartlarının altında kalmaktadır. 1958 yılın
da buğday istihsalimiz, 8,5 milyon ton idi, bu
nun hektar başına verimliliği 1 147 Kg. eder. 
Tamamen hava şartlarına bağlı olarak, bazan 
düşüşler bazan da yükselişlerle 1970, yani 12 
yıl sonra ancak buğday üretimi 9 milyon tona 
çıkarılabilmiştir. Verim, yani hektardan elde 
edilen, 1 248 Kg. olmuştur ki, dünya standart
larının çok altındadır. Yapılan hesaplara göre 
ortalama olarak son 12 yılda buğday istihsal 
artışı % 10 u geçmemektedir. Buna karşılık bu 
süre içerisinde nüfusumuz % 30 artış göstermiş
tir. Tarım Bakanlığının verimi artırmak için gi
riştiği teşebbüsler olmuştur. Türkiye'ye getirdi
ği «Sonora 64» buğdayı çeşitli polemiklere yol 
açmış, ama tatbikatında istenilen elde edileme
miştir. Uzmanların ifadelerine göre «Sonora 64» 
gerçekten verimli bir tohummuş, ancak bu to
humdan müspet sonuç alınabilmesi için bol güb
re ve suya ihtiyaç varmış Gübre ve su olmadı
ğı takdirde iyi netice almak şöyle dursun, de
jenere, olurmuş. Bizim yerli tohumlarımız ise 
hastalıklara daha dayanıklıdır, daha az gübre 
ve sulama ile de mahsûl verilebiliyor. 

Aziz senatörler, O. H. P. nin «Toprak refor
mu tasarısının» gerekçesini okudum. Düşünülen 

ve. hazırlanan tasarıya göre, Türkiye'de kamu
laştırılması öngörülen toprak yekûnu 10 milyon 
dekar civarındadır. Bundan sahiplerine bırakı
lan kısım çıktıktan sonra bakiye 5 milyon de
kar kalmaktadır. Bir çiftçi ailesine 150 dekar 
verilmesi düşünülmekte, buna göre 30 636 aile 
faydalanacak denmektedir. Bu da köyde oturan, 
çiftçilik eden ailenin % 1 i demektir. Başka bir 
deyişle bu reform tasarısı diye öne sürülen ta
sarı ile C. H. P. her köyde bir aileyi topraklan
dıracak derecede bir anlayış içindedir. Ayrıca, 
toprak kamulaştırılması için rayiç bed«lle, Ana
yasanın emrettiği şekilde kamulaştırma yapıldı
ğı takdirde 2,5 milyar lira para verilecek ve her 
sene Devlet bütçesine 100 milyon konarak 20 
senede gerçekleştirilecektir. Bu kadar gürültü
lerinin dayanağı işte budur. Toprak reformu
nun gerçekltşirilmesi son derece güçtür. Bu güç
lük her şeyden önce tarımın kendine has bâzı 
özelliklerinden ileri gelmektedir. Zira tarımda 
arazi küçüldükçe verimin azaldığı - sosyal olan
la iktisadi olan çoklukla çelişki halindedir - ya
ni, başka bir deyişle, büyük araziyi tek kişinin 
mülkiyetinden alarak çok sayıda köylü arasın
da paylaştırmak, sosyal bakımdan, ilgi çekici
dir ama, iktisadi değildir. Sosyal olanla iktisa
di olanı birleştirmek ise bizce tarım ve toprak 
reformunu bir arada uygulamakla mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılığımıza 
gelince; son yıllarda et ve sütten mamul gıda 
maddelerinin fiyatlarında görülen hızlı artış
lar hayvancılığımızın da gerilediğini ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Bunun başlıca neden
leri ise, her şeyden önce şehirleşmeye paralel 
olarak halkın, etin beslenme üzerindeki önemi
ni anlaması ve et istihlakinin artmasıdır. Bunun 
içindir ki, fiyat artışı olmasına rağmen et, tü
ketimi süratle artmaktadır. 1967 yılında 134 983 
ton olan et istihsalimiz % 36 oranında bir ar
tışla, 1969 da 183 806 tona yükselmiştir. Aynı 
yıllar içinde hayvan sayısı da 1967 de 72 000, 
1969 da 75 000 olmakla % 4 artış göstermekte
dir. Her geçen gün nüfus çoğalımına paralel 
olarak artan et istihlâki ile birlikte, Güney ve 
Doğu sınırlarımızdan hayvan kaçakçılığı de
vam etmektedir. Görülüyor ki, eğer bu husus
larda gerekli radikal tedbirler ahnmıyacak 
olursa, nüfus plânlamasına boş verildiği ve do-
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layısiyle gıda nüfus dengesi sağlanmadığı tak
dirde nüfus artışının nükleer infilâklardan bile 
daha tehlikeli sonuçlar doğuracağı bir gerçek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının, 
hiçbir arkadaşımın değinmediği, bir işkolu ile 
de iştigali malûmunuzdur. Bu da Türkiye'de 
balıkçılık meselesidir. Dünyada artan nüfus kar
şısında besin maddesi aramak ve türetmek yo
lunda çeşitli çalışmalar yapılıyor ve, dünyanın 
% 70 ini işgal eden sularla kaplı sahadan da
ha fazla faydalanmak veya faydalanılmakta 
olan kısımlarını daha da genişletmek çareleri 
araştırılmaktadır. Esas mesele, balık ürününü 
çoğaltmak ve daha fazla balık tutmak çabası 
üzerindedir. Dünyada bir senede avlanmakta 
olan deniz ve tatlı su balıkları toplamı 45 mil
yon ton civarındadır. Bunun 5 milyon ton ka
darı tatlı sulardan elde edilmektedir. Deniz ve 
göllerde yapılan ilmî araştırmalar birçok fayda
lı sonuçlar ortaya koymuş ve bu arada balık 
avlama metodlarının geliştirilmesine ve tatlı 
sularda suni şartlar içinde balık yetiştirme ça
balarına ışık tutmuştur. Tatlı su balıkları, bil
hassa Asya, Afrika, Amerika ve Sovyet Rusya'
da suni usullerle yetiştirilmek yolunda atılan 
büyük adımlar neticesinde, istihsali büyük ölçü
de artmıştır. Tabiatta serbest olarak yumurta 
döken bir balıktan yılda 15 ilâ 150 000 balık 
türerken, suni usullerle bu miktar 80 ilâ 800 000 
civarına çıkmaktadır. Milletlerin yıllık balık is
tihsali şöyledir: 

Japonya 6 865 000 ton, Çin 5 500 000 ton, 
Sovyetler 3 700 000 ton, Amerika 3 000 000 ton, 
Norveç 1 035 000 ton. İngiltere, Danimarka. Gü
ney Afrika, Hindistan, Endonezya, Kanada 1 
milyon tona yakın. Japonya 95 milyon nüfuslu
dur, adam başına günde 200 Gr. balık düşmek
tedir. Bunun dışında yılda 600 bin ton yosunu 
besin maddesi haline getiriyor. Danimarka'da 
nüfus başına günde yarım kilo balık düşmekte 
ve dünyada, nüfus oranına göre, birinci gel
mektedir. Buna karşılık üç tarafı denizle çev
rili Türkiye'mizde balıkçılık durumuna bakalım: 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz gibi balık 
üretimi bakımından en elverişli denizlerimiz ol
masına rağmen yıllık rekoltemizin 140 bin tonu 
aşmamış olması, millî bir üzüntü kaynağımız
dır. Tatlı sularımızdan ise yılda ancak 400 ton 

balık elde edilmektedir, halkımızın da her ne
dense önem vermediği bu istihsal sahası başka 
memleketlerin gelir kaynaklan olarak görül
mektedir. Tazesi, tuzlusu ve havyarlariyle ayrı 
ayrı beslenme ve gelir kaynağı olan bu nimet
lerden yıllık nasibimiz sadece yukarda arz et
tiğim kadardır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Salihoğ-
lu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ben de 
biraz rica edeceğim. 

Halbuki köylümüzü uyarmak, sularımızda-
ki hidrobiyolojik şartları tanzim etmek ve yu
murtadan üretme metodlannı uygulamak suretiy
le tatb su balıkçılığını geliştirmek cihetine süratle 
gidilmelidir. Kıyılarımızın önemli ürünlerinden 
biri de midye, istiridye ve benzerleridir. Kara
deniz ve Marmara kıyıları büyük ölçüde midye 
rezervlerine sahiptir. Eskiden İstanbul'dan ya
bancı mmleketlere midye ve istiridye ihrace-
derdik. Bundan 70 yıl evvel Romanya Hükü
metinin ürünlerimizde tifo mikrobu olduğunu 
ilân etmesiyle bütün dış pazarları kaybettik. 
Bu yediğimiz darbeye rağmen kıyılarımızın te
mizlenmesi ve kanalizasyonların denizle birleş
meleri meselesine ciddî el atıldığını da görmek
teyiz. Balıkçılığımızı ortaçağ metodu ve araç
larından kurtarmak maksadiyle 1953 yılında 
kurulmuş olan Et ve Balık Kurumu başlangıç
ta üniversiteye bağlı bir hidrobiyoloji enstitü
sü ile işbirliği halinde çalışmaya başlamış, mo
dern birkaç gemi de almıştı, birbirini takibe-
den bu önemli adımlardan sonra bir durakla
ma, hattâ geri dönüş müşahede edilmektedir. 
Türkiye'de balıkçılık hâlâ imparatorluk dev
rinden kalma bir 1882 tarihli Zabıtai Saydiye 
Nizamnamesi hükümlerine göre yürütülmek is
tendiğini esefle müşahede etmekteyiz. 18 Ocak 
1926 tarihinde yayınlanan 721 sayılı Kanun di
namit, bomba ve emsali infilâk maddesiyle ba
lık avlamayı yasak etmiştir. Bu kanuna göre bu 
suçu işliyenlerin 3 ilâ 6 ay hapis edilmesi kay
dı konmuştur. Buna rağmen 7 200 kilometreyi 
bulan sahillerimizin birçok yerlerinde göl, ne
hir ve barajlarda hattâ istanbul'un çeşitli semt
lerinde dinamitle balık avlandığı müşahede edil
mektedir. 

Trol, balıkçıların tarata dedikleri ve denizin 
dibini buldozer gibi tarıyan ağlarla sahilden 
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üç bin metreden daha yakın yerlerde avlanmak 
yasak olduğu halde, bunu da takibeden olma
dığı için felâket haline gelmiştir. Deniz kenar
larına kurulmuş olan sınai tesislerden çıkan 
zehirli madde ve asitlerin balıkları öldürmele
ri gerçeği karşısında bir tedbir alınmadığı esef
le görülmektedir. 

Muhterem senatörler, bu Sakarya vilâyetin
de benim de çok emeğim geçen bir inekhane 
tesisimiz var. Bu inekhane tesisine çok para 
harcanmıştır. Bu tesisin rantabilite derecesini 
Tarım Bakanından öğrenmek istiyorum. Vatan
daş kafasında birçok istifham vardır, burası 
için. hakikaten çok para harcanmış, geniş bir 
araziye sahiptir, yıllık kârı nedir, vatandaşa 
damızlık birtakım hayvanlar vermektedir, bun
lardan ne kadar verilmiş, nasıl bir netice alın
mıştır. Ayrıca, acaba bu inekhaneyi bir tarım 
yahut veteriner sağlık okulu şekline götürmeyi 
düşünüyorlar mı? Bunlarla sözlerime son ve
riyorum. Tarım Bakanlığının Bütçesinin Türk 
Milletine hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, 
saygılar sunarım efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, buyu
run efendim. 

M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; gecenin bu geç saatlerinde 
huzurlarınızı şahsi görüş ve kanaatlerimi, kısa 
zaman ölçüleri içerisinde, arz ve ifade etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan çok değerli arkadaşlarımın, meseleleri 
sipesifik olarak şahısların üzerine intikâl ettir
mek suretiyle, Devlet haysiyetini temsil eden 
Devlet memurlarının kanuni tatbikatları içeri
sinde isim zikretmek suretiyle, vatandaşların 
yakalarında taşıdığı rozetlerin siyasi mâna ve 
mefhumu içerisinde Devlette hizmet görüldüğü
nü söylemek suretiyle bu kürsülerden haysiyeti
ni korumaya mecbur olduğumuz Devleti ve 
onun kadrolarını küçültücü nitelikte ifade ve 
beyanda bulunmalarını bir Parlömanterin ağır 
başlığı içerisinde kabili telif hâdiselerden göre
mediğimi ifade etmek isterim,. 

Aslında mühim olan; meseleler, prensipler üze
rinde hata ve sevapları bu kürsülerden dile getir
mektir. Okumuşlar Meclisi diye anılan bir Par
lâmentonun kürsülerinde fikirlerin ve bu fikir

lerin istikametinde hizmetlerin getirilmesi lâ
zımdır. Siyasi inançlara göre değil, vatandaş 
olmanın haysiyeti içerisinde bu topraklarda ya-
şıyan insanlara hizmet etmenin arzusu içerisin
de bulunduğumuzu bir kere daha ifade etmek 
isterim. Devlet, devamlılık arz eden bir müesse
sedir, Devletin devamlılığı içerisinde siyasi 
otoriteler ve iktidarlar gelir geçer, fakat Dev
lete sahibolan hizmetliler ve Devletin hizmet 
kervanı devamlı olarak yürür gider. Meseleyi 
böylece kısa olarak arz ettikten sonra Tarım Ba-
kanlığiyle ilgili görüş ve kanaatlerimi yüksek 
heyetinize arz ve ifadeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin hayatın
da sosyal ve ekonomik hâdiselerin zinciri içe
risinde her gün artan nüfusun ekonomiye bas
kılarını değerlendirmek ve milletin yaşantısını 
temin etmek Devletin vazifelerindendir. Kaldı 
ki, plânlı bir dönemin içerisinde Türk vatanı
nın kalkınmasının iki temel ana bâzı vardır. 
Türk ekonomisi bu iki temel bâz üzerine inşa 
edilmiştir. Bunlardan bir tanesi endüstriyel ge
lişme ve kalkınma, ikincisi de tarım sektörün
deki kalkınmadır. Bugün huzurunuzda müza
keresini yapmış olduğumuz Tarım Bakanlığı işte 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısı içerisin
de böylesine ağırlık arz eden bir sektördür. Yal
nız, bizim tanm sektörüyle, endüstri sektörü 
arasındaki münasebetleri ve bunlar arasındaki, 
kalkınma paralelliğini ifade ederken şu hususu 
arz etmeden geçemiyeceğim. Türk ekonomisinin 
bu iki anasektöründen tarım sektörü istikrar 
arz etmiyen, doğal şartlara tabi olan ve uzun 
yıllar ekstansif bir ziraat metodunun içerisin
de gelişememiş bir sektör olmasına rağmen, gay-
risâfi millî gelirde % 38 gibi büyük bir payla 
yani, 36 - 38 milyarlık bir gelirle Türk ekono
misinde ağırlığını muhafaza edecek niteliktedir. 
öyle tahmin ediyorum M, modern girdilerin, ta
rım girdilerinin, kredi, pazarlama, tohum ıslah 
ve sair imkânların getirilmesiyle daha uzun 
yıllar bu sektörün Türk ekonomisinde ağırlığı
nı muhafaza edeceğini tahmin ediyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'de nüfu
sumuzun % 70 i civarında vatandaşımız ziraat-
le iştigâl etmektedir. Bunların sanayie, siya
si dengeyi, içtimai, dengeyi bozmadan aktarıla
bilmesi, geçirilebilmesi lâzımdır. Birinci Beş 
Yıllık Plân, karakteri itibariyle, endüstriye da-

319 — 



*C. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 4 

ha büyük bir ağırlık vermiştir. Sayın arkadaş
larımın muhtelif vesilelerle ifade ettikleri gibi 
tarım sektöründeki gelişmeler plân hedeflerinin 
daima aşağısında kalmıştır. Çünkü, Türkiye'de
ki doğal şartları ortadan kaldıracak birtakım 
imkânlar, bilhassa bunların başında sulama im
kânlarının Türkiye'nin geniş tarım alanlarına 
teşmili mümkün olamamıştır. Türkiye'de 24 mil
yon hektarlık mevcut arazinin 18 milyon 500 
küsur bin hektarı ancak tarıma elverişli ve su
lanabilir karakteri arz eden arazilerdir. Bunun 
da Türkiyedeki mevcudolan su imkânlariyle ki, 
yağış jmiktarı f510 imilyar (M3 tür, bunu 479 aded 
barajda Türkiye'de depoladığınız takdirde 188 
milyar M3 lük bir ısuyu tutmak ve bununla da 
aşağı - yukarı 6,5 milyon hektarlık araziyi sula
mak mümkündür. Geri tarafını 450 bin hekta
rını yeraltı imkânlarımız olan 8 milyar M3 lük 
suyla da sulamak suretiyle bu miktarı 7 milyon 
hektara çıkartmak mümkün olabilecektir. Şu 
halde daha büyük miktardaki arazi potonsiyeli, 
Türkiye'de ne yaparsanız yapınız, teknolojinin 
bütün imkânlarını getiriniz, sulama imkânından 
mahrumsunuz. Binaenaleyh, daima doğal şart
lara bağlı kalarak bu memlekette bir zirai po
litika yürütmek mecburiyetindesiniz. 

Muhterem arkadaşlarım ifade buyuruyorlar 
ve bu artık bir sakız olarak ağızlarda çiğneni
yor, deniyor ki; «Toprak reformu» muhterem 
arkadaşlarım, her şeyden evvel işte tarımın bir
takım varyansyonlar gösteren, birtakım iniş 
ve çıkışlar gösteren gelirini istikrarlı bir hale 
getirebilecek olan birtakım teknik verdileri, 
teknik imkânları, tarım teknolojisini ve bunun 
yanında krediyi, pazarlamayı tohum ıslahını 
temin etmek suretiyle kalite ve kantite bakı
mından Türk tarımını daha değerli bir hale 
getirmek imkânlarını araştırmak lâzım. Türki
ye'de mevcudolan 24 milyon hektarın, yine de
min ifade ettiğim gibi, ancak 18 milyon 500 kü
sur bini ziraate elverişli olarak tesbit edilmiş
tir. Devlet arşivleri bir sektörde böyle söylü
yor, öbür sektörde başka türlü söylüyor, fakat 
tarım işleriyle sıkı sıkıya ilgili Devlet Su İşle
rinde 8 sene çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle 
almış olduğum malûmat, Devlet Su işlerinin 
Türkiye'nin 26 havzasında yapmış olduğu de-
velopman çalışmalarının neticesinde tesbit edil
miş olan rakamlardır ve Devlet Plânlama Teş

kilâtı da sulama projelerini bu rakamların üze
rine inşa etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım yine dediler ki, Kı
zılırmak, Yeşilırmak akar gider. Akmıyor, 1953 
yılından beri bu 26 havza çalışmalarından biri
si Kızılırmak üzerinde olmuştur. Almus Barajı 
yine bu çalışmaların neticesinde Türk endüst
risine lüzumlu olan 100 milyon kilo
vata yakın enerjiyi Türk endüstrisine 
temin etmiş ve aşağısındaki Erbaa, Tokat 
ovalarını da sulıyacak sulama projelerini daha 
1960 yıllarında başlanmak üzere temin etmiştir. 
Kızılırmakm üzerinde kademeli olarak 5 tane 
baraj yapılmaktadır, Hirfanlı bunun anahtar 
projesi, Hirf anlının altında Kesik Köprü yine 
ikinci bir projedir. Binaenaleyh, suların akışına 
bakılmıyor, Devlet olmanın mesuliyeti içerisin
de Türkiye'nin kıt imkânlarını memleketin men
faatlerine, bilhassa tarıma ve endüstriye yönelt
mek suretiyle bunları kademe kademe, etap etap 
değerlendirme imkânları araştırılıyor ve Devle
ti yönetenler de bu anlayış içerisinde memleke
te hizmet etmek gayretini gösteriyorlar. Sade
ce idare eden değil, aşağı kademede bu vazife 
ve mesuliyetleri alan bütün Devlet kadroları da 
aynı mânada, aynı anlayış içerisinde millete 
hizmet götürmeye çalışıyorlar. 

Bir projeden daha bahsedeyim, ziraatle ilgi
si olduğu için. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Fırat 
ve Dicle nehirlerimiz Vardır. Fırat Neh
ri 35 İmilyar M3 Ü, Dicle Nehri de '40,45 mil
yar M3 ü her sene alır, Basra körfezine götü
rür. Bu ikisinin toplamı Nil Nehrinin getirdiği 
suların yarısını teşkil eder. Bunun üzerinde 
anahtar proje olarak Keban yapılmaktadır. Ke
ban, aslında bir sulama maksatlı proje değil
dir. Fırat sularının regülâsyonunu yapan ve 5 
milyar kilovat saat civarında enerji üretmek su
retiyle Türk endüstrisinin muhtacolduğu eleîrt-
riği temin edecek bir proje sistemidir. Asıl bu
nun 250 kilometre aşağısında Gölkaya, Kara
burun, Karababa projeleri vardır. 1967 yılın
da bu projeler, fizibilite raporları hazırlanmak 
üzere ihale edilmiş bulunmaktadır. 1970 yılın
da, yani bu yılın başında bu projelerin fizibilite ra
porları hazırlanmış ve 3 aded projenin yapıl
ması ile aşağıda 7 milyon dekarlık bir arazi
nin, tabiî cazibe ve pompaj ile, Haran ve Cey-
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lanpmar ovalarının da sulanmasını öngören 
büyük bir proje ortaya çıkmıştır. Ve önümüz
deki 1971 - 1972 yıllarında Karakaya Barajı 
ihale edilmek sureti ile bu sulamanın ilk ünite
sine başlanacaktır. Bu baraj iki maksadı, hattâ 
3 maksadı da bünyesinde taşımaktadır. Feyazan 
kontrolü, yılda 7 milyar 100 milyon kilovat saat
lik bir enerji üretimi ile, Doğıı illerinde meta
lürji sanayiinin gelişmesine imkân verecek en
düstriyi beslemek ve Batı konnekte şebekeleri
ne enerji vermek imkânlarını sağlamaktır. Bu
nun dışında da, bu barajdan sulama şebekele
rinin biraz evvel arz ettiğim 7 milyon dekarı 
bulacak olan sulama şebekelerinin bir kısmına 
su isalesini temin etmek maksadı gütmektedir. 

Şu halde Türkiye'de tarımın uzun vadeli 
projeleri içerisinde, hizmetlerin uzun vadeli 
projeleri içerisinde ele alınmış olmaması değil, 
ele alınmış olan projelerin Türkiye'nin imkân
ları içerisinde değerlendirilmesi gibi bir mev
zuu vardır. Bu projenin yatırım bedeli 26 mil
yardır. Basiretli Devlet odur ki, bu parayı ya
tırırken gelecekteki birtakım değişmeleri ve bu 
değişmelerin ekonomide ve politikada meydana 
gelecek arazlarını düşünmek sureti ile bu pro
jelerin tümüne değil, muayyen etaplar içerisin
de farklı bir yaklaşım ile nihai hedefe doğru 
gitmesi lâzımdır. 

Bu bakımdan, bu memleketi yöneten siyasi
ler aslında meseleleri Türkiye'nin gerçekleri 
içerisinde bu mânada telâkki etmek sureti ile 
değerlendirme yoluna gitmişlerdir. 

Bu itibarla, sayın arkadaşlarımın meselelerin 
bu kadar derinliğine ele alındığını, bu kadar 
genişliğine tatbikata konulmak istendiğini bir 
yana bırakmak sureti ile sadece spesifik görüş
lerin tabiî icabı olarak politika mevzuu yap
mak sureti ile, burada, Türkiye'de hiçbir şey 
yapılmıyormuş gibi ifade ve beyanda bulunma
ları cidden bizi üzüyor. 

Gübre öyle, traktör 105 000 e çıkmış, o öyle, 
kredi 8 - 9 milyara çıkmış, bu öyle, yani mese
leler Türkiye'nin şartları içerisinden alındığı 
bir noktadan muayyen bir seviyeye gelinmiş
tir. Aslında bulunduğumuz düzeyde değil, han
gi noktadan başlayıp, hangi bir düzeye geldi
ğinin muhasebesi içerisinde meseleleri değer
lendirmek lâzımdır. 

Binaenaleyh, sayın arkadaşlarımın bir Par
lâmento, topluluğu içerisinde aslında Türkiye'
nin bütün meselelerini rüyet eden bir topluluk, 
siyasi organ olması hasebiyle, bu mânada de
ğerlendirmek sureti ile, aslında yapıcı tenkid-
lerimizi bu kürsülerden iktidarın hizmet gü
cünü de birleştirmek sureti ile daha büyük me
safeler katetme imkânını bulmamız lâzım
dır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne de olsa, 
gerçek söylendiği için, acı olur. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devam
la) — Zatı Devletlerinizi burada dikkatle din
ledik, hürmet ettik. Her fikir muteberdir, sizin 
görüşünüze de o açı altında hürmet ettiğimizi 
ifade etmek isterim. 

Sözlerimi bağlarken Tarım Bakanlığı Bütçe
sinin Türk Milletine, Türk Devletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Türk tarımına büyük 
hizmetler görmüş olan Bakanlığa ve Bakanlığın 
muhterem mensuplarına huzurunuzda teşekkü
rü bir borç telâkki ©der, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz, aley
hinde görüşmek üzere. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, öyle görülüyor ki, biz, 
toprak reformunu A. P. ne ve onun siyasi ikti
darına anlatmıya muvaffak olamaımışızdır. Y:ıne 
öyle görülüyor ki, bu konu, uzun müddet ara
mızda tartışma konusu olacaktır. Toprak re
formu C.H.P. iktidarı devresini de gerçekleşme
di. «Balkanlar Kurulunda görüşülmiyen bâzı 
hususları getirip «C.H.P. nin toprak reformun
daki teşeıbbüsü» diye bahsetmek veya şu kadar 
köylüye toprak verilebilir, şeklindeki sözler cid
diyetten her halde uzak kalanı düşünceler olsa 
gerek. 

önemli olan konu, bizim altyapı değişikliği
ne beraber gidebiımemizdedir. Yoksa, kalite iti
bariyle iyi veya kötü, miktar itibariyle çok ve
ya az, masraf itibariyle Çok masraflı veyahut 
idareli bâzı altyapı hizmetleri her iktidarın üs
tesinden geleceği hizmetleridir ve bir memleke
tin sosyal, ekonomik ve kültürel kallorrımaismı 
sağlamaz, bunlar, özellikle geri kalmış ülkeler
de altyapı hizmetlerine gidilmedikçe, kalkın
ma, yani insan haysiyetine yaraşır bir yaşantıyı 
ülkede yaşıyan insanlara temin etmek güç olur 
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ve bu bazan da mümkün -olmaz. İster sanayide, 
işer tarımda olsun altyapı değişikliği şarttır. 

İşte bizim, A.P. ile temelde ayrıldığımıs 
husus buradadır. A.P. özel teşebbüsten yana ve 
tarımda biraz daha az, sanayide biraz daha 
çok, 'memleketim bütün imkânlarını taksim et
mek suretiyle özel sektörü himaye etmek, dışa 
bağlı bir sanayi, geri bir bünye içerisinde, geri 
kalmış tarım ve bâzı alt hizmetlerini yapıp se
çim öncesi veya seçim sonrası devre içerisinde, 
politikanın üzerimde tartışması yapılacak bir 
nesne olarak görmekte, para değeri ile hizmet
ler ifade edilmektedir. Asıl önemli konu, 
altyapı değişikliğini gerçekleştirebilmektedir. 
Tarımda altyapı değişikliğinin ilk şartı, sizin 
tarım, bizim toprak reformu dediğimiz tarımda 
yaşıyan imsanlarun hayat şartlarını iyiye götüre
bilmektir. Yoksa toprak tevzii ve dağıtımı 
değildir. O anlaımı ile almak mümkün değil
dir. Bugünkü dünyanın gerçeği, tanımda yaşı-
yan insanların tüm (nüfusun % 20 den aşağı 
olmasıdır. Yani bir ülkede tarımda çalışanla
rın nüfusu % 20 den aşağı olacak, hem kendi
lerini besliyecekler, hem refalh içimde beslen
miş olacaklardır, hem nüfusun diğer kısmını 
basliyecefcler, hem ide memleketin kalkınmasın
da etkileri olacaktır. Türkiye'de bu gerçek he
nüz % 70 in civarındadır. Plân bum.u % 58 e 
düşürmek ister. A.P. G-rupu adına burada ko-
nuişuluınca şehire köylünün gelmesi istenir, ya
ni Basmahsae veyahut Haydarpaşa garında 
her gün Doğu - Anadolu çıkmazından sırtına 
yüklediği yorganlarla kapıcılık arayan veya
hut odacılık, boyacılık aramaya gelen inısan-
ılarm kader değişikliği, tarımdan aktif nüfu
sun kaçışı bir şeyi ifade etmez, önemli olan 
konu, demin ifade ettiğim bu çağın gerçeği 
olan, tarımdaki refahı temin edebilmektir. Bu, 
toprak reformu ile, bu, tarım reformu ile, ama 
bütün veçheleriyle, mümkündür. Yoksa, biz bir 
toprak dağıtımımdan bahsetmiyoruz. 

Sonra yine gayet süratli olarak bizim «top
rak işliyemindir» ilkesi salık verildi ve yeril
mek istendi. Zannedersem, Romanya Anayasa
sından hükümler verildi. İzninizle biraz buna 
değinmek istiyeceğim. öyle anlaşılıyor ki, size 
uzun, müddet bunu anlatmaya çalışacağız. 

Osmanlı ileri toplumunda toprak, Devletin 
değildi. Bunu bilmek lâzım. Toprak, ister hâs, 

ister zeamet, ister timar olsun, ki büyük ekse
riye tisi timar teşkil ediyordu, mülkiyet Devlete 
aitti. Timar sipahileri Devlet adına toprakta 
hem güvenliği koruyordu, yani yönetimi üzeri
ne alıyordu, hem de ülkenin savunmasını üzeri
ne alıyordu. Böylelikle ordu - yönetim ikilisi 
toprağa dayalı bulunuyordu Ayrıca, ileri Os
manlı yapısında, toplumum, da sosyal güvenlik 
'kurumları da toprağa (dayanıyordu. Toprakta 
yaşıyan insan, hür insanlardı. Yani, Devletin 
toprağı içerisinde yaşıyan, (köylü, toprağın 
esiri değildi. Hür insanlardı. Ancak, bir vergi 
veriyordu ve Osmanlı İmparatorluğunun yük
seliş devresi nıe zaman iki geri dönüşe dönül
meye başladı o devreye kadar sipahi, timar da 
vergiyi aynı ücretler içerisinde ödemiş oldu. 20 
katlı vergi artmalarına, akçenin değeri birkaç 
misli düşmesine rağmen 200 yıl toprakta düzeni 
sağlam gören Osmanlı İmparatorluğu Sipahi 
Vergisinde bir akçe dahi artışa gitmedi. Böy
lelikle ileri bir toplum hayatını temin etmiş 
bulundu. Ne zaman ki, yükselme devri sona 
ermeye başladı, imparatorluk çatırdamaya baş
ladı, toprak düzeni de bozulmaya başladı. Ti-
marda ifraz usulü yani gelirin kayıtlarda yük
sekliğinin yönetim tarafından iddia edilmesi 
ile tahrir memurları çıkıp, gelişigüzel ve vergi 
artışını temin için yeni usuller icadetmeye baş
ladılar. Osmanlı toprak yapısı yerinden oyna
maya başladı ve sarsıntı neticesinde İmparator
luk da yıkılmaya yüz tuttu. Bizim siyasi haya
tımızda asıl gerilemeyi askerî yönden değil, 
toprak ilişMlerinin kötü idareye başlandığı bir 
zamanda görmek mümküdür. Şu gerçektir M, 
ilk Osmanlı yapısında ve SelçuMlerde toprak, 
özel mülkiyetin inhisarı altında değildi. Devle
tin toprakları idi. Ancak, bu topraklar sipahi
lere belirli bir toprak gelirini devlete vermek 
ve gelir oranı içerisinde asker bulundurmak 
üzere bir sistem içerisinde idare ediliyordu. 
Kanuninin son devirlerinde toprak, yavaş ya
vaş toprak ağalarının eline geçmekle, tefeci
lik de başladı, sömürü düzeni başladı. 1913 yı
lında durum şu acı gerçeği bize gösteriyordu: 
Derebeyleri, toprak ağaları toprağın % 14 ünü 
elinde tutan nüfus olarak ancak nüfusun 
% 0,24 ünü teşkil ediyordu. Yani, nüfusun 
% 0,24 ü toprakların % 14 ünü elinde tutuyor
du, diğer topraklar da bu şekilde bir sistem 
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içerisinde sömürü düzenine terk edilmiştir. 
1938, bundan daha iyi değildir. 1963 tarım is
tatistiklerine göre nüfusun % 0,50 si toprak
ların % 13 e sahip bulunmaktadır. Nüfusun 
% 98 küsuru ise toprakların % 86 sının ancak 
sahibi bulunmaktadır. Toprak - halk ilişkileri 
bozulmuştur. 

İşte bizim bozuk dediğimiz düzen, bu dü
zendir. Anayasanın sosyal, ekonomik, siyasi ve 
hukukî temel düzeninde bir değişiklik değildir. 
işte bir yandan ifade etmeye çalıştığımız ve 
bütçesi ile ilgili olduğu için halk - toprak iliş-
IMlerindeki bu tefeciliğe yol açan, bu toprak 
ağalarının elinde toprağın büyük kısmının bi
rikimine yol açan uzun yıllardan beri yığılıp 
gelen topraktaki düzensizliktir. Bu düzenin 
değiştirilmesini istiyoruz. Tefecilik bunun tabiî 
bir neticesidir. Bugün bir gerçektir, 10 dönüm 
üzerinde bir toprak gelirini tetkik ettiğimiz za
man en alttaki % 10 ların toprak geliri yılda 
800 lirayı, hane başına, bulmaktadır. Hane ba
şına 800 lira Türkiye'de toprakla çalışan insan
ların % 10 unun kaderini teşkil etmektedir. 

Bu neyin ifadesidir bilir misiniz? 800 lira 
bir hanenin toprakta yaşıyan insanları şehirde
ki gibi az nüfuslu aile değildir. En az bir aile 
5 kişidir. 5 kişi kabul edersek 800 ü 5 e taksim 
edip bunu da bir yılın 12 ayma taksim ettiği
niz zaman tarımda çalışan çiftçi ailesinin 
% 10 u oranındakinin kaderine ayda 12 lira 
düşmektedir, millî gelirden toprak payı olarak 
bunu almaktadır. Doğu - Anadolu'da tarımda 
çalışan insanların % 37,6 sının hiç toprağı yok
tur. Bir karış toprağa sahip değildir. Bu şart
lar içerisinde toprak reformunu sağlık vermek 
ve bunu istemek altyapı değişikliği olarak bu 
bozuk, bu haksız, bu sakat ve artık bir vaha
met şeklini almış olan bu düzenin değişmesini 
istemede arkadaşlarımızın bize reva görecekle
ri bir sola gidiş mi, bir komünist rejimin rüya
sı mı, hedefi mi diye kötülemeye gitmeleri an
cak ya Türkiye'nin gerçeklerini bilmemek ya
hut Türkiye'nin gerçekleri karşısında olmaktır. 

Şimdi «toprak işliyene» gelelim: 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim, 
sadece ona izin verin. Çünkü, bu konu özellikle 
A. P. tarafından her yerde insafsızca istismar 
edilmektedir. 

Bizim «toprak işliyenindir» ilkemiz toprak 
reformu içerisinde demokratik hukuk devletin
de öngörülen ve toprak reformunu yapan bü
tün ülkelerde tatbik edilen bir usuldür. Size 
kapitalist Amerika'nın bütün yönleri ile geliş
tirdiği ve yardımda bulunduğu milliyetçi Çin'
den örnek vereceğim. Milliyetçi Çin'de toprak 
reformunun diğer adı «toprak işliyenin su kulL 

lananındır» Güney Vietnam'da toprak kanunu
nun özel hükümleri içerisinde yer alan temel 
ilke toprak işliyenindir. Yani toprak tıpkı Sel
çuklu Devletinde olduğu gibi, tıpkı ileri Os
manlı yapısında bulunduğu gibi toprağı işliyen 
toprak reformu sırasında hukuk düzeni içeri
sinde o toprağın sahibi olacaktır. Bundan da
ha medeni, bundan daha normal, bundan daha 
hukukî bundan daha insanî ne olabilir. Yıllar
ca ıstırabını çektiği, üzerinde emeğini harcadı
ğı toprakta çalışan insana çok toprağı olanın 
elinden hukukî usuller içerisinde ve karşılığı 
Devlet tarafından ödenmek üzere yapılacak bir 
kamulaştırmada o toprağı bir başkasına mı 
vermek gerekir? Yoksa o toprakta çalışan insa
na mı vermek gerekir? Bunu ne için anlama-
mazlıktan geliyorsunuz? «Toprak işliyenindir» 
diyen bizim ilkemiz işte budur. Toprak refor
mu yapıldığı zaman ilk sırayı, ilk hakkı o top
rakta çalışan insanın almasıdır. Milliyetçi Çin 
bunu yapmıştır. Suriye bunu yapmıştır, Irak 
bunu yapmıştır, İtalya bunu yapmıştır. Tunus 
bunu yapmıştır ve Polonya bunu yapmıştır, 
Macaristan ister sosyalist olsun, ister kapita
list olsun, ister ortada olsun memleketinde top
rak reformu üzerinde yüreği titriyen demokra
tik usullerin ilk şartı, toprak reformu yapıldı
ğı zaman toprağı veriliş sırası içerisinde birinci 
sırayı o toprakta çalışan insanın almasıdır. 
Ben, Taypi'de gördüm. Uzun yıllar toprak ağa
sının arazisi içerisinde bir sazlık kulübede çalı
şan insan, toprak reformu ile medeni hayatın 
icabı olan, içerisinde televizyonu olan üç oda
lı bir ikametgâha sahibolmuştur. Ama, eski ya
şadığı sazdan kulübe de orada bulunmaktadır. 
Toprak reformu yapıldığı zaman o sazdan ku
lübede çalışan, uzun yıllar nesiller boyu sıt
malı hali ile emeğini verdiği toprağa bir baş
kasını getirmemiştir, emeği geçen o insana 
toprağı vermişlerdir. Elbette M, toprak işliye
nin olacaktır. Elbette M, su kullananın olacak-
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tır. Bundan bir başka mâna, bir başka şekil 
aramaya neden acaba bir özel gayret sarf edi
lir ve özel bir maksat aranır, bunu bir türlü 
bulmak mümkün değildir. Toprak reformunun 
alt yapı değişikliğinde temel bir amaç olduğu
nu ifade edersek toprağın işliyene aidolmasının 
zorunlu olduğu hususunda arkadaşlarımızın 
bizden ayrı bir görüşe sahibolmıyacaklannı 
ümidederim. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Yılmaztürk?. 
Yok. Sayın Hüseyin Atmaca? Yok. Sayın Di-
keçligil söz hakkını Sayın Karayiğit'e vermiş
tir. Sayın Karayiğiıt lehte mi, aleyhte mi efen
dim? 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Üzerinde konuşacaksınız, bu
yurun. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, gecenin bu geç saa
tinde bölgemi alâkadar eden birkaç konu var
dı, onun için söz almış bulunuyorum. Yalnız, 
memleketimizin % 65 i ziraatçi olduğuna göre 
Tarım Bakanlığı bütçesindeki konuşmaların, 
tartışmaların bir polemikten uzak ve memle
ket gerçeklerine uygun olması iktiza eder ka
naatindeyim. Bence Sayın Atalay'ın dediği 
gibi toprak dağıtımından evvel Türkiye'de bir 
tarım reformunu ciddî surette gerçekleştirmek 
lâzımdır. Bugün Tarım Bakanlığının muhterem 
yöneticileri buradalar, ciddî çalışırlar, kabili
yetli insanlar, hürmet ettiğimiz insanlar. Ama, 
o kadar çok dağınık bir şekilde çalışıyorlar ki; 
özü, neticesi bir türlü meydana çıkmıyor. Şöy
le çıkmıyor. Aşağı - yukarı 50 senelik bir Dev
letiz. Bu memleketin iklim şartları malûm. 
Toprağın verimi malûm, toprağın durumu ma
lûm. Sulama şartlan malûm. Ama, hâlâ daha 
verimli bir halde bir üretmeye geçememişiz. 
Tarım reformu yapmalıyız ki; yiyeceğimiz buğ
dayı dışardan ithal edebilmek sıkıntısından 
kurtulmamız gerekmektedir. Benim memleke
timde köylüm hâlâ dedesinden kalma tohumu 
saçar. Bire üç alır, 4 alır, 5 alır, Teknik Ziraat 
Müdürlüğüne müracaat eder, Teknik Ziraat 
Müdürlüğü kendisine bir tohum cinsi empoze 
eder, beğenmez. Buna ait eğitici tedbirler za-

j manında, anında ayağına gitmez ve köylü bi
raz tedirgin bir vaziyettedir. Yapacağımız re
formda, bizim memleketimizde hangi tür zirai 
ürün iyi yetişir bunu tesbit etmemiz lâzım. Bil
farz Uşak'ta veyahut Amasya'da veyahut Af
yon'da buğday mı, arpa mı, meyvacıhk mı? 
Bunların hangi türlerini hangi şekilde yetiştir
mek lâzımdır? Bunları ciddî şekilde ele alma-

I lıyız. Gübrenin şekli, miktarı ve sairesi... Bun
lar yapılıyor ama şeklen yapılıyor ve işin de
rinliklerine inilmeden yapılıyor. Dolayısiyle 
verim tam mânası ile istenilen gayeye, hedefe 
ulaşmamış oluyor. Bir misal göstereceğim; bel
ki üzüleceksiniz ama benim beğendiğim ve be
nimsediğim bir misaldir. Şeker Şirketinin ta
rım teşkilâtı cidden güzel çalışıyor. Bugün 
Türk köylüsü Türkiye de bir pancar üretimini 
öğrenmiştir. Kuraklık zamanında onu suluyor, 
haşare zamanında onunla mücadele ediyor, za
manında çapalıyor, verimini âzami hadde yük
seltmek için gayret sarf ediyor ve bunu bilerek 
yapıyor. Gönül arzu eder ki; diğer tarım ürün
lerinde de köylümüz bu bilgi ile mücehhez ol
sun. Bu bilgi ile mücehhez olabilmek için de ne 
yapmamız lazımsa bizim mütehassıs elemanla
rımız bunu plânlasınlar, uzun vadeli, kısa va
deli bir plâna bağlasınlar, hedeflerimizi belirt
sinler ve buna göre yürüyelim, gidelim. Şimdi, 
meselâ; Afyonda dikkat ettim, vatandaşlar 
aslında kendi inisiyatifleri ile meyvacılığa yö
nelişte, üzülerek ifade etmek isterim M, Tarım 
Bakanlığından ciddî yardım görmediler. Gitti
ler, fidanlarını kendileri dışardan para ile sa-
tmaldılar. Fidanlıktan ise gayet cüzi miktarda 
alabildiler. Ama, bilhassa nevi bakımından el
maya mı gidelim, vişneye mi gidelim, kayısıya 
mı gidelim, bir tereddüt içerisinde idiler. Ama, 
5 - 10 senelik bir tatbikattan sonra vişneye 
doğru yürümenin daha kârlı olacağına kanaat 
getirdiler ve bunu geliştirmeye başladılar. 

Şimdi, bunlar enteresan mevzular. Bunlar 
üzerinde uyarıcı ve eğitici bilgileri köylüye, 
köylü psikolojisi ile orantılı olarak, ulaştırma
mız lâzım. 

Şimdi, bir konumuz daha var. Bittabi ta
rım reformu deyince bu bilgilerin yanında bil
hassa zirai kredilerin de ciddî şekilde ele alın
ması lâzımdır. Bugün Türkiye'de tatbdk edilen 
zirai kredilerin bizim bünyemize uygun oldu-
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ğunu veyahut gerçeklerin ifadesi olduğunu 
iddia etmek hakikaten doğru birşey olmaz. 

Biz de bunu kabul ediyoruz. Bugün köy
lünün varlığını evvelâ tesbit etmemiz lâzımdır. 
Köylünün varlığına göre, köylüyü üretici du
rumuna getirecek krediyi sağlamamız lâzımdır. 
Köylüye verdiğimiz 100 liralık kredi bir mâna 
ifade etmez. Köylünün varlığı bilfarz 50 bin 
lira ise, köylüyü iyi üretici durumuna getire
bilmek için eline 50 bin lira vermek gerekirse 
bu 50 bin lirayı vermemiz lâzım. Ama, tüm ve-
remiyorsak, buna malî durumumuz müsait de
ğilse, hiç olmazsa bölgelere ayıralım ve verilen 
kredi bir gerçeği, bir hedefe gitmeyi kolaylaştır-
sın ve neticeyi ortaya versin. Ama, her ziraatçi 
arkadaşa 200 lira, 300 lira, 500 lira verirsek, 
elbette M, bu verilen kredi kaybolup gidiyor. 
Yani tarım reformunu da, zirai krediyi de içe
risine alacak ciddî bir çalışmayı ortaya koyma
mız gerekiyor. 

Haşhaş ekimi mevzuunda bir konuya daha 
değinmek istiyorum : Bizim mmtakalarımızda 
çok haşhaş ektikleri için biz bunu çok iyi bi
liyoruz. Bu haşhaşı köylü muhtelif yönlerden 
değerlendiriyor. Birincisi; köylü haşhaşı sakı
zı için, yani afyonu için ekmiyor. Köylü haş
haşı yağı için ekiyor, yağ problemini halledi
yor. Haşhaşın ekimini eğer kısıtlıyacaksak, ev
velâ haşhaşın yerine kâim olacak başka bir ürün 
verelim, köylüye bir ürün empoze edelim, haş
haşın yerine bunu eksin. Hem yağ problemini 
halletsin hem de zirai mahsullerini değerlendir
meden evvel haşhaşın çizgisinden, mizgisinden 
edindiği paralarla onu yoksun zamanda ekono
mik yönden destekleme yerine bunu da geliş
tirelim. 

Sonra, bugün Türkiye'de hakikaten bir ka
çakçılık mevcuttur. Bu kaçakçılığı önlemek için 
artık afyon fiyatlarını bir parçacık çıkartma
mız, yükseltmemiz lâzımdır. Bizim köylümüz, 
ne derlerse desinler, kendisini yöneten insan
lara daima hürmet 6den, kanunlara riayetkar in
sanlardır. Eğer kaçakçıya veriyorsa, satıştaki 
güçlükler karşısında, kaçakçıya vermek zorun
da kalıyordur; bir. Bir de, Toprak Mahsulleri 
Ofisi çok düşük fiyata aldığı için, kaçakçıya 
vermek zorunda kalıyordur. Afyon fiyatlarını 
yükseltin, 200 - 250 lira yapın, Toprak Mahsul-
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leri Ofisi de vatandaşın götürdüğü afyonu za
manında alsın, kaçakçılık aşağı yukarı % 70 -
80 önlenir. Bunun öbür tarafı da emniyeti alâ
kadar edecek mevzulardır. Yani evvelâ köylü
nün durumunu ciddî şekilde ele alalım. Afyon 
mmtakalarmı daraltmak boş. Hakikaten bu af
yon mevzuu çirkin ve üzücü bir mevzu, insan
lığa zarar verici bir mevzu, ama köylüyü eko
nomik yönden zararlı hale getirmemek için de 
Tarım Vekâletinin onun yerine empoze edece
ği bir ürünü getirip takdim etmesi, köylüye 
«^buyurun beyler, afyonun yerine şunu ekin, 
şu şekilde durumunuzu güçlendirin» demesi her 
halde yerinde bir hareket olur. 

Ben, bir de bizim bir hastalığımızdan bah
sedeceğim. O da sudur : Biz, vekâletlerarasın-
daki münasebetlerimizi maalesef istediğimiz 
seviyede ilişkili tutamıyoruz. Belki tutuyoruz, 
biz bunları göremiyoruz, belki de kabahat biz
lerin, Tarım Bakanlığı, Ticaret Vekâletiyle iş
birliği etmelidir. Bilhassa, arpa ve buğday Or
ta Anadolunun zirai ürünüdür. Arpa ve buğ
dayın taban fiyatları ciddî bir şekilde yükseltil
mesi lâzımdır. Bir pamuğa taban fiyatı veriyo
ruz, bir fındığa taban fiyatı veriyoruz, bir tü
tüne taban fiyatı veriyoruz, ama bir buğdaya 
taban fiyatı vermiyoruz, bir arpaya taban fi
yatı vermiyoruz. Orta Anadolunun arpa ve buğ
daydan başka hiçbir mahsulü yoktur. Orta Ana
dolu köylüsünü ekonomik yönden güçsüz bir du
rumda bırakıyoruz. Burada da her halde sosyal 
bir adalet tecelli etmiyor. Bu adaleti tecelli et
tirmek için Tarım Bakanlığının, Ticaret Ba
kanlığı ile ciddî bir şekilde teşriki mesai ede
rek arpa ve buğdayın yanında haşhaşın taban 
fiyatlarının yükseltmesi yerinde bir hareket 
olur, zannmdayım. Bittabi konuşmalarımız her 
şeyin iyiye doğru gitmesi içindir, en iyi temen
nilerimiz Tarım Bakanlığı mensupları ile be
raberdir, onların muvaffakiyeti, bizlerin mu
vaffakiyeti demektir. Köylümüzün daha bi
linçli kalkınması demektir. 

Bütçenin Bakanlığa ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Altı arkadaşımız konuşmuştur. 

Kifayet takriri vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi gö-
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rüşmeler yapılmıştır. Kifayeti arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar 
Ahmet Karayiğit 

BAŞKAN — Aleyhinde görüşecek arkada
şımız var mı efendim? Yok. Kifayeti oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,. Ka
bul edilmiştir. Söz sırası Sayın Bakandadır, bu
yurunuz efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri, gecenin 
bu ilerlemiş saatinde sizleri fasla ve uzun bir 
konuşma ile işgal etrniyeceğim. Yalnızca konu
şan hatiplerin yapıcı görüşlerinden faydalan
dığımızı; ama Tarım Bakanlığına tevcih edil
miş ve Adalet Partisi iktidarına tevcih edilmiş 
bâzı hususları da cevaplıyarak sözlerimi bitir
miş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok defa, birçok 
vesile ile tarım politikası üzerinde durulmuş 
ve bunlar bu kürsüde cevaplandırılmıştır. Bu 
sebeple ben bunların yine bir tekrarına girerek, 
Tarım Bakanlığının bu seneki çalışmaları şun
lar, şunlar olmuştur diye rakamlar arz etrniye
ceğim. Ama, su kadarını ilâve edeceğim ki, Ta
rım Bakanlığı çalışmaları Türk tarımının ileri
ye gitmesine gerekli ortamı hazırlamaktadır. 
Tarım Bakanlığı mensupları Türk çiftçisinin 
yanındadır ve Türk tarımı gerçekten gelişmek
tedir. Ama, buna rağmen plânlamada ve Dev
let İstatistik Teşkilâtında karsımıza çıkan geliş
me hızı rakamları bu görüşümüzü bir nevi çe
lişmeli hale mi getirmektedir? Buna hayır diyo
rum. Biraz sonra arz edeceğim bâzı mühim 
rakamlarla Türk tarımının muayyen kesimlerin
de püyuk gelişmeler olduğunu ifade edeceğim. 
Ama, millî gelirimizin tarım bölümündeki bü
yük ağırlığını teşkil eden buğday ve hububat 
üretiminin büyük ölçüde hava şartları tesiri 
altında kalmasından mütevellit gelişme hızında 
bu geri görünüşlerin olduğunu ifade etmiş ola
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
üzere 1963 yılında tarım kesiminde gelişme hı
zı 7,6 dır. 1964 te sıfırdır. 1965 te 3,3 tür. 
1963 da 11,4 tür. 1967 de 0,9 dur. 1968 de 1,9 
dur. Bu rakamlar, bir şeyi göstermektedir. 
Acaba, 1963 de tarımımızda çok iyi tedbirler 

vardı da 1964 te hemen bunlar kalkarak sıfıra 
mı indi ve birden 1966 yılında tarımımızda 
çok olumlu tedbirler alındı da birden gelişme 
hızı 11,4 e mi yükseldi. Hayır muhterem arka
daşlarım, bunların tek dayandığı nokta zama
nında Nisan, Mayıs yağmurlarının alınması, ha
va şartlarının müsait gitmesidir ki, ve tarımı
mızda da büyük yekûnu buğday üretimi, hubu
bat üretimi teşkil etmesinden mütevellit ki, ge
lişme Birinci Beş Yıllık Plânda 4,2, ikinci ge
lişme hızındaki yine 4,1 rakamına bu sebeple 
erişme mümkün olamamıştır. Yoksa, Sayın Ka-
raveli'nin burada temas ettiği üzere, meyvacı-
lığımızda ve sebzeciliğimizde ve diğer sahala
rımızda büyük ölçüde gelişme kaydedilmiştir 
ve bu gelişme Türk ziraatçisinin, Türk çiftçi-
siyle beraber oluşunun ve bilinçli şekilde çalış
tığının birer örneğidir. Bunları 1964 ve 1970 
yılı ile kıyasladığımız da şu durumu mütalâa 
ederiz ve görürüz: 

Pamuktaki verimimiz 1964 te 326 bin ton
dur. 1970 te 400 bin tondur. Lift olarak deka
ra verim 1964 te 48 kilo, 1970 te 76 kilodur. 
Bu, pek büyük bir başarının ifadesidir. Şeker 
pancarında durum aynı şekildedir. Verim 2 bin
den 3 423 kiloya yükselmiştir. Çiğitte verim, 
verim olarak arz edeceğim diğer rakamlarla za
manınızı almamak için, 1964 te 78 kilo iken, 
1970 de 120 kiloya çıkmıştır. Ayçiçeğinde üre
tim 1964 te 165 bin ton iken, 1970 de 380 bin 
tona yükselmiş ve verim de 90 dan 108 kiloya 
çıkmıştır. Yer fıstığında durum böyledir. Elma
da 1964 17 milyon olan ağaç miktarı 24 milyo
na yükselmiştir, verim ağaç başına 15 kilodan 
25 kiloya çıkmıştır. Portakalda verim 33 ten 
60 kiloya çıkmıştır. Mandalinde 21 kilodan 24 
kiloya çıkmıştır. Aynı zamanda ağaç sayısı 
1 382 000 den, 2 585 000 e yükselmiştir. Limon
da 856 binden 1 milyon 501 bine yükselmiştir. 
Zeytinde ağaç sayısı 54 milyondan 72 milyon 
579 bine yükselmiştir. Bütün bu rakamlar bize 
Türk tarımının, buğday ve hububat hariç, di
ğer alanlarında büyük şekilde başarılı olduğu
nu göstermiştir. Gene hayvancılıkta biraz son
ra temas edeceğim çok olumlu çalışmaların için
de olunmasına rağmen bugün rakamla gerek 
hayvan ağırlıklarında ve gerekse süt verimin
de çok büyük başarı ile karşınıza çıkamıyorsak 
da tavukçulukta çok büyük başarı elde edil-
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iniştir. Gerek yumurta, gerek civciv dağıtımı 
büyük ölçüde başarılı şekilde neticelenmiştir. 
Gerçekten bu sahada Türk tarımında büyük bir 
ilerleme kaydedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, başarı sağladığımız 
hususlara baktığımız zaman bunlardaki hem 
gübrelemenin, hem sulamanın, buğday sahala
rına nazaran, kıyaslanamıyacak kadar üstün ol
duğunu görmekteyiz. Pamuk sahasındaki güb
releme yüzde itibariyle sahanın 56 sidir. Şeker 
pancarında % 100 üdür. Ayçiçeğinde % 55 idir, 
buğday da ise ancak % 19 udur. Sulanan sa
hanın pamukta % 55 i, şeker pancarında % 53 ü, 
ay çiçeğinde % 32 si ve buğdayda ancak % 2,5 
udur. İşte bu durumdur ki, tohumu da buna 
ilâve edersek. Pamukta sertifikalı tohum % 100, 
şeker pancarında % 100, ayçiçeğinde % 60, 
buğday da ise % 12 dir. Bunların toplamıdır 
ki, bu sahalarda hava şartlarına bağlı olmaktan 
ve verimi kısıtlı almaktan kurtarmıştır, kurtar
maktadır. Ama, buğdayın fevkalâde geniş bir 
sahaya yayılması toprak ve iklim şartlarının bu 
geniş sahada elverişli bulunmayışı, bu kadar ge
niş sahada meşigul olanları girdilerin istenilen 
miktarda sağlanamaması Orta - Anadolu'da 
yağmurun 220 mm. kadar eksilmiş bulunması 
beklenilen neticeyi sağlıyamamaktadır. Buna 
karşı buğday geliştirme projesi hazırlanmış ve 
uygulanmaya konulmuştur. Bu sayede çiftçinin 
yanına gitmek, kendisine tohumu, gübreyi ileri 
tekniği götürmek mümkün olacaktır. Ancak, 
bu suretle, yağmur şartlarından, hava şartla
rından kabil olduğu kadar uzaklaşmayı müm
kün kılarak buğdayda da beklenilen gelişmeyi 
sağlamış bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiîdir ki, sulama 
çok mühim bir konudur. Bunun üzerinde durul
du, bunu konuşan arkadaşlarım da ifade etti
ler ve bu devrede sulanan arazi miktarını iki 
milyon hektara ulaştırmanın çabaları içindeyiz. 
Ve suyla beraber tekniği de, ziraatçiyi de bera
ber g'ötürmenin çalışmaları içindeyiz. Tabiîdir 
ki, sulama biraz evvel Sayın Karaağaçlı arka
daşımızın gayet vukufla ifade ettiği gibi, niha
yet 26 milyon hektarda 6 milyon hektar, bile
mediniz 7 milyon hektardır. Geri kalan kısım 
sulanmaktan maalesef mahrum kalacaktır. Bi
naenaleyh, gelişmemizi ve şartlarımızı buna gö
re ortaya koymamız gereklidir. Ama, şunu ifti

harla arz ediyorum ki, Türk ziraatçisi gerek 
tekniği götürmede, gerekse bu tekniğin yanın
da zamanında mücadeleyi yapmaktadır ve Türk 
çiftçisine açtığı kısa süreli ve uzun süreli kurs
larla faydalı olmaya çalışmaktadır. Tabiî ki, 
bunların yeterli olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. Ama biz çalışmamız içinde bu yıl köy 
tanm teknisyenliklerini kurmuş ve köy taran 
teknisyenlerini, muayyen köyler merkez alın
mak suretiyle, bu köylerde ikametini sağlamak 
ve bu arkadaşlarımıza hiçbir kırtasi işlem yap
tırmamak, böyle bir vazife vermeyip yalnızca 
onları tarım tekniğini ve yukardan aldıkları, 
daha üst uzmanlardan aldıkları bilgileri çiftçi
ye intikal ettiren birer eleman olarak çalıştır
mak suretiyle Türk çiftçisiyle daha yakından 
işbirliğini kurmayı sağlamış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; böylelikle Türk ta
rımı bir yandan ileri tekniğin kendisine götü
rülmesi, öbür yandan daha iyi, kaliteli hem ve
rimi artırıcı, hem üretimi çoğaltıcı tedbirleri gö
türürken iyi tohumu, iyi damızlığı, muhtacoldu-
ğu gübreyi, ileri tekniğin gerektirdiği ziraat 
makina ve aletlerini sağlamak ve bunların ge
rektirdiği krediyi vermek suretiyle Türk çiftçi
sinin gelişmesini sağlıyarak, onları refaha gö
türmenin imkânlarını kendilerine bahşetmiş ola
cağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Halil Goral 
C. H. P. Grupu adına konuşurken maalesef, ko
nuşmalarına hiç iştirak etmiyeceğimiz şeyleri 
ortaya koydular. Plân hedeflerine ulaşmamakta 
tanm reformunu, kendi tabirleriyle, kabul et-
mJediler, toprak reformunun yapılmamasını ileri 
sürdüler. Bu, biraz sonra tarım reformu bahsin
de bu görüşe temas edeceğim. Ama, A. P. ni bü
yük toprak sahiplerinin koruyucu meleği tar
zında vasıflandırmalarını sureti katiyede kabul 
etmem. A. P., kime istinadettiğini, kimden oy al
dığını gayet iyi bilmektedir. Binaenaleyh, A. P., 
Türk Milletinin çoğunluğuna dayandığına göre 
ağaların koruyucusu olamaz. A, P, yalnızca, bir 
büyük partidir, her türlü sınıfı içinde toplıyan 
bir partidir. A. P., bütün çalışmalariyle büyük 
Türk Milletinin menfaatine gerekeni yapar. 
Yoksa, ağaların koruyucu meleği olamaz. Türk 
çiftçisinin yanındadır. Bütün tedbirleri Türk 
çiftçisinin daha iyiye gitmesini sağlamaya dö
nüktür. A. P. nin, tarım reformuyla ne getirmek 
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istediğini biraz sonra arz edeceğim. Tarım re
formunu ileri sürmekle bir kasıt içindedirler. 
«Tarım reformuyla daha çok zenginlere imkân v 
getirilecektir» sözlerinin biraz sonra vereceğim 
izahat karşısında ne kadar peşin hüküm, ne ka
dar kasıtlı hüküm olduğu anlaşılmış olacaktır. 
Hele varlıklıdan vergi alınması konusunu ileri 
Sürerken işletme vergisi hakkında söylediklerini 
hayretle karşıladım. A. P., vergide sosyal ada
leti gerçekleştirmek üzere cesaretle büyük ted
birler almıştır ve bunlardan biri de işletme ver-
gisidir, işletme vergisinde zengini korumanın 
yerini anlıyamadım. Lüks eşyadan vergi alacak
sınız normal olarak kamını doyuran bir kimse
nin gittiği restorandan değil ama, lüks restoran
dan, paviyondan vergi alacaksınız ve sonra bunu 
döndürüp zenginden değil, fakirden alınan bir 
eziyetmiş tarzında, İşletme Vergisini takdim 
edeceksiniz. Bunun anlaşılması gerçekten müm
kün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, mahsul fiyatlarının 
Türk çiftçisinin lehine olarak gerçekleşmesi, 
A. P. nin başarıyla uyguladığı taban fiyat po
litikasının bir icabıdır, sayın sözcü bu hususta 
da meseleyi tamamen aksi tarzda göstermek is
tedi. Halbuki herkes bilmektedir ki, taban fi
yat politikası A. P. ni her yıl birkaç ürünü da
ha bu politikanın içine alarak Türk çiftçisinin 
alın terini, emeğini değerlendirmek hususunda 
uyguladığı bir husustur. A. P. nin son iktidar 
yılında bu hususta ayırdığı miktar 638 milyon 
lira iken 1970 yılında A. P. iktidarının taban 
fiyat politikasını desteklemek için ayırdığı mik
tar 3 milyar 167 milyon liradır. Bunu tatbik 
eden bir Hükümete bunu yapmıyorsunuz demek 
gerçekten insafsızlık olur. 

Muhterem arkadaşlarım; buğday, hububat 
hariç bu sene Türk çiftçisi malının değerini al
mıştır. Yalnızca Türk çiftçisini refaha götürme
nin yolu, tabiî ki, yalnızca fiyatları yükseltmek 
değildir, fiyatların bilhassa ihraç malı olan fi
yatların dış piyasayla da ilişkisi olduğu mey
dandadır. Bunun yanında büyük dâvalardan bi
risi, verimin artırılmasıdır ki, Tarım Bakanlığı 
olarak çalışmalarımızın büyük bir kısmım veri
min artırılması ve kalitenin yükseltilmesi teşkil 
eder. Enflâsyona varmıyan bir fiyat artışı zin
ciri içinde, tabiîdir ki, girdilerin de bir kısmın
da bir miktar artış olacaktır. Binaenaleyh, güb

rede, traktör fiyatında diğer zirai ilâçlarda kay
dedilmiş olan artımı, bu normal seyrin icabı say
mak zaruridir. Onun dışında girdilerde fiyat 
artırılmamasına son derece dikkat edilmekte
dir. Azotlu ve fosforlu gübrelerin de, sufbvansi-
yone edilmek suretiyle, çiftçiye daha ucuz inti
kali sağlanmaktadır. Arkadaşımız, dediler ki, 
«gübre tüccara veriliyor, müstahsıla verilmiyor» 
bu, tamamen yanlış bir görüştür. O kadar yan
lış bir görüştür ki, arkadaşlarımız biraz hâdise
leri takibedip lütfen insaflı olsunlar. Biz bu se
ne Türk çiftçisini - aracıya, tüccara saygımız 
vardır - ama, Türk çiftçisinin girdilerini 
kendi imkanlariyle temin etmesi mümkün iken 
buraya bir aracıyı sokmak suretiyle Türk çift
çisine daha yüksek bedelle intikaline şiddetle 
karşıyız. Bunun içindir ki, bu yıl ithalde özel 
sektöre müsaade vermedim. Niçin bunu arka
daşlarımız söylemiyorlar? Bütün ithali, onun 
kurduğu kooperatifler, birlikler; Çukobirlık, 
AntToirlik, Tariş,, Çaycılar Kooperatifleri, Yağlı 
Tohumlar Kooperatifleri ve Zirai Donatım ve 
Tanm Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Bir
liği vasıtasiyle yaptık. Burada tüccara veri
len kısım nerede? Ve bis daima girdilerin 
bizsat çiftçi kuruluşları tarafından temin edil
mesini bir politika olarak takibetmekteyiz. 
Hem ithal müsaadesini bu çiftçi kuruluşlarına 
verdik hem de bu kuruluşları finanse ettik. 
Böylelikle arz ve talep kaidesine uyarak gübre 
fiyatlarının yükselmesine müsaade etme
dik, Doğrudan doğruya çiftçiye maliyeti üze
rinden intikalinin imkânlarını sağladık. 

Muhterem arkadaşlarım; yine Sevin Goral, 
«Türk köylüsünün iktisaden kalkınmasını 
A. P. istemez. Kalkınırsa radiyo, gazete alır; 
çocuğunu okula gönderir. Böylelikle sömürü 
düzeni öğrenilir ve bu da A. P. aleyhine 
olur» sözlerini tüm gerçeğin dışında, politik 
lâflar, haksızlık ifadeleri olarak kabul ediyo
rum. O, A. P. ki, ortaokulu köye koymuştur, 
ortaokulun köyde açılması şerefi A. P. ikti
darına aittir, o, A. P. ki, Cumhuriyet devrin
den kendi iktidara geldiği güne kadar açıl
mış ortaokul lise sayısında; ortaokul, lise aç
mıştır ve bunları, da köylerde ve kasabalar-

I da açmıştır. Böyle bir iktidara bunu yaparken 
öğretmen sayısını da iki misline çıkarmıştır. 

I Ama, buna rağmen bâzı arkadaşlarım «öğ-
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Yetmen adedinde eksiklik vardır» diyebilirler; [ 
^doğrudur. Gelişmekte olan memleketin ihti-
;y acına tamamen yetişmek mümkün olmadığı 
:için Tüyledir. Ama "bunu söylemekte insaf 
var rifıdır. Bu o kadar tuhaf ki, bunları söy
lememde, g-ayrühtryari, insan kendi hâtıraları
mla içine giriyor. Ben, 1948 yılında Refahiye 
^saymakamiyken ilçe dâhil bir tek radyo yok
tu. Bugün köylerimizde hemen her hanede 
ıbir radyo var. A. P. bundan niye çekinsin? 
A. P., biraz evvel söylediğim gibi, Türk köy
lüsünün oyunu alıyor. Ve şunu da açıkça 
ifade etmek zarureti var ki, büyük toprak 
sahipleri A. P. lı değildir, muhterem arka
daşlarım. Bu, hakikat, O halde neden çeki
nir? Bugün Türkiye'nin ortamında her şey 
ortadadır, her şey bilinmektedir; Türk köy
lüsü bütün bunları dinlemektedir. Binaen
aleyh, A. P. bütün varlığıyla Türk köylüsü
nün kalkınmasına çalışmaktadır. Yaptığımız 
koy yollan meydanda. Niçin yapıyoruz köy 
yolarını? Türk köylüsü uyansın diye nü, 
^uyanmasın diye mi? (A. P. sıralarından, 
-«elektrik» sesleri) gayet tabiî, elektrik 250 
'olarak devraldığımız elektrik bu sene iki 
bini aştı. Bunlar, Türk köyünün kalkınma
sına müteveccih bizim patentimizi taşıyan hiz
metlerdir. Binaenaleyh, A. P., Türk köylüsü
nün kalkınmasına gayret etmektedir. Devret
tikleri iktidar zamanında kullanılan suni 
gülbre miktarı, kimyevi gübre miktarı beş 
yüz otuz iki bin tondu. Şimdi kullanılan iki 
(buçuk milyon tondur. Tohumluk böyle. Trak
tör elli bindi, şimdi yüzbini astı. E, bütün 
bunlar karşısında dönüp de «A. P., Türk köy
lüsünün kalkınmasını istemiyor, uyanmasını 
-istemiyor» demek insanfsızlıklarm en bü- | 
yüğii, politikanın hiç de hoş olmıyanıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, buyuruyorlar ki, 
«kooperatifler ithalât yoluna gitsin ihracat 
;yapsın» Biraz evvel arz ettim ki, onlar temenni 
ediyorlar, biz bunları tatbik ediyoruz. 

Biraz evvel gübrenin kooperatifler yoliyle 
ithal edildiğini arz ettim. Ondan sonra ihracı 
da onlar yoliyle yapıyoruz. İşte iftihar et- I 
tiğimiz, Mersin'de bir narenciye kooperatifi 
var. Türkiye'ye büyük döviz kazandırdı, 
ihracat yapıyor. Kurulan Tüdaş, Martaş, Eğe
mez bütün bu maksatları içinde toplıyan J 

[ kuruluşlar. Biz, bunları yapmaktayız. Ama,, 
şunu ifade etmek lâzım ki, bu meselelerin bir 
anda istenilen seviyede gerçekleşmesi mümkün 
değil, ama yol, tamamen Türk Köylüsünün, 
Türk Çiftçisinin lehine onun her gün ha
yat seviyesini biraz daha yükseltmeye, refa
hını artırmaya müteveccihtir. 

Toprak reformunu yapıp, sonra tarım re
formunu yapmak. Bu mümkün değil, muh
terem arkadaşlarım. Bu mümkün olursa, Cum
huriyet Halk Partisi zamanındaki toprak da
ğıtımı meselesi olur. Bir yandan toprağı da
ğıtırsın, öbür yamdan yine toprak ağanın 
eline geçer. Toprak reformunu yapacaksın, ta
rım reformunu bırakacaksın, bu mümkün 
değil, muhterem arkada/şiarım. 

Adalet Partisinin, ekonomik ve sosyal yol
suzlukların ve (bozuklukların devamında ıs
rar etmesi görüşü de, tamamen gerçeğin dışı 
olan bir görüştür. Biz, hem ekonomik bozuk
lukların düzeltilmesine, hem sosiyal dengenin 
kurulmasına çalışmaktayız. Bütün politika
mız buna dayalıdır, Her sahada Türk Milleti
nin bir ve beraber halinde ve en ileri teknik
ler içinde gelişmesine müteveccihtir. 

Sayın Fehmi Baysoy'un, görüşlerine, kıy
metli mütalâalarına iştirak etmekteyim. Or
tak Pazar karşısında durumumuz, hayvancılı
ğımız ve bunun potansiyeli ehemmiyetle ele 
alınmıştır. Sözlerinden, görüşlerinden fayda
lanmakta devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; burada bir hususu 
(belirtmek isterim. Bu saate kadar yaptığım 
konuşmaları da daha çok bitkisel üretimden 
bahsettim. Hayvancılık, bizim için, Türkiye 

I için büyük bir potansiyeldir. Bunu, bugüne 
kadar yeteri gibi değerlendiremediğimiz de 
bir hakikattir, işte onun içindir ki, hayvan
cılığı geliştirme projesini ele aldık, bunun için 
bir umum müdürlük kurduk. Dünya Kalkınma 
Bankası ile gerekli görüşmelere girdik, anlaş
maya vardık, geçen sene de burada arz etmiş
tim, artık bu günlerde süt hayvancılığı kısmının 
anlaşmasının imzasını beklemekteyiz. Böylelik-

I le hayvancılığımız, bilinçli ve ilmi tarzda ele 
alınacaktır. Bunun hedefi hayvancılık işletme
lerinin kurulması tarzında olacaktır. 20 ilâ 60 
mevcutlu hayvancılık işletmeleri kurulacaktır. 

I Hayvan yemini bu işletmeler yetiştireceklerdir. 
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Bu hayvan yemini yetiştirebilmek için gerekli 
sulama tesislerini, arazi developmanını yapma
ları için kendilerine kredi açılacaktır. Bu hu
susta gerekli ekipmanlar bu kredi ile tedarik 
edilecektir, bundan sonra elde edilen ürünün de 
değerlendirilmesi tesisleri için yine bu kredi
den faydalanacaktır. Kredi süresi 12 yıl olacak
tır, bunun 4 yılı ödemesiz geçecektir. Böylelik
le, daha yüksek vasıflı hayvanları yetiştirmek 
ve böylelikle iyi bir hayvancılık işletmesi kur
mak mümkün olacaktır. Bundan sonra ikinci 
etapta köy hayvancılığına dönülecektir. Köyün 
çayırı, merası, otlakiyesi ele alınacak, tabiî ki, 
melezleme yolu ile ırkın ıslâhı için de gerekli 
krediler sağlanmış olacaktır. Böylelikle hem süt 
hayvancılığı, hayvancılık işletmeleri, hem de 
köy hayvancılığı tarzında hayvancılığımız, bu
güne kadar alındığından çok daha bilinçli şe
kilde ele alınmak suretiyle, gerekli inkişaf sağ
lanmış olacaktır. Böyle bir hayvancılık, tabiî
dir ki, süt ve et ırkını kombine eder tarzda 
yürüyecektir ve Ortak Pazar'ın da et açığını 
kapamak imkânı böylelikle doğmuş olacaktır. 

Sayın Baysoy'un, rastlamadığını ifade et
tikleri Çiftçi Mallarını Koruma Kanun tasarısı, 
bir yılı geçer bir zamandan beri Yüksek Mecli
se sunulmuştur, Meclisin komisyonlarındadır. 
Diğer kanunların da çıkarılmasına, tabiî ki, 
ehemmiyetle gayret sarfedilmektedir. Yük
sek meclislerimizin, tarımımızla ilgili bu kanun 
tasarılarını bir an evvel kanunlaştırmakta bize, 
her zaman oldukları gibi, yardımcı olacakların
dan emin bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Karavelioğlu tarım hakkındaki görüş

lerini gayet olumlu ve takdirle karşılıyacagım 
bir üslûp içinde ortaya koydular. Tarımsal üre
timi belirttiler, geri kalmış olmamızı söyledi
ler, bu hususa Ön konuşmalarımda temas etti
ğim için ayrıca dokunmayacağım. 

«Toprak düzeni bozuk» dediler. Birazdan 
tarım reformu içinde ben de buna değineceğim. 
Toprak düzeni bozuk ama şu mânada, bir 
tahrik unsuru mânasında olmamak şartıyla, 
bunun neden aksayan tarafları olduğunu arz 
edeceğim. 

Gelir dağılımında, adaletsizlik olduğunu söy
lediler. Bunun bir kısmında hem fikirim, bir 
kısmında değilim, çünkü yine temas edeceğim 

üzere bu gelir dağılımını neye göre yaptığımı
zı, nasıl yaptığımızı, gelir dağılımından bu arazi 
sahibi olanlara ne düştüğünü hesabetmeden, bu
nu yalnızca rakamları alarak ortaya koyarsak 
biraz yanlış hükümlere varmış oluruz. 

Bir sual ortaya koydular, Plânlamanın yö-
rüşünü, son hükmünü teselli tarzında ifade ede
rek, «Acaba daha dengeli bir gelir dağılımı ol
saydı, buğdayda olduğu gibi, diğer ürünler
de de bir tıkanıklık olmaz mı » dediler. Ben, 
büyük inanla ifade ediyorum; olmazdı, diyo
rum. Eğer olsaydı Türk Tarımı çok daha iler
lerdi diyorum. Çünkü, kendilerinin de konuş
malarının başka yerlerinde temas ettikleri üzere 
Türk Tarımının en büyük meselelerinden biri 
pazar bulabilme davasıdır. Buğday hariç, diğer 
sahalarda en büyük güçlüğümüz, pazar bula-
mamamızdır, pazar bulsak meyvacılıkta, seb
zecilikte çok çok daha ilerilere gitmemiz müm
kün olacaktır. Bu sebeple plânlamanın bu hük
mü bir teselli değildir, bir gerçektir. Gerçek
ten buğday hariç, diğer sahalarda tarımda ba
şarılıyız. 

Pamuk sahasında, kendilerinin de ifade et 
tikleri gibi, gerçekten büyük bir inkişaf sağla
mış bulunuyoruz. Verimimiz, dünyada pamukla 
meşgul olan milletler arasında iftihar edilecek 
bir durumdur. Buğdayın münavebeye girme
si normaldir, ama bu geçen bütçede burada 
söylenirken «pamuk sahalarında büyük daral
ma olacaktır, bundan büyük tebl'!ke doğacak
tır» diyenlere ben, hayır demiştim, nitekim bu 
seıne gerçek öyle tecelli etmiştir, 1971 yılında 
pamuk ekilisinin eski yıllara yani 1970 ve 
1969 a nazaran daha geniş sahayı kapsıyacağı-
na inanmaktayız ve yeni sulamadan kazanılan 
arazilerle pamuk ekimi sahasını geaişbtmek-
teyiz. Bilhassa, Güney - Doğu Anadolu iklimi 
bu hususta yeni imkânlar göstermektedir. 

Tarım reformunu Adalet Partisi iktidarı 
gerçekleştirecektir, bu güçte ve inançtayız. 

Muhterem arkadaşlarım, tarım reformundan 
kısaca bahsetmek istiyorum. 

Tarım reformu tasarısı,, yakıîı zamanda 
umumi efkâra, ilgili kuruluşlara ve sonra da 
Yüksek HeyetiıTÜze sunulacaktır. Tarım re
formunda biz ısrar ediyoruz, zira tarım re
formu Sayın A t alay'm ifade ettiği mânada ele 
alındığı zaman da arada toprak reformu ile 
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tanr^ reformumida anlayış farkı azalır. Yani, 
r~ğer tarım, reformu ile biz toprak vermeyi de
ğil, toprağın verimli tarzda işletilmesi imkân
larını getirmeyi de ele aldığımız takdirde tabiî 
Tbu tarım reformuna girmiş olur. Tarım re
formu içinde toprak rejimini de, toprak - halk 
ilişkilerini tanzim etmek de vardır. Bu, mese
lenin geniş ölçüde ele alınmasını mümkün 
kılar. İşte biz, tarım reformunu bu tarzda bü
tün genişliği ile ele almaktayız. Biz, tarım 
reformu ile toprağın veriminim, yükseltilmesi
ni ve toprağın verimli olarak işletilmesini, üre
timin •artırılmasını, çiftçinin emeğinin değerlen
dirilmesini, artan, gelirin âdil şekilde dağıla
rak refahın tabana yayılmasını, bu hedefler 
içinde mütalâa etmekteyiz. Bu sebepledir ki, 
"tarım reformu içinde kamulaştırma da mevcut
tur. Ama, bu kamulaştırma tamamen Anaya
samın mülkiyet hakkına riayetkar bir durum
dadır. Bu kamulaştırmada araziyi bizzat işle
mekle ortakçıya veya kiracıya vermenin ka
mulaştırma miktarları üzerimde oynıyacağı ro
lü kabul etmekteyiz ve bu anlayış içinde kaımu-
laştırılacaık miktarları tesbit etmiş durumda
yım 

Tarım reformunda en mühim özelliğimizin 
'biri, yeter gelirli aile işletmelerini esas al-
-maktır ve bunları bölgelerin ekolojik şartları
na, toprak verimliliğine gtire tesbit edip, bü
yüklüklerini ortaya koymaktayız ve aldığımız 
bütün tedbirlerle bu yeter gelirli aile işletme
lerinim teşekkülüne hizmet etmekteyiz. Bina
enaleyh Sayın G-oral'ım söylediği, tarım refor
munun içinde yoktur. Yani imkânları zen
ginlere aktarmak değil, bölgenin hususiyetine 
göre bir ailenim, ekonomik ve sosyal varlığını 
davam ettirebilmek için ne kadar araziye ihti
yacı varsa o araziyi temin etmenin her türlü 
imkânlarını getirmekteyiz ve toprak dağıtıla
cağı zaman da evvelâ yeter gelirli aile iş
letmesine yaklaşmak için ne kadar toprağı ek
sik varsa, onların toprağını tamamlamakta
yız ve codan sonra topraksız çiftçiye dönüp 
toprak dağıtmayı ele almaktayız. Zira birtakım 
ekonomik ve sosyal yaşama imkânını toprak
ta bulamıyan kimselerin işletme varlıklarını 
devam ettirmek, işte bozuk düzen buradan ge
lir, işletmelerdeki ve toprak dağılımındaki 
bozukluk buradan gelir, 

Bunu ıslah etmek lâzımdır. Aksi ta::':.'lo 
herkese bir miktar toprak verirseniz o tcpi.;.::-
ta çalışanlar ne kemdi yaşayış imîkaalarım bek
lenilen seviyeye ulaştırabilirler, .sosyal g:l-]-
meye salhibolabilirler ne de bu tarzda ye'.er
siz işletmeler yolu ile Türk tarımının iler
lemesi mümkün olur. Onun içindir ki, y2;;;r 
gelirli işletme esastır. Bu hale gelebil.":": i em 
de her türlü imkân, her türlü teşvik bu. aile
ler üzerinde toplanmaktadır. Zaten dünya da-
ki gelişme de bu arzdadır muhterem arka
daşlarım. Demokratik ülkelerde aile işletme
lerimin esas olduğu bir gerçckblr. île fa-da 
büyük işletmeler bugün ekonoraik olmaktadır, 
ne de fazla küçük işletmeler ekonomik o1 r ı h 
tadır. Ekonomik olan rlebmeler ailemin. bûidkı 
işgücünü değerlendiren işletmelerdir. İste biz 
de tarım reformu tasarısı :1e bu hususu gelir
miş bulunmaktayız. 

Böylelikle yeter gelirli aile işletmelerini her 
bölgede kurmaya ve teşvik etmeye çalışma:i;a 
ondan sonra da bu işletmelerin miras yolu ile 
dahi olsa, satış yolu ile dahi olsa kiiçrla^de
rine imkân vermiyecek tedbirleri getirmekteki:.. 

Toprak dağıtımında, biraz evvel arz ettiğim 
g:ki, yeter gelirli aile işletmelerine u"?ac ı::yı 
caeos almaktayız. Toprak ve su kaynak1".:::- n 
verimli kullanılması hükümlere bağlamın aktadır. 
İletme araçlarıncm en iyi kredi düzeni içimde, 
girdilerin en iyi kredi şartları içinde müstah
sil?, ulaşmasının gerekleri getirilmektedir. :r-
takgılık ve kiracılık düzenlemmekedir. 

Muherem arkadaşlarım, ortakçılık ve kiracı
lığın tamamen kaldırılması düşünül: x:ea, fa
kat ortakçılık ve kiracılığın o belgedeki kîar
şeler üzerinde bir baskı unsuru olmasına da 
müsaade ©dilemez ve sözleşmeli tarzda ela oha 
bir esasa bağlamimıyan kiracıya ve ortakçıya 
garanti getirmiyem bir sistem içinde tarım geli
şemez ve çalışanlar sosyal güvenliğe sahibola-
maz. İşte bu anlayışlarla ortakçılık ve kiracı-
bk tanzim edilınektedir, kiracı ve ortakçı 
güvenliğe kavuşturulmaiktaıdır. Eğer toprak sa
tılmak ve istimlâk edilmek gerektiği zame.n da 
bu almam toprak kiracıya ve ortakçıya verilecek 
hükümler getirilmektedir. 

Tarım ürünlerinin pazarlanması ve değer
lendirilmesi düzeınlenımektedir, tarımın böl
genin özelliklerine göre tarımsal bölge gelk-
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tirme plânlan yapümaisı ve üretim projeleri 
sağlanması ve buna göre tanımın büyütül-
mjcöi tanzim olunmaktadır. Çiftçinin teknik 
yönden eğitilmesi ele alınmaktadır. Böyle
ce, tarım reformu içinde taranın gelişmesi, ta
nınla meşgul olanlann refaiha kavuşması için 
gerekli bütün tedbirler ele alınıp, tanzim edil
miş bulunmaktadır, işte böylesine bir tarım re
formu tasarısı ile yüksek huzurlannıza gelmiş 
bulunacağız. Böylelikle hem Türk çiftçisinin 
refahı sağlanmış olacak, hem de Türk tarımının 
ileri tekniği uygulayacak işletmeler tarzında ge
lişmesi mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Öztürk gitti. 
Zaten kendisi hissi dışında bir şey söylemediği 
her zamanki tutumunu da bildiğim için cevap 
vermek istemem. Yalnız bir hususu belirtmek 
istiyorum; ileri sürdüğü, isim verdiği ve bun
lara çiftçi olanadıklan halde kredi verildiği hu
susları zabıtlardan alınıp, benim bakanlığımı 
yekten ilgilendirmemekle beraber, tahkik olu
nacak ve netice bildirilecektir. Yalnız şu kada
rını arz etmek isterim ki, geçen defaki Tanm 
Bakanlığı Bütçesinde ileri sürdüğü isimler ve 
yanlış ve usulsüz kredi verildiği hususlan tah
kik edilmiştir, bunların hiçbirinin aslı olmadığı 
anlaşılmıştır, ileri sürdüğü kimselerin bir kıs
mı hiç kredi almamıştır, bir kısmı da çiftçidir, 
aldığı krediyi iade etmiştir. Bu husus kendisi
ne tarafımdan yazılı olarak da bildirilmiştir. 
Ama, burada bir yolsuzluk mevzuubaJhsolduğu 
için her türlü yolsuzluğun şiddetle karşısında ol
mamız sebebi ile bunların da tekrar tahkik edi
lip, neticenin bildirileceğini arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sırrı Atalay'-
ın toprak reformu hakkındaki görüşlerine, ta
rım reformunu konuşurken, cevap verdiğimi 
zannediyorum. Alt yapı değişikliğinde beraber 
olmayı kabul ediyoruz ama ne mânada Şimdi, 
gene rakamları şöylece ortaya koyarak bir me
selenin karşısında olduğumuzu belirtmek istiyo
ruz. Sayın Nahit Altan arkadaşım, konuşması ile 
şunu ifade etmiş oldu: Türkiye'de Türk tarımı
nın ileri gitmesi için bir tarım reformuna ihti
yaç vardır, işletmelerin bünyelerinin ıslahına 
ihtiyaç vardır. Ama, Türkiye'de herkese yete
cek arazi varmış gibi göstermenin ve Türkiye si
yasi hayatına birtakım ağalar hâkimmiş gibi 
göstermenin yeri olmadığını ifade ediyoruz. De

mokratik her türlü çalışma, yaşama ve iş bul
ma hürriyetinin mevcudolduğu Türkiye'de ağa 
baskısının var olduğunu, ağa baskısı yolu ile 
iktidarların etkilendiğini iddia etmek mümkün 
değildir. Yıllarca Doğıı'da en küçük ilçelerde 
dahi vazife görmüş, sonra da daha yetkili ola
rak vazife görmüş bir kimse olarak söylüyorum 
ki, bugünün Türkiye'sinde ağa baskısı ile ikti
dar etkilemek mümkün değildir. Ancak, bunun 
etkilendiği devirler çok gerilerde kalmıştır. 
Mahkemenin hür olmadığı, idarenin partizan 
olduğu, onun da/ha ilerisinde idarenin ağanın 
tesiri altında kaldığı, serbest hukuk devletinin 
mevcudolmadığı, o bölgenin dışında yaşama hak
kının, yaşama çarelerinin mevcudolmadığı hat
tâ hayatın teminat altında bulunulmadığı za
manlarda olmuştur. Ama, bugün bir hukuk dev
letinde, modern idarede bağımsız mahkemele
rin bulunduğu Türkiye'de her sahada çalışma 
ve kazanma imkânın mevcudolduğu bir Türki
ye'de ağa yolu ile etki yapmak bahis konusu 
olamaz. Nihayet bu işi kabul etmek istemiyen, 
hayatını diğer yerlerde rahatça kazanır, kazan
maktadır. Bunun sayısız örneklerini de bilmek
teyiz. Türkiye'deki, arazi dağılımını muhterem 
arkadaşlanm çok vaktinizi almak istemiyorum -
dikkate alırsak, Karma Komisyonda da arz et
tim, Türkiye'yi muhtelif bölgelerde mütalâa et
tiğimiz zaman da 200 dönüm ve daha büyük iş
letme olarak ikinci bölge olan meselâ Bolü'da 
23 aile vardır. Yüzde sıfırdır, arkadaşlarım. 
Bunun da yekûnu 6 bindir. 48 bin ailede 23 aile 
Amasya'da 27 bin ailede ancak 397 aile vardır 
ve burada da bu bölge Kocaeli, Sakarya, Bo
lu, Bilecik, Kastamonu, Samsun, Amasya, Gü-
müşane illerini içine alır. ikinci bölge; Marmara 
bölgesi; burada da meselâ, Edirne'de ancak 512 
işletme vardır. 32 bin işletmeye karşı Bursa'da 
200 dönümden fazla 73 bin aileye karşı 487 aile 
vardır. Ege bölgesinde, Manisa'da 6$ bin aile
ye karşı 988 işletme vardır. Çanakkale'de 47 bin 
aileye karşı 309 aile vardır. 200 dönümden faz
la olanları sayıyorum. Antalya'da 53 bin aile
ye karşı 684 aile vardır. % 1,3 tutar. Hatay'da 
35 bin aileye karşı 324 ailedir. % 9 eder. (A. P. 
sıralanndan, «Yeter» sesleri) - Evet fazla za
manınızı almıyayım, bu saatten sonra - Yalnız
ca bu bölge, 200 dönümden fazla arazinin mev
cudolduğu yerler Güney - Doğu - Anadolu'dur. 
Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakırdır. Bu illerin 

— 332 — 



ıC. Senatosu B : 35 2 . 2 . 1971 O : 4 

de siyasi tandansı 1950 den beri bellidir. 1950 
den beri nasıl bir istikamet göstermiştir, reyler 
ne tarzda cereyan etmiştir, bunlar da açık ifa
dedir. O halde Adalet Partisinin tarım refor
munu yapmak hususunda hiçbir endişesi, hiç
bir çekindiği nokta yoktur ve olamaz. 

Sayın Sırrı Atalay'm «toprak işliyenindir» 
hususunu izah edişinden çok memnun olduk. Böy
le anlıyorlarsa bunun bir slogan olacak tarafı 
yoktur, biz de bunu böyle anlamaktayız. Bi
raz evvel hazırladığımız tasarıyı izah ederken 
de söyledim ki, ortakçı ve kiracıya o araziyi 
vereceğiz, diyoruz, üzerinde çalışana vereceğiz 
gayet tabiî. Ama, sloganın mânası bu değildir. 
Eğer bu ise, aramızda hiçbir anlayış aykırılığı 
yoktur. Cidden çok memnun olduk. Biz de di
yoruz ki, toprak kamulaştırması bir nisbet dâ
hilinde olacaktır ve bu hukuk nizamı içerisinde 
olacaktır, inmkânlarla olacaktır ve muhtacola-
na bu nisbet dâhilinde taksim edilecektir. Ta
biîdir ki, o toprak üzerinde çalışana verilecek
tir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Önce
likle, 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Öncelikle, tercihan, gayet tabiî çift
çi olana ve orada çalışana verilecektir. Bu hu
susu izah etmiş olmasından son derece mem
nun olduk: 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi daha faz
la uzatmak istemiyorum, şu tarziyle sözlerimi 
bitiriyorum; Türk tarımı birtakım dar boğaz
ları olmasına rağmen inkişaf halindedir, ziraat-
çi ve veteriner arkadaşlarımız Türk tarımını 
ileri götürmenin heyecanı içindedirler. Türk ta
rımını, memleketimizin meselelerini halledip, 
kendilerine imkân sağlıyabildiğimiz ölçüde, 
yani sulamayı daha iyi yapabildiğimiz kredi 
imkânlarını daha çoğaltabildiğimiz, yayım ele
manlarının çiftçinin arasına girip, kendisini 
ikaz edebilecek motorlu vasıtaya daha çok 
ulaştırabildiğimiz, Türk çiftçisini eğitebilmek 
için parasız, yatılı eğitim kursları kısa süreli, 
uzun süreli açabildiğimiz nisbette, gübreyi, to
humu yeterli bir kredi sistemi içinde kendisine 
ulaştırabildiğimiz nisbette inkişaf edecektir. 
Hava şartlarına bağlılığı bu nisbette yenmeye 
muvaffak olacaktır, ama hava .şartlarının uzun 

müddet olumsuz devam etmesi imkânı yoktur, 
hava şartları elverdiği nisbette, iyiye döndüğü 
takdirde Türk tarımının bugünkü haliyle ne 
kadar ileri gitmiş olduğunu anlamış buluna
cağız. 

Arkadaşlarımın konuşmasında bir hususu 
minnet ve şükranla ifade etmek isterim; Arka
daşlarımız tenkidlerini yaptılar, ama tarım 
teşkilâtı ve veteriner teşkilâtında çalışan ar
kadaşlarımızın hizmet götürüşü hususunda bir 
ileri tenkidde bulunmamaları, bu arkadaşları
mızın feragatle vazifelerini yapmakta olduğu
nun delilidir. Hepinizi en iyi dileklerim ve say
gılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Bir sorum 
var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşımızın 
sorusu var, lütfen. Buyurun efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Efendim, do
lar 9 lira olduğu halde devalüasyon kararıyla 
15 liraya çıkarıldı. Tarım üreticisinin ise niçin 
12 lira olarak kabul edildi?. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Efendim, bu, iki sebepten ileri gelmiş 
durumdadır : Birinci sebep; dolar eskiden 9 
lira idi, 12 liraya çıkarılmasıyla Türk çiftçisine 
bir imkân sağlanmıştır. Daha yüksek fiyata 
gidişi, dış piyasadaki fiyat bakımından farklılık 
yaratacaktır, bir, İkincisi de; seneler içerisinde 
yedirilmediği takdirde piyasaya etki yapmak 
suretiyle enflâsyonu artırmakta rol oynıyacak-
tır. Bu sebep doların dereceli olarak 15 liraya 
çıkarılması hususunu zaruri kılmıştır. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Ama bu anda 
yedek parçayı üreticiler 15 liradan alıyorlar. 
Sosyal adalet olmuyor. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — 235 kuruş olan pamuğun, hepinizin 
bildiği üzere taban fiyatı 280 kuruş olarak tes-
bit edilmiştir. Ama, aslında satış, bunun üzerin
de cereyan etmiştir, 3 lira civarında olmuştur. 
Bu sene yağlı tohumlarda taban fiyatı 180 ku
ruştur, fakat satış fiyatı iki liranın üstünde ce
reyan etmiştir. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Bir ricam daha 
var. Devalüasyon sebebiyle motor ve yedek par
çalarda bir artış var, gübrede bir artış var, 
akaryakıtta artış var, önümüzdeki sene, yani 
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1071 yılında' buğday, arpa, yulaf istihsalinde de 
fiyat artışı olacak mıdır? 

TARIM BAKANI ÎLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Hububatta fiyat artışı bunları kar-
şılıyacak nisbette olacaktır. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Dolar hesa
bına p'öre ayarlanacak mıdır? 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Dolarla alâkası yok, Türk parası 
olarak olacaktır, tabiî. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Aynı dengeyi 
bulacak mıdır? 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Artışı kapatacak tarzda. Buğday 
eken. hububat eken çiftçinin mahsulü değer fi
yatı ile satılabilecek bir fiyat tesbit edilecektir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Efen
dim, hıra için bir soru sormuştum, isterseniz 
sonra yazılı olarak cevaplandırabilirsiniz. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Sorularına temas etmediğim arka
daşlara ayrıca durumu bildireceğim. Vaktin geç 
olması dolayısiyle hepsine cevap arz etmedim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Baysoy'un 
ela bir suali var. Buyurun Sayın Baysoy. 

FIÜHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 
şimdi tavukçulukla meşgul olan bir arkadaşım 
va-\ Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü 
su sırada yemlere 15 kuruş zam yapıldığından 
bahsediyor ve soruyor bunun sebebi hikmeti ne
dir? Bunun yanında besiciler var, diğerleri 
var, a?a,ğı yukarı bunlar niye olur, ben de bi
liyorum, ama zatıâlinizin ağzından öğrenmek is
tiyorlar, 

TARIM BAKANI ÎLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Sayın Baysoy, malûm olduğu üzere 
devalüasyon bir fiyat ayarlamağıdır. Muayyen 
bir kısımda olan fiyat artışının her tarafa sira
yet etmemesi imkânsızdır. Bir yandan taban 
fiyatlar yükselmiştir, aldığımız iptidai madde 
fiyatları yüksektir, bir. İkincisi; işçi ücretle
ri artmıştır. Bütün bunların neticesi olarak fi
yatlarda, çok asgari, ama çok dikkatle, üzerinde 
çok itina ile durularak, artış yapılmaktadır. Ve 
bıı hususu arkadaşlarım İktisadi Devlet Teşek
küllerinin raporlarını da tesbit ederken göre
ceklerdir ki, gerek Zirai Donatım Kurumu ge
rek Yem Sanayii kârından âzami ölçüde feda
karlık yaparak, en asgari kârla yetinmek sure-
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i tiyle bu mamulleri Türk çiftçisine intikal ettir* 
inektedirler. Zaruri olmıyan hiçbir artım yapıl
mamaktadır. Bu teşekküllerimiz kendilerine 
verdiğimiz vazifenin şuuru içinde tamamen Türk 
çiftçisine hizmet etmek şiarı içindedirler, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandınlmıştır, te
şekkür ederiz Sayın Bakan. (Alkışlar) Şimdi, 
son söz Sayın Hazer'in, geldiler mi efendim?.. 
Yok. Sayın İzmen, buyurun efendim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatör arka
daşlarım; Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşmak üzere söz almıştım, sözlerin veriliş sırası 
itibariyle sıram son söz olarak verilmiş bulunu
yor, teşekkür ederim Sayın Başkana. 

Gecenin bu saatinde artık bu mevzuda fazla 
konuşmak arzusunda değilim. Arkadaşlarımı
zın mütalâalarını dinledik, Sayın Bakanın ver
diği cevapları dinledik, memnuniyet verici bir 
müzakere olmuştur, kanaatimce. G-ecenin bu 
saatinde hepinizle birlikte memnun olduğumuzu 
tesbit ettiğim bir husus var, o da adı üzerinde 
münakaşa edilip gelen tarım reformu veya top
rak reformu mevzuunda iktidar partisi ile mu
halefet partisi arasında bir yaklaşma olmuş bu
lunduğu müşahade etmektir. Bu, hakikaten 
memnuniyet verici bir merhale olarak kayda 
değer. 

Muhterem arkadaşlarım, kim ne derse de
sin, tarım alanında memleketimizde gözle gö
rünür gelişmeler mevcuttur. Bu gelişmelere 
himmet eden eski, yeni, bugünkü tarım teşkilâ
tının hakikaten takdirle, şükranla hizmetlerini 
karşılamamız lâzımgelir. Ben, şahsan vilâyet 
ziraat müdürlerinin, yalnız vilâyet idare heyet
leri kararlarında imzası bulunmakla kalındığı 
devirleri de hatırlıyorum. Bugünü de hatırlı
yorum, büyük merhale vardır. Ancak, bu mer
hale asla kâfi değildir. Kalkınma Plânımızda 
tarım için tesbit edilen kalkınma hızlarına bir 
türlü varılamaması da meydandadır. Tarımımız 
geniş ölçüde iklim şartlarının tesiri altındadır. 
Fakat modern insanın hususiyetlerinden birisi 
de tabiat şartlarını değiştirme istikametindeki 
faaliyetlerdir. Burda uzun uzadıya sayıldı, bu 

i sayılan, ileri sürülen tenkidlerin, verilen cevap
lar ile İnşallah gelecek bütçe müzakerelerinde 

I «yapılmıştır» şeklinde çizilmek suretiyle tasfiye 
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edilmesini temenni ve arzu etmekteyim. Çün
kü, konuşmaları dinlerken insana büyük bir fe
rahlık geliyor. Meseleler halledilmiş, bitmiş 
artılk bir bahar havasına girilmiş gibi gözükü
yor, fakat ertesi sene geliyoruz yine aynı me
seleler görüşülüyor, aynı şeyler söyleniyor. Ya
ni, bir vesile ile* de söylemiştim, bâzı bakan
lıklar var ki, bunların pek öyle lâfla izahı müm
kün değil, çünkü olan, olmıyan ortada, hasat 
ortada, mahsul ortada, netice ortada. Bunla
rın daha müspet, daha açık izahlarını gelecek 
sene dinlemeyi ve dediğim gibi listemizden bir 
tasfiye yapmak suretiyle neticeler alınmasını 
çok temenni etmekteyim. Bir hususu rica ede
rek sözlerime nihayet vermek istiyorum. 

Bütün bu tedbirler alma dursun, alınmak
tadır, ceste ceste alınacaktır, köy bir ölçüye 
göre şehirden kalkar, yani köyün kendi kendine 
kalkınması mümkün değil, şehirle irtibatlı, di
ğer şartlarla irtibatlıdır. Bütün bunları yürüt
mek üzere Tarım Bakanlığı teşkilâtının mutlak 
surette ıslaha ihtiyacı vardır. Tafsilâtı ile siz
leri yormak istemem, 1963 yılından beri başlı-
yan geçen sen de Sayın Bakana burada rica 
ettiğim Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanunu bir 
türlü buraya gelmemiştir. Bütün bu hizmetle
rin ifası için rasyonel bir teşkilâta ihtiyaç 
vardır. Bugün bu, nisbeten, daha kolaylaşmış
tır, çünkü Tarım Bakanlığı bünyesinden baş
ka bir bakanlık daha çıkmıştır. Bu mesele ha
zırdır kanaatime göre, Sayın Bakandan bu hu
susu bilhassa rica ediyorum. Teşkilât yapıl
madıkça bu işlerin yapılmasının mümkün olma
dığı kanaatindeyim. 

Kendileriyle bir zamanlar yakından çalışmak 
fırsatını bulduğum ve aradan geçen bunca yıl
lara rağmen iyi niyetle, gerek şahıslar olarak, 
gerek mensuboldukları meslek teşekkülleri ola
rak, büyük bir heyecanla, iyi niyetle çalış
tıklarına kaani olduğum ve bir çoklarını da 
burada şahsan tanıdığım Tarım Bakanlığı 
mensuplarına ve başındaki gayretli Sayın Ba
kanımıza bu vesile ile selâm ve saygılarımı da 
söylemek fırsatını buluyorum. Bütçemizin, 
memleketimizin gelecek mahsul yıllarında uğur, 
bereket getirmesini ve milletimize hayırlı olma
sını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı üzerindeki 
müzakereler burada sona erdi. Oylamalara ge

çiyoruz. Tarım Bakanlığı bütçesinin (A/l), 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerine bağlı bölüm
lerde her hangi bir değişiklik önergesi yoktur. 
Bu itibarla Tarım Bakanlığı bütçesinin (A/l), 
(A/2), (A/3) cetvellerinde bulunan bütün bö
lümleri okutup oylarınıza sunacağım. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

24 000 

57 894 738 

34 827 337 

61 448 818 

36 219 709 

15 056 009 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 34 807 002 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 264 653 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 119 045 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(A/3) Seoâa^e teşkili ve transfer harcamaları 

"Bölüm Lira 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 4 670 00ı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33.000 iktisadi transferler 40 750 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 056 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 14 217 810 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 965 422 
BAŞKAN — Kabul eden- -
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 965 694 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 201 054 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

4 149 752 

506 003 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınal-

malar 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 292 500 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 551 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/391; Cumhuriyet Senatosu 1/1165) (S. Sayısı : 
1486) (Devamı) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesiyle tü
mü üzerinde görüşülmüş bulunan tasarının mad
delerine geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (17 096 631) li
ra, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (40 000 000) lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(360 722) lira M, toplam olarak (57 457 353) li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddede adı geçen cetvellerde 
değişiklik istiyen bir önerge mevcut değildir. Bu 
itibarla (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvel
lerde mevzuubahis bölümlerin tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (57 457 353) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1971 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler Etmiyen-
İer... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü için tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî 
yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (ödenekleri (1) lira olarak 

tesbit edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle, (A/l) işaretli cet
velin ilgili tertiplerdeki ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — (R) işaretli cetvelde değişiklik 
teklif eden bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

bütçe tasarısı (R) cetvelinde 237 sayılı Kanım 
gereğince satınalınacak taşıtlar kısmında 7 aded 
Station Wagon tenezzüh şase taşıtının 7 aded 
kaptıkaçtı şehir dışı olarak tashihini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon K. 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — (R) -işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasını teklif eden önergeyi okuttum. Ko
misyon katılıyor mu efendim. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA i. 
CENAP EGE (Aydın) — Bunu tetkik etme
dim. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorlar. 0 halde (R) işa
retli cetvelde önergede okunduğu üzere değişik
lik yapılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Simidi, 7 nci maddeyi, değişikliği kabul edi
len (R) cetveliyle birlikte, değiştirildiği şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul Sirkeci'de faaliyette 
bulunan SE GA NA şirketine dair, yazılı soru 
önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek'in cevabı (7/725) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

1. İstanbul Sirkecide istasyon karşısındaki 
Nemlizade Handa faaliyette bulunan SE GA 
NA şirketinin, Ticaret Siciline göre kuruluş ta
rihi, iştigal konusu ve sermayesi, hissedarlarının 
hisse nisbetleri ve açılk adresleri, bugüne ka
dar sermaye tezyidi yapılmış ise tarih ve mik
tarları nedir? 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Tarım Bakanlığı, Devlet üretme 
Çiftlikleri ve Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğü Bütçelerine ait oylamalar açık oy
larınıza, mütaaMp birleşimde, sunulacaktır. 

35 nci birleşimi açtığımız saatten itibaren 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı açık oylamasına 115 sayın üye iş
tirak etmiş 109 kabul, 6 ret oyla tasarı kabul 
edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü-
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı açık oy
lamasına da 115 üye iştirak ötmüş, 106 kabul, 
9 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

Bu gün 3 Şubat 1971 Çarşamba, saat 2 yi 10 
geçiyor; birleşimi yine bugün saat 9,30 da top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02,10 

2. Mezkûr şirketin Sümerbank ve bu ban
kaya bağlı Alım ve Satım Müessesesi, Yünlü Sa
nayi Müessesesi, Bursa Merinos Müessesesi ve 
diğer bağlı teşekküllerle doğrudan doğruya 
veya aracı firma olarak yapmış olduğu ticari 
muamelât var mıdır? Mevcut ise, tarihleri, mu
amele cinsi ve değeri nedir? 

3. Mezkûr şirketin hissedarlarından birinin, 
Sümerbank eski genel müdürlerinden bir zatın 
eşi olduğu iddiaları doğru mudur? Bu zatın ve 
eşinin adları nedir? 

T. € . 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. : 4 

(0112. 3/3633) 1878 1 . 2 . 1971 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in 
önergesi hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 . 1971 günlü, Kanunlar Müdür

lüğü 7/725/10932 - 9320 sayılı yazınız. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Kıökerln, 6.1.1971 günlü önergesinde, SE GA 
NA İthalât ihracat Limited Şirketi ile ilgili ola
rak cevaplandırılmasını istediği hususlar aşa
ğıda arz olunmuştur. 

1. SE »A NA ithalât, ihracat Limited Şirketi 
ticari merkezi istanlbul Sirkeci Ankara caddesi 
Nemlizade Han 3 ncü kat 14 numaralı dairede 
olmak üzere 15 000 lira sermaye ile 13 . 2 . 1962 
tarihinde kurulmuştur. 

Şirketin iştigal konusu esas mukavelesinin 
3 ncü maddesinde yazılı olduğu üzere (harici 
fbilumum yünlü mensucat, hammadde mümesisil-
liği ve dâhilde aynı maddeler komüsyon, har 
türlü ithalât ve ihracat, Teknik Müşavere ve 
yünlü mensucat sanayii hammadde mümessil
liği) dir. 

Şirketin kuruluşunda hissedarlarının adları 
ile adresleri ve hisse riislbetleri ise şöyledir. 

«Sera Davaslıgil 
Erenköy Bağdat Cad. İstanlbul 5 000 Tl. 
Ahmet Namık Yamanloğlu 
Erenköy Hamam Sok. No. 37/10 istanbul 

5 000 Tl. 
Fahri Garan 
Taksim Topçular Cad. Küçükkristal Apt. 
No. 9/2 İstanbul 5 000 Tl. 
Adı geçen şirketin sermayesi 21 . 5 . 1963 

tarihinde 100 000 liraya, 24 . 6 . 1965 tarihinde 
iıse 250 000 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu artışlar sonucunda şirket ortaklarının 
hisse durumlarını gösteren esas mukavelenin 
altıncı maddesi sözü edilen tarihlerde aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Şirketin sermayesi : 
200 hisseye ayrılmış (100 000) yüz bin Ura 

olup bunun 97 hisseye karşılık olan (48 500) 
kırk sekiz bin beş yüz lirası Sera Davaslıgil, 
94 hisseye karşılık olan (47 000) kıırk yedi bin 
lirası Dürdane Garan, 3 hisseye karşılık olan 
(1 500) bin beş yüz lirası Fahrî Garan ve 6 his
seye kargılık olan (3 000) üç bin lirası Yorgo 
Yassis tarafımdan tamamen taahhüdedilmiş-
tir. İlk sermayeyi teşkil eden (15 000) liranın 
tamamı ile bu kere artırılan (85 000) liranın 
da yüzde yirmibeşi ödenmiştir. Mütebaki kısmı 
da ortaklar kurulu kararanca ödenecektir.» 

«Madde 6. — Şirketin sermayesi : 
500 hisseye ayrılmış (250 000) iki yüz elli 

I bin lira olup bunun 243 hisseye karşılık olan 
I (121 500) yüz yirmi bir bin beş yüz lirası Sera 

DaVashğil, 239 hisseye karşılık olan (119 500) 
yüz on dokuz bin beş yüz lirası Dürdane Ga
ran, 3 hisseye karşılık olan (1 500) bin beş yüz 

I lirası Fahri Garan ve 15 hisseye karşılık olan 
(7 500) yedi bin beş yüz lirası Yorgo Yassis 
tarafından tamamen taâhlhüdedilmiştir. İlk ser
mayeyi teşki leden (100 000) liranın tamamı 
İle bu kere artırılan (150 000) liranın da yüz
de yirmi beşi ödenmiştir. Mütebaki kısmı da or
taklar kurulu kararınca ödenecektir.» 

Şirket esas mukavelesinin altıncı maddesi
ne göre şirketin halen mevcut ortakları ile pay 
miktarları aşağıda arz olunmuştur. 

'Dürdane Garan 79 500 
iSera Davaslıgil 78 500 
Şevket Davaslıgil 43 000 
Fahri Garan 41 500 
Yorgo Yassis 7 ı50€ 

2. Anonim ve limlted şirketlerin esas mu
kavelelerinde yazılı iştigal konularını gerçek
leştirmek mlaksadiyle yaptıkları faaliyetler mev
zuat yönünden Bakanlığımıza intikal etmemek
tedir. Bununla beraber önergenin 2 ve 3 ncü 

I maddelerinde yer alan hususların cevaplandı
rılması şirketten istenilmiştir. Adı geçen şir
ketten alınan 18 . 1 . 1971 günlü cevabi yazıda 
ise aynen, 

^ŞirketimMn, Sümerbank ve bu Bankaya 
bağlı teşekküllerle doğrudan doğruya veya 
aracı mümessil olarak yapmış olduğu ticari 
muamelâtın tarihleri, muamelenin cinsi ve mu
amelenin değeri ilişik tabloda gösterilmiştir. 

iBu muamelâtta, ithal malı olan hammadde
lerde komüsyon nisbeti yüzde bir ve diğer teç
hizatta ise yüzde ondur. 

Bütün bu muamelelerden ithal malı olan
larda, kapalı zarfla satıcı ecnebi firma namı
na teklif vermek suretiyle münakaşaya iştirak 
edilmiş ve bu suretle sipariş alınarak satıcı ec
nebi firmaya intikal ettirilmiştir. 

İlişik olarak takdim edilen 13 . 10 . 1970 ta
rih 4078 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete
sinde de görüldüğü veçhile Sümerbank eski 
(remel Müdürlerinden Şevket Davaslıgiltn eşi 
bulunan Sera DavaJsllğil Şirketimize hissedar 
olmuş ve bu hissesini halen muhafaza etmekte-

I dir.» denilmektedir. 
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Mevzubahis dilekçenin eki, şirketin Siimer-
îbank ve bu Bankaya bağlı teşekMUerle doğru
dan doğruya veya aracı mümessil olarak yap
mış olduğu ticari muamelâtın tarihleri, mua
melenin cinsi ve muamelenin değerine dair liste 
ve 13 . 10 . 1970 tarihli ve 4078 sayılı Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

GHirfıan Titrek 
Ticaret Bakanı 

r>-m*u 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabnl olundu.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 115 
Kabul edenler : 109 

Reddedenler : 6 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 66 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Qo§kun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar GMilez 
Alâettin Yılmazt&rk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevri Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 
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MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agıın 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertttrk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Alî Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 

Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

AĞRI 
Salih Türkmen 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KONYA 

Fakih özlen 

[Oya kat ılmıy anlar] 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai C'Kan 
Mehme ; Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Hayda; Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaf *er Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Nehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Totpaloğhı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(ıBaşkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Albaaı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçu/oğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütee kamun tasarısına ve 
rilen oyların sonucıı : 

(Tasarının kanunlaşması kaibul olundu.) 
üye sayısı : 183 

Oy verenler : 115 
Kabul edenler : 106 

Reddedenler : 9 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 66 
Açık üyelikler : 2 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeaıocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öraçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

edenler] 
Şevket Akyürek 
Halûik Benkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevızi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuaıakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertiürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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UKFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABÎ1 ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgikıeş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya kahlmtyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Halil Goral 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangdl 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Tıapaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

[Açık üy 
Eskişehir 
Sivas 

! İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMlR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

! MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

elikler] 
1 
1 

Feridun Cemal Erkin. 
Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEU 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NCÎ BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1971 Salı 

Saat : 9,30 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1 9 7 1 YILI 
Devlet Üretme Çiftlikleri G. 

Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe k 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /391) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1115/8319 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanl 
liinoa 30 . 11 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel M 
1971 yiih Bütçe kanunu tasarısı:» ile gerekçesi v© eki cetveller ilişik olarak sunulmııştıır. 

Gereğinin yapılmasını rica edıerim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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ÖZET CETVELİ 

CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Ödeneğin ees'idi 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim gidenleri 
14.000 Hizmet 'giderleri 
15.000 Kuram giderleri 
16.000 Oesitli sMerler 

1970 
Bütçesi 

10.024.399 
261.953 
154.102 

11.000 
113.500 

1971 
Teklifi 

16.822.126 
246.001 
105.003 
16.000 

111.001 

Fazlası 

7.057.926 
15.000 
13.000 
5.000 

1 

OARt HARiGAJMiALAR TOPLAMI 10.564,954 17.300.131 7.090.927 

YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2.450.000 39.000.000 16:560.000 
"212.000 Yapı, tesis ve feüyük onanım giderleri .13.240.000 13.500 000 50.000 
23.000 Makina, tedhiz-at ve taşıt alımları ona

rımları 3.110.000 7.500.000 4.390.000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 18.800.000 40.000.000 21.440.000 

TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 5.101' 5.101 — 
35.000 ISosyal transferler 354.147 305.618 — 
36.000 Bore ödemeleri 50.008 50.003 — 

TRAN&EF HARCAMALARI TOPLAMI 409.251 360.722 — 

OiEiNEL TOPLAM 29.774.205 67.660.853 28.530.927 

D. Ü. Ç. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486; 



1971 MALÎ YILI KATMA BÜTÇE KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün hizmet programları ve esaslı faaliyetleri çiftliklerde; bütçe 
nuçları Sayıştaym denetiminden geçen döner' sermaye bünyesinde yer almaktadır. 

Katma Bütçemiz, merkez ve çiftliklerin 657 ve 1327 sayılı kanunlara tabi personeline ait giderler ile Gen 
kurum giderlerine ve Devlet Plânlama. Teşkilâtınca katma bütçeden yapılması uygun görülen yatırımlara ta 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR KISMI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek ve tadilleriyle birlikte uygulanması sebebiyle personel giderleri 
bakanlığın 21 . 9 . 1970 tarih ve 27 - 202/9036 sayılı Genelge esasları göz önünde tutularak (A/l ) Cari harc 
âzami tasarruf düşüncesiyle teisbit oilunmuştur. 

Bu tasarının tanzim edildiği tarihlerde 657 sayılı Kanunun intibakla ilgili ek geçici maddeleri hükümleri idare b 
kında henüz tamamlanamamış ve sonuç alınamamıştır. Kanunun sosyal haklarla ilgili hükümlerinin uygulanma 
zük ve yönetmelikler henüz hazırlanmamıştır. 

Bu durum karşısında bilâhara ihtiyat' nisbetinde aktarma yapılmak üzere geçen yıl bütçesinde mevcut ödene 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI KISMI 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygulanması öngörülen ve karşılığı İla/ine yardımından sağlanacak olan 
gerektirdiği projeler tutarıdır. Ancak Maliye Bakanlığının 15 . 10 . 1970 gün ve 16145/50 sayılı genelgesi gere 
recek memurların yatırım tertiplerinde mütalâa olunan aylıkları ve geçici görev yollukları Devlet Plânlama Teş 
mından sağlanmakla beraber (A/l ) Cari harcamaların ilgili tertiplerine aktarılması cihetine gidilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI KISMI 

Millî Prodüktivite Merkezine, Emekli Sandığına ve borçlara, ödenmesi kanunî ve zaruri olan ödenekleri if 
özet olarak gider bütçemis : 

(A/ l ) Cari harcamalar için 17 300 1I>1 Lira 
(A/2) Yatırım harcamaları için 40 000 000 Lira 
(A/3) Transfer harcamaları için 360 722 Lira 

olmak üzere 57 660 853 Lira olarak, tesbit ve teklif olunmuştur. 

4. Gider Bütçemizin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde yer alan ödeneklerin Döner Sermaye gelirlerinden 
16 ncı maddesi icabıdır. (A/2) işaretli cetvelde yer alan Yatırım Giderleri ise, Plazineden yapılacak yardımlarl 

D. Ü. Ç. Gn. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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5. Giderlerimizin karşılıklarının sağlanmasındaki bu özellikler nazara alınarak bağlı (B) işaretli cetvelde 
için Döner Sermaye gelirleri, çeşitli gelirler ve Hazineden yardım olmak üzere üç kaynak tesbit edilmiştir, 

(A/2) İşaretli cetvelde yer alan yatırım giderleri için Hazineden 47 milyon lira yardım yapılması, bu y 
tertiplerinden (A/ l ) Cari harcamalar tertiplerine aktarılan teknik eleman ücretleri ve yolluklarına diğer 40 
cetvel de tesbit edilen yatırımlara karşılık tutulması uygun görülmüş, Bütçemizin gelir ve gider cetvelleri bu 
lira gider karşılığının ila döner sermaye kârından ve çeşitli gelirlerden sağlanması cihetine gidilmiştir. 

Döner sermayenin yıllık kârları, Katma Bütçe giderlerini ve döner sermaye yatırımlarını karşıhyacak kifay 
hakkuk ettirilebilmesi için bütçenin tatbikat devresinde Hazine yardımlarından kısıntı yapılmaması gerekm 

özet olarak Gelir Bütçemiz : 
Lira 

61.110 ncu Döner Sermaye gelirleri maddesinden !0.550.000 
i63.300 ncü Çeşitli gelirler maddesinden 110.853 
72.100 ncü Hazine yardımı maddesinden 47.000.000 

olmak üzere 57.660.853 tahmin edilmiştir. 

6. Dovlelt Memurları Kanununun uygulanmadı sonucu (A/ l ) Cari harcamalar cetveline yapılacak aktarm 
rak. Döner sermaye kârlarından sağlanacak ve 61.13 0 ncu maddeye tahmin fazlası olarak irad kaydedilmek sur 
olunacaktır. 

7. (liderlerin, hizmetlere dağılış sebep ve miktarları aşağıda bölüm ve madde «ırasına göre açıklanmıştır 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

7.2.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

12.100 Devlet Memurları Aylıkları : 
3970 yılı Bütçemizin 12.110 aylıklar, 12.210 ücretler, 12.230 geçici hizmetliler ücreti ve d 
ödenen ücretler; 657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 12.100 ncü maddede 
edilmiş 819 sayılı Kanun gereğiı ce yapılan avans ödemelerine ait 12.150 nci maddenin uygula 
1327 sayılı Kanunun intibaklara ait ok geçici maddelerinin uygulanma sonucu heri;: alınamam 

D. Ü. O. Cn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 



— 7 — 

lerde mevcut ödenekler aynen ab.nmış ve bu miktara (A/2) yatırım bütçesinde }cv verilmiş ol 
ücretinin Devlet Plânlama Teşkilâtınca tenzil edilerek (A/ l ) Aylıklar bölümüne aktarılması 
muştur. Bu sebeplerle maddeye (14 399 218) lira ödenek konulmuştur. 

12.260 Sözleşmeli İPersonel ücreti : 
5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 8 ııci maddesi gereğince bütçelerimizde açılmış olan bu te 
nun 4 ncü maddesinin (b) fıkrası gereği olduğundan tertibin muhafazası için (1) lira ödene 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Aile yardımı : 
Çocuk zammı olan bu maddenin adı aile yardımı olarak değiştirilmiş ve 657 sayılı Kanunun 
intizaren geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : 
12.330 Ölüm yardımı : 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
12.350 Yakacak yardımı : 

Sosyal yardımlara ait yeni hükümler getiren 657 sayılı Kanunun 207 - 210 ncu maddelerinin 
bütçesiyle kabul edilmiş olan ödenekler aynen muhafaza edilmiş yalnız 12.350 ı-ci yakacak 
(2 000) lira ödenek teklif olunmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Bu maddeye konulacak Ödenek 12.100 ncü maddede yer alan ödeneğin % 14,5 u nispetinde ol 
muş olan ödeneğin 1971 yılı için t estet edilecek kadrolara ne dereceye kadar karşılayacağını ta 
tatbikat devresinde görülecek ihtiyaç kadar aktarma yapılmak üzere geçen yıl ödeneği aynen 

12.391 Giyecek yardımı : 
12.392 Yiyecek yardımı : 
12.410 Fazla çalışma ücreti ': 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
12.590 özel kanunları gereğince verilecek tazminatlar : 
12.600 ödül : 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 

657 sayılı Kanunun 211, 212, 1.7£, 213 ncü maddeleri ve ek maddesiyle 123, 195, 196 ncı madd 
lerle ilgili tüzük ve yönetmeliğe intizaren (1) er lira ödenek konulmuştur. 

D. Ü. T. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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Bölüm Madde 

YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları : 
Sürekli görev yollukları : 
Yeniden veya naklen tâyin edileoek memurlarla Emekliye sevkcdilecek memurlar n ;<at,i ve a 
maddeye (60 000) lira ödenek konulmuştur. 
Geçici görev yolluğu : 
Memleket sathına yayılmış bulunan çiftliklerin tarım işlerinin malıallen görülmesJnl ve tekni 
sağlamak, malî ve idari işlerle döner sermaye program ve bütçe tasarıları üzerinde 'merkez 
sebebiyle merkezden çiftliklere veya çiftliklerden merkeze veya çiftliklerden çiftliklere g 
lecek idari elemanların yol masrafları ile yevmiyelerini karşılamak üzere (100 OüO) üra ve P 
teknik elemanların yolluk ve masrafları için de (700 000) lira ki toplam olarak bu maddeye 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenelk konulmuştur. 

DENETİM YOLLUKLARI : 
12.821 Müfettişler geçici gıörev yolluğu : 

Teftiş Kurulu Başkanı ve 6 Müfettiş için bilhesap (113 950) lira ödenek konulmuştur. 
12.825 Devir - Teftiş yolluğu : 

Memleketin muhtelif yerlerinde kurulmuş olan Devlet Üretme Çiftliklerinin Genel Müdür ve 
vakit devir ve teftişi ile zirai ve teknik faaliyetlerinin yakından tetkik ve müşahedeleri gerekm 
riyle (15 000) lira ödenek konulmuştur. 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 

Çalışma konularımızla ilgili olarak yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslara katılmalarınd 
cek elemanların iştiraklerini sağlamak üzere bu maddeye bir lira ödenek konulmuştur. İhtiyaç 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
657 sayılı Kanunun ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedefleme paralel ola 
teknik ve idari kurslara, seminerlere ve diğer kurumlarda çalışma konumuzla ilgili olarak düz 
melerden ve merkezden lüzum görülen elemanlarımızın iştiraklerini sağlamak için maddeye 

D. Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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Bölüm Madde 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 2 nci maddesinin (£) fıkrası icabı olarak çif çiler için işletm 
merkezden, diğer çiftliklerden veya hariçten gönderilecek öğretici elemanların yolluklarını ka 
lira ödenek konulmuştur. 

DİĞER YOLCUKLAR : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Merkez ve işletme elemanlarından hasta olanların başka mahallerde tedavilerine lüzum hâsıl o 
mak üzere bu maddeye (7 000) lira ödenek konulmuştur. 

II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur. 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu :'• 

Amerika'ya gönderilecek iki ve Batı Almanya'ya gönderilecek üç elemanın yolluk, yevmiye v 
l ir a ödenek hesabedilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında düzenlenecek kongre ve konferanslara katılma zorunluğu olduğu tali lirde gönderil 
lamak üzere bu maddeye (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.873 Yurt dışı Araştırma ve İnceleme yolluğu : 
Tertibin muhafazası için bu maddeye (1) lira ödenek konulmuştur. 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.000 GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderler : 
İdarenin yıllık normal ihtiyaçlm nazara alınarak bu maddeye (30 000) lira ödenek konulmuşt 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bütçe tasarılarının ve diğer lüzumlu evrak ve defterlerin basılmasını sağlamak üzere bu ma 
muştur. 

D. Ü. O. Gn1. Md. Bültçe-si (S. Sayısı : 1486), 
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Bölüm Madde 

13.130 Döşeme ve Demirbaş alımları ve giderleri : 
'Büro demirbaşlarının onarımları ve âcil olanların alınması için bu maddeye (10 000) lira öd 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Tarımsal konulara ait yerli ve yabancı yayınlarla malî ve idari konulara ait yayınların alın 
ödenek konulmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Euel - Oil ile işliyen kalorifer tesisimizde akaryakıt fiyatlarındaki artış nazara alınarak bu 
muştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Bütçenin tanziminde bilinmiyen ve fakat tatbikatı sırasında temini zorunlu hale gelebilecek 
(1 000) lira ödenek konulmuştur. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
Teşkilâtın başka binalarda da şubeleri olması ve suyun M3 üne yapılan zam nazara alınara 
konulmtıştur. 

13.220 TemMik giderleri : 
İdare binasının ve bâzı şubeler için kiralanmış olan dairelerin genel temizliği için kullanılaca 
re maddeye (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
İdare binasının ve diğer büroların aydınlatılması için elektrik kilovatına yapılan zam da na 
ödenek konulmuştur. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek, konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bütçenin tanzimi sırasında hatırlanamıyan ve fakat tatbika.tı sırasında yapılması zorunlu gö 
maddeye (2 000) lira ödenek konulmuştur. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
İş hacminin genişlemesi ve teşkilâtın memleketin muhtelif yerlerine yayılmış bulunması seb 
telle yapılması zarureti göz önünde tutularak bu maddeye (24 000) lira ödenek konulmuştur 

!>. T. (J. (İn. M'd. Iîiilrçe-si (S!. SM.VKSI : 14S(>) 



— 11 — 

Bölüm Madde 

13.420 Telef on giderleri. : 
Çiftliklerle merkez arasında işi fin ehemmiyet ve müstaceliyeti bakımından normal ve acele t 
lamak üzere bu maddeye (45 000) lira ödenek konulmuştur. 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMY GİDERLERİ : 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarna giderleri : 
Merkezdeki hizmet otosunun iş'etme ve onarım masrafları için çiftliklere vâki seyahatlar da 
ödenek konulmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Devlet mallarının sigorta ettirilmemesi prensibine uyularak idarece de sigorta yaptırılmamakt 
tedbirleri meyanmda lüzumlu malzeme ve araçların alınabilmesi için maddeye (1 000) lira öd 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek hare, resim, vergi, delil tesbiti, bi 
masrafları karşılamak üzere bu maddeye (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 

Adı geçen kanunun güvenlik giderleri ile ilgili 3 ncü maddesinin gerektireceği masraflar lüzu 
üzere tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumu halinde münakale yolu ile ihtiyaç; karşılanmak üzere tertibin muhafazası maksadiyle 
nek konulmuştur. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.520 Burs giderleri : 

Halen idare hesabına Ziraat Fakültelerinde tahsilde bulunan dört ve yeniden burslu olarak alın 
hesap (21 500) lira ödenek konulmuştur. Başlangıçta 21 aded olan bursiyerler halen beş aded 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri: 
İdare elemanlarının merkez ve işletmelerde ve diğer kurumlarda açılacak kurs ve seminerlere i 
ve diğer kurumların talep edecekleri iştirak paylarını karşılamak üzere bu maddeye (5 000) l 

D. Ü. O. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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Bölüm Madde 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Fakülte öğrencilerinin yapacakları staj çalışmaların! düzenliyeıı yönetmeliğin .1:] neü maddesi 
eek öğrencilerin yevmiyelerini ve Yönetmeliğin gerektirdiği diğer masrafları karşılamak üzer 
konulmuştur. 

TABIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
Tarım işleri giderleri : 

14.811 Büro giderleri : 
5438 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 2 ııci maddesinin (f) fırkası gereğince! çiftçilerin. eğitimi iç 
ni karşılamak üzere bu maddeye (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.812 Ulaştırma giderleri : 
14.811 nci maddede çiftçiler içinaeılaeağı söz konusu edilen kursların ulaştırma - posta, telgra 
re bu maddeye (2 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Çiftliklerde çiftçiler için düzenleneceği 14.811 nci maddede söz konusu edilen kurslara, tashi.s e 
giderleri için bu maddeye ((i 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.814 Kira bedeli : 
Tertibin muhafazası için maddeye (i) lira ödenek konulmuştur. 

14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Çiftçiler için açılacak kurslarda görevlendirilecek öğretici ve diğer elemanların iş tulumu ve 
lanması için maddeye (2 500) lira ödenek konulmuştur. 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
Açılacak kurslara iştirak edecek çiftçilerin iaşe ve ibate giderleri i!e kurslarla ilgili olarak sa 
maddeye (80 000) lira ödenek k onu im ustur. 

14.819 Diğer alımlar ve giderleri : 
Çiftçiler için. açılacak kurslarla ilgili 14.811 -14.810 nci maddeler dışında, kalan diğer ihtiyaçla 
lira ödenek konulmuştur. 

]>. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (.S. Sayısı : 1480) 
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15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
İlkokullar giderleri : 

15.211 Büro giderleri : 
5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 12 nci maddesi gereiğnce çiftliklerde açılmış bulunan 33 ilko 
üzere maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
Çiftliklerde açılmış bulunan ilkokulların eğitim ve öğretim araçlarının sağlanması için maddeye 

15.219 Diğer alım ve giderleri : 
Çiftliklerde açılmış olan 13 ilkokulun 15.211 ve .15.216 ncı. maddelerde belirtilmiş olan ihtiyaçl 
üzere maddeye (2 000) lira ödenek konulmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 
Örnek çalışmalarımızı İzmir ve diğer illerimizde açılmış olan fuar ve sergilerden uygun görüle 
nek konulmuştur. 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 
Çiftliklerde tar'la günleri yapılarak yetiştirilen mahsulün üreticiye tanıtılm'ası vesair bilgilerin 
dınlatılması ve tarla günlerine iştirak edenlere geleneğe göre ikramda bulunulması için madde 
tur. 
TEMSİL, AĞIRLAMA. YE TÖREN GİDERLERİ : 

16.711 Makam temsil giderleri : 
Geçen yıllar bütçelerinde 16.710 Temsil giderleri maddesinde yer alan bu ödenek yeni adı ve m 
mıştır. Sözleşmeli çiftçilerle yap dan temaslarda ve çiftçilerin Genel Müdürlüğü ziyaretlerinde v 
ve ağırlama masraflarını karşılamak üzere maddeye (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

16.712 Görevsel temsil giderleri : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
BAKIM YE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
Merkez idare binası ile çiftliklerin idare binalarının ve memur lojmanlarının, dağıtma tesisle 
(80 000) lira ödenek konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 



— 14 — 

Bölüm Madde 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Genel Müdürlükte mevcut soğutma cihazları ile buz dolaplarının bakım ve onarımı için ma 
tur. 

(A/2) YATÎÎİIM HARCAMALARI 

5433 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan teşkilâtımızın ana ödevi : 
Kaliteli tohum, damızlık hayvan, Pide ve iidan üreterek çiftçiye intikal ettirmek ve aynı zam 
tır. 

İkinci l>cş Yıllık Kalkınma Plânı ile tohumluk üretimi konusunda verilen hedef (400 000) t 
kendi işletme arazilerimizde ancak (J00 000 - 110 000) ton civarında tohumluk üretilebilme 
meli çiftçilerle işbirliği halinde hazırlanması yoluna gidilmiş bulunmaktadır. 
Hedefe ulaşılabilmesi için 1971 yılında hizmetlerin başlıca; 
a) Tohumluk geliştirilmesi ve tevzii, 
b) Hayvancılığın ıslahı ve geliştirilmesi, 
e) Bahçe kültürleri geliştirilmesi, 

Gibi anaprojelerin uygulanması zorunlu bulunmaktadır. 
Ayrıca örneklik ve öğreticilik bakımından çevre çiıtçileriyle etüt ve proje işlerim1 girişilere 
şılacaktır. 
yukarda mahiyetleri açıklanan anaprojelerin ve hizmetlerin tutarı (8.1 000 OÜO) lira olarak 
malî imkân bakımından (o4 000 000) lirası Döner Sermayeden karşılanmış geri kalan (47 0 
yardımdan karşılanmak üzere katma bütçe yatırımlarında mütalâası zorunlu görülmüştür. 
Ancak yatırımların unsurlarından olarak mütalâa olunan teknik eleman ücretleriyle geçici g 
malar kısmında yer alması Devlet Plânlama. Teşkilâtınca uygun görülmüş olduğundan (7 00 
rı kısmından düşülerek (A/ l ) Cari harcamalarda 12.100 ve 12.814 ncü maddelere aktarılmış 
olarak tesbit olunmuştur. 
Bu ödeneğin mahiyeti itibariyle (12 000 000) lirası inşaat ve tesisata, (5 000 000) lirası maki 
taşıt alımlarına, (19 000 000) lirası etüt ve proje giderlerine ve (1 500 000) lirası enerji na 
Ödeneğin bölüm ve maddeleri itibariyle projelere tevzii aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 

D. Ü. C. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1.486) 
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21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ: 
TARIM SEKTÖRÜ 

21.111 Etüt ve proej giderleri : 
Tohumluk geliştirilmesi ve tevzii projesinin uygulanması ve çevre çiftçileriyle bitkisel üretim 
maları için (14 500 000) lira, lıayvancılığın ıslahı ve geliştirilmesi ve çevredeki çiftçi ailelerini 
vitenin artırılması çalışmaları için (4 000 000) lira, bahçe kültürleri geliştirilmesi projesiyle çevr 
türleri üretiminde prodüktivitenin artırılması çalışmaları ile ilgili olarak da (500 i000) lira olmak 
lira ödenek konulmuştur. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
TARIM SEKTÖRÜ : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Tohumluğun geliştirilmesi ve tevzii projesiyle ilgili olarak tohum temizleme tesisleri, işçi ve m 
sanat yapıları ve 1970 yılında bitmiyen işler için (3 2G8 000) lira, tohumluğun geliştirilmes 
nakli için (1 500 000) lira, hayvancılık projesinin gerektirdiği onbir aded ahır, 10 aded ağıl, 2 
hayvancılıkla, ilgili inşaat ve tesisat için (S 732 000) lira olmak üzere İm maddeye (13 500 00 

2^.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
TARIM SEKTÖRÜ : 

23.111 Makina V3 teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Tohumluğun geliştirilmesi ve te\;ii projesi ile ilgili olara ktohum temizleme tesisleri için lüzum 
çeşitli makinaiara (3 500 000) lira. hayvancılığın geliştirilmesi projesi ile ilgili olarak 8 aded 
(1 500 000) lira olımak üzere bu maddeye (5 000 00O0) lira ödenek konulmuştur. 

23.112 Taşıt alımları : 
Tohumluğun geliştirilmesi ve tevzii projesiyle1 ilgili olarak 4 ambulans, 7 Statün vagon, 4 oto 
lira ödenek konul m ıı şî ur. 

(A/3) TRANSFER HARCAMALARI 

Bu tabloda toplanı olarak yer alan (360 722) lira kanuni ve zorunlu olarak ödenmesi gereken gid 
II - Transferler : 

14,000 Malî transferler : 
Bağımsız bütçeli idarelere ödemenr : 

D. Ü. Ç. (in. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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34.250 580 sayılı Kanunun 13 ııcü maddecine göre millî prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre millî prodüktivite merkezine ödenmesi gereken 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma yardım fonu : 
Hazineden yardım görmekte oldvğumuzdan 7126 sayılı Kanunun 'M nei maddesi'» u (e) "fık 
hafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince Sigorta fonu : 
İdareye aıit (.1) aded hizmet otosu için Sigorta fonuna yatırılmak üzere (100) lira ödenek ko 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 
Emekli Sandığına ödenecek % i ek karşılıklar için (79 617) lira ödenek konulmuştur. 

35.220 Emekli İkramiyesi : 
1971 malî yılında emekli olacakların ikramiyelerini karşılamak üzere (125 000) lira ödene 
nisbetinde artırmaya Maliye Bakam yetkili kılınmıştır. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Emekli Sandığı Yönetim giderlerini karşılamak üzere maddeye (100 000) lira öa enek konu 

35.240 Diğer ödemeler : 
Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri karşılamak üzere (1 000) lira ödenek konulm 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 
35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma Sandığına : 

Tertibin muhafazası maksadiyle maddeye (1) lira ödenek konulmuştur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine gecen yıllar (borçları : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllardan tahakkuk etmiş olan aylık, tedavi masrafı ve yolluk gibi borçlaırn ödenmes 
tur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .1486) 



— 17 — 

Bölüm Madde 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
İdare aleyhine açılmış ve henüz kesinleşmemiş olan dâvalar neticesinde ne miktrrda para öde 
linde Maliye Bakanlığınca artırılmak üzere geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur. 

36.600 G-eriverilecek naralar : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

B — GELİR BÜTÇESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar toplamı, 
Yatırım Harcamalarının unsurları arasında olup (A/ l ) Cari harcamalar tablosuna aktarılan (7 000 000) lir 

fer harcamaları tablosunda yer alan (360 722) liranın 5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 16 ncı maddesi gereğ 
gelininden karşılanması gerekmekte ise de Kanunun neşrinden sonra uygulanmaya başlanan beşer- yıllık Kalkın 
tirdiği yatırım giderlerinin döner sermayeden karşılanması imkânsız olduuğndıan bu giderler Hazinece yapılaca 

(A/2) Yatırım harcamaları vesilesiyle de açıklanmış olduğu üzere Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygulanması 
yatırımlar tutarı (47 000 000) lira olup bunun (7 000 000) lirası (A/l) cari harcamalar tablosunda ve (40 0 
mış bulunmaktadır. 

1. Bu giderlerin karşılığı gelir; (B) işaretli cetvelde 72.100 ncü maddede Hazine yardımı olarak gösterilmiş 
2. Katma Bütçenin tatbikatı sırasında t e mi Lalların irad kaydı, memur lojmanlarından alman kiralar gib 

drn aynı cetvelin 63.300 ncü çeşitli gelirler maddesinde (110 853) 'lira tahmin olunmuştur. 
3. Gider Bütçemizin toplam (57 660 853) lira 'giderine karşılık sağlanan yukarda. 1 ve 2 numaralı fıkralar 

döner sermaye kârından ayrılacak miktar ise 61.110 ncu döner sermaye gelirleri (10 550 000) lira o1 arak tahmin 
Sonuç olarak gider ve gelir bütçeleri biribiriue denk olarak düzenlenmiştir. 

DİĞER CETVELLER 

1. Gelirlerin dayanaklarını gösteren (C) cetveli, 
2. 1970 yılında geçici olarak uygulanan kadroları gösterir (E) cetveli, 
3. Harcama formüllerini ve satınalmacak taşıtları gösterir (R) cetveli, 
4. Halen kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel, 
Tasarıya ilişik olarak takdim kılmlmıştır. 
5. İdarenin personel kadroları 'hazırlanmasını mütaakıp takdim edilecektir. 

D, Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı ; 1480) 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı katma bütçe tasarısı üzerindeki incelemelerden önc 
lik arz eden durumuna genel olarak değinmeyi gerekli bulmaktayız. 

I - Hizmetin mahiyeti : 
Devlet Üretme Çiftlikleri zirai krediler arz eden ve halen nüfusunun çoğunluğu çiftçi olan yurdumuzda 

min çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, çiftçiye Örneklik ve öğreticilik yapması amaciyle başta çeşit 
olmak üzere, her türlü damızlık hayvan, fidan ve fide yetiştirmekle1 ve bunları yetiştirenlerle işbirliği yap 

Devlet Üretme çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 yılında 5433 sayılı Kanunla, kurulmuş tüzel kişi 
mayeli bir teşekküldür. Birinci maddede kaydedilen hizmetlerin yerine getirilmesi maksadiyle bu idareye 
miştir. 

Döner sermaye bütçeleri itibariyle yıllık olarak tanzim edilip Tarım Bakanlığının onayı ile yürürlüğe k 
tay'ca vize edilir. 

II - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü katma bütçesi : 
Katma Bütçe esas itibariyle muayyen hizmetleri kapsamakta olup, bütçe tanziminde tamim ve emirler 

rülmüştür. 
1971 yılı faaliyetleri (A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerle talebedilen ödenek miktarı toplam olarak 

1. — Cari harcamalar : 
a)< Merkez ve işletmelerde 1971 yılı bütçesine bağlı cetvelde gösterilen kadrolara ait personel giderle 
b) Katma Bütçe ile ilgili yönetim giderleri için (246 001) lira, 
c); Hizmet giderleri için (105 003) lira, 
d) Kurum giderleri için (16 000) lira, 
e)' Çeşitli giderler için (111 001) lira ki cem'an (17 300 131) liradır. 

2. — Yatırım harcamaları : • 
Etüt ve proje giderleri için (19 000 000) lira, yapı tesis ve büyük onarım giderleri için (13 500 000) lira 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları için (7 500 000) lira olmak üzere toplam olarak (40 

lâtının talebi üzerine hazırlanan ve tasdik edilmiş bulunan plân ve projelere uygun olarak istenmiştir. 

D. Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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3. — Sermaye teşkili ve transfer harcamaları: 
a) Malî transferler için (5 101) lira, 
b) Sosyal transferler için (305 618) lira, 
c) Borç ödemeleri için (50 003) lira olmak üzere cem'an (360 722) liradır. 

Netice olarak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı katma bütçe teklifi, toplamı (57 660 853 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 16 ncı maddesi gereğince (1.0 550 000) lirası Döner Sermayenin yıllık safi kârı 
lirlerden, (47 000 000) lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır. 

III - Hizmetin gelişme seyri : 
A) Devlet Üretme Çiftlikleri; Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ve Zirai Kombinalar İdaresinin yerine 54 

ma Bütçeli bir İdare olup, bu idarelerin 1950 yılında devir ve tasfiyeleri sonunda (87 145 431) lira sermaye ile 
sese 1952 - 1953 yıllarında Hazineye (15 000 000) lira, Atatürk Orman Çiftliğine 5159 sayılı Kanunla (1 000 00 
6/3787 sayılı Kararname ile muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumluk bedelinden 1969 yılı sonu itibariyle (8 737 8 
Bakanlar Kurulu karariyle Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne (4 000 000) lira ödenmiş ve 1965 yılında da (1 
almıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri ayrıca : 
4 000 000 lira ile T. Yapağı, Tiftik A. Şirketine, 

200 000 » » Gıda ve ihtiyaç maddesine, 
3 092 500 »' » Güney - Doğu Sanayii A. Ş. ne iştirak etmiş ve bunların to 

men ödenmiştir. 

Bunların haricinde Hazineye (5 785 079) lira değerinde gayrimenkul devretmiş olmasına rağmen ihtiyatlarla 
devreden aktifler yekûnunun (arazi kıymetleri devir tarihindeki kıymetler olmak üzere) (680 000 000) liraya 
değeriyle çiftliklerin varlığının bu değerin çok üstünde olduğu muhakkaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri elindeki 3 419 935 dekar araziden halen .2 815 432 dekarı kültüre alınmış olup, 21 
telif bölgelerine serpilmiş durumdadır. Elde mevcut bu araziden âzami istifade bakımından İkinci Beş Yıllık 
arazi ıslahı ve sulama konuları ele alınmış olup bu hizmetleri iâyıkiyle yürütebilmesi için Topraksu ve Devlet Su 
birliği yapılmaktadır. Halen sulanan 80 000 dekar arazinin sulama tesislerinin inkişafı ve su kaynaklarının bulu 
kar artırılarak 210 bin dekara ulaştırılması programlaştırılmıştır. 

D. Ü, Ç, Gn, Mel, Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 



— 20 — 

B) Devlet Üretme Çiftliklerinin çeşitli hizmetlerinin seyri aşağıda gösterilmiştir. 
1. — Hububat ve sanayi bitkileri : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tos bit edilmiş ve İkinci Beş Yıllık Plânda da devam eden yıllık t 

Beş senede bir değişeceğine göre her yıl 400 000 ton sertifikalı tohumluğa ihtiyaç vardır. 'Devlet Üretme Çi 
kendi imkânları yanında sözleşme ile bağlandığı çiftçilerle müştereken tohum üreticiliği yapmaktadır. 

.Devlet Üretme Çiftliklerinin arazi varlığı, kendi ihtiyacı dışında 100 000 ton tohumu üretmeye müsaittir. 
tabilecek isede ihtiyacı tamamen karşılıyamıyaeaktır. Bu sebeple kuruluş Kanununun 2 nci maddesi (b) 
üretimine çiftçilerle işbirliğine girişilmiştir. 

İşbirliği sayesinde .1.969 - 1970 yılında bu hizmetin ifası için Orta, - Anadolu ve sahil mıntıkasında 1 000 
sonucu ekim yaptırılmış ve bu ekim hasat sonuna kadar Devlet Üretme Çiftlikleri personeii ile kontrol edi 
dan 100 000 ton buğday alınmış, bundan 89 000 ton tohumluk istihsali mümkün olmuştur. 

Bu buğdaylar sözleşme ahkâmına göre Ofis baş alım fiyatında Orta - Anadolu için 10 kuruş, sahil mmt 
için 20 kuruş faz! asiyi e Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca açılan kredi ile Devlet Üretme Çiftlikleri t 
ilaçlamayı mütaakıp bir kısım çiftçiye dağıtılmıştır. 

(ferek çiftlikler üretimi ve gerekse sözleşmeli çiftliklerde alman tohumluklar H)(;9 yılından devredenler 
ton tohumluk hazırlanmış ve bu tohumluklardan, işletme ihtiyacı çıktıktan sonra 5254 sayılı Kanun gereğin 
çilere ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kredisi ile ve peşin bedelle, istekli çiftçilere dağıtılmış, ha 
1971 yılma devredilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 400 000 ton tohumluğu elde e 
işbirliği neticesi 1970 - 1971 yılında Orta - Anadolu çiftçi]eriyle 1 000 000 dekarlık ve sahil bölgelerinde 75 
ve bu ekimi, tarla sürümünden ekim sonuna kadar Devlet Üretme Çiftliklerinin teknik personelinin kontrolü 

Bununla da tekniğin köylere girmiş olduğu kanaatine varmaktayım. Tarla sürümünü lüzumuna, güve ik 
me ahkâmına göre de gübreli ekim yapılmasını sağlıyan ve hasat sonuna kadar tarlalarının müşahedesini d 
göre çeşitli haşere ve tarla zararlılarına karşı da kimyevi mücadele; yaptırdığından çiftçinin dekardan, ald 
tur. 

Nitekim. Devlet Üretme1 Çiftlikleriyle tohumluk üreten çiftçi, diğer çiftçilere nazaran dekardan asgari % 
bit edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak da 1970 - 1971 ekim yılında plânlanan 1 .100 000 dekarlık ekim için ihtiyaçtan c 
sahipleri tarafından, çiftliklerle yaptıkları ekimlerde dekardan daha fazla ve kaliteli mahsul aldıkları ifad 

Son beş yıl içinde tevzi için hazırlanan tohumluklar (buğday ve arpa) aşağıda gösterilmiştir. Bu cetveli 
program çok kısa zamanda hedefine ulaşacaktır. 
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Yılı 

1906 
11967 
I196<3 
Iİ9İ69 
1970 

Hazırlanan 
tolhuımluk 

100 1250 Ton 
102 450 » 
1918 000' » 
'232 OOO i» 
202 000 » 

Kalan 

75 000 Ton 

197)1 yılı iğinde 320 000 ton buğday ve arpa tohumluğu programa alınmıış olup (245 000 ton istihsal lOİumaca 
devreden) 1971 - 197(2 yılı için dağıtıma arz edilecektir.— 

Devlet Üretme Çiftlikleri hububat tohumluğu dışında her yıl 400 - 750 ton melez mısır, 000 - 1000 ton pamuk, 
liretimi yaparak anaç ve sertifikalı olarak çiftçilere dağıtmıaiktadır. 

II - Hayvancılık faaliyetleri : 
20 çiftlikte; çiftliklerin hususiyetine göre teşekkül etmiş hayvancılık şubelerinde muhitin isteklerine uygun 

baş hayvanlar üretilmekte ayrıca kalkınma plânları gereğince yüksek vasıflı damızlılk sığır itihal edilmek suretiy 
•elit sürüler tesis edilerek elde edilen yavrulardan damızlık olarak mulhit çiftçilerine ve yetiştiricilerine verilmek 

Devlet Üretme Çiftliklerinde 1970 yılı Kasım ayı sonuna kadar mevcut hayvanlarla istihsal ve tevzi edilen d 
gösterilmiştir. 

Mevcut hayvanın 
Cinsi Adedi 

Sığır 
Koyun 
K. evcil hayv. 
Arı kovanı 

9 '020 
113 835 
49 000 

881 

Üretilen 
Nevi 

İn efe sütü 
Koyun sütü 
Yapağı 
Peynir 
Yumurta 
Cilveiv 
Buzağı 
Kuzu 

'mal ve madde 
Miktarı 

5 1925 '822 Kg. 
1 '083 300 .» 

149 (612 (» 
047 3)84 » 

4 1089 0175 Ad. 
295 046 » 

2 15100 i» 
41 '035 » 

Tevzi edi 
Cinsi 

Sığır 
Koyun 
Yumurta 
Tavuk ] 
Horoz ^ 
Civciv J 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 



— 22 — 

Cinsi 

Sığır 
Koyun 
K. evcil 'hay. 
Arı kovanı 

Adedi 

9 (97'9 
İSO 592 
44 500 

900 

1971 yılı 
Nevi 

İnek sütü 
Koyun sütü 
Yapağı 
Peynir 
Yumurta 
Civciv 
Buzağı 
Kuızfu 

programı ise 
Miktarı 

0 :21!2 250 Kg. 
'2 0Ö2 18150 »1 

171 -650 '» 
700 000 » 

'6 777 600 » 
'025 000 1* 

3 M7 » 
41 1500 »•• 

Cinsi 

Sığır 
Koyun 
Yumurta 
Tavuk ] 
Horoz l 
Civciv J 

III - Bağ bahçe çalışmaları : 
Çiftliklerin, bağ balhçe 'Çalışmaları esas itibariyle 39:1150 dekar arazide <aşılı, aşısız meyva fidanı, bağ çu'bu 

göre ayarlamımıştır. Çiftçi ihtiyacını karşılamak ve öğreticilik görevini yapmak üzere faaliyet gösteren babjçe 
da dağıtılmak üzere 1 546 000 çeşitli ımeıyva fidanı, 1 300 OOO çeşitli selb'ze fidesi, 7 000 Kg. sebze to'humıu ist 
1:9106 - 1970 yıllarında dağıttığı fidanlarla ıl971 yılında dağıtacağı fidanlar aşağıda açıklanmıştır. 

Yıl 

19!06 
1967 
1968 
19>69 
1,970 
1971 

Meyva fidanı 
A d e d 

J370 OOO 
1289 İ309 
307 İ500 
13175 000 
31715' 000 
13106 000 

Aşısız f idan 
A d e d 

8150 OOO 
178 OOO1 

1612 '600 
'54 OOO 
50 000' 
40 000 

Fıstık 
Aded 

'350 OOO 
:600 000 
'730 OOO 
1800 000 
'800 000 

Asma fidanı 
Aded 

406 OOO 
4120 727 
470 000 
378 OOO 
400 OOO 
340! OOO 

Topla 
Aded 

İl ı080 
11, 4144 
11 '51316 
11 1537 
ti 1025 
!1 1546 

Kıraç arazideki çiftliklerde kıraç ağaçlandırma faaliyetine devam edilmiş ve örnek olmak üzere '.bugüne 'ka 
ma yapılmıştır. Ayrıca iki Orta - Anadolu çiftliğinde koruyucu onman şeridi tesisine 'başlanmıştır. 
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IV - Makina durumu : 
Kültür akındaki arazinin işletilmesi, ekimi, hasadı ve elde edilen mahsulün tohumluğa elverişli 'hale (getirilme 

rinin fena hava şartlarına mâruz bırakılmadan vaktinde ve süratle [başarılması büyük makina gücüne ihtiyaç gö 
'Maksadın tahakkuku, bu makinaların daima 'çalışır vaziyette bulundurulması revizyonlannın ızamanında yap 

tnn yerine yenilerinin ;alınmasiyle ımümikün bulunmaktadır. 
Her türlü ziraat alet ve makinalariyle taşıtlar döner sermaye 'bütçelerine konulan ödeneklerle sağlanmakta ol 

revizyonları ve gerekli yedek parça imal ve ikmali için çiftlikler duşunda ayrıca Ankara'da Ibir Merkez; Atelyesi M 
(Halen çiftlikler ıbünyesinde 712 traktör, '2,76 'biçer - döğer, 582 na'kil vasıtası ve çeşiltli tarım aletleri, "arazi ı 

ve '1'5 aded sabit, 61 aded seyyar selektör vardır. 
Ayrıca sulu ıziraat sahalarının genişletilmesi hayvancılığın inkişafını hedef alan programın gelişmesi için bu 

ziraat 'alet ve makinalan yanında kuru ziraat sahalarında arazi hazırlama /ve kuruda ekip intacı sağlanan ekim s 
şitli arazi işleme makinalan kullanılmaktadır. 

IV - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel [Müdürlüğü yatırımları : 
Devlet Üretme Çiftlikleri G-enel Müdürlüğü ikinci Beş Yıllık Kalkınma programlarına kendi yönünden hizm 

miş Ve yıllık yatırımlar ibuı projeler esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır. 
Projeler : 
'1. Tohumluk geliştirilmesi ve tevzii projesi, 
12. Hayvancılığın ıslahı ve geliştirilmesi projesi, 
'3. Bahçe kültürleri geliştirme projesi, 
Bu üç projenin gerektirdiği arazi ıslahı, sulama tesisi, makina damızlık v. s. hizmetler için Devlet Plânla 

sa hayvancılık konusundaki hizmetler de nazara alınarak, döner sermayeden (51 744 000) lira ve katma büt 
bütçesinden karşılanmak üzere (18 800 000) lira ki, ceman (70 544 000) liralık yatırım yapmakla vazifelendir 
bütün konularda faaliyete geçilerek yatırımlann tahakkukuna çalışılmaktadır. 

1970 yatırımları 1 . 11 . 1970 itibariyle şöyledir : 
(Katma bütçe 9 245 milyon lira sarf edilmiş tahakkuk nisbeti % 51 dir. 
Döner sermayeden 29 433 milyon lira sarf edilmiş olup, tahakkuk nisbeti % 59 dur. 
Yatırımlar için toplam olarak 38 678 milyon lira sarf edilmiş, tahakkuk nisbeti % 55 tir. 
Nakit harcamanın düşüklüğü genel olarak katma bütçe yatırımları için Hazineden tahsilat yapılmayışı k 

inşaatının zamanında muhasebelendirilememesinden, arazi ıslahı yeraltı sulama tesisleri elektrifikasyon Devlet 
pılan işbirliği yürütülmekte olduğundan ödemeler yıl sonunda toptan yapılmakta ve bu sebeplerle de nakit 

Yıl sonu itibariyle nakit sarfiyatı ve fizikî garçekleşimenin % 80 i geçeceği tahmin edilmektedir. 
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Yatırımlar için idare 1971 yılına ait teklifleri de yine bu üç anaproje esasları dâhilinde olmak üzere döne 
bütçe (40 000 000) lira olmak üzere toplam olarak (74 000 000) liradır. Bununla da işletmelerin 1970 yıl 
bitirilecektir. Yemden bir kısım işletmelerdeki zaruri ve gerekli yatırımlar yapılmak üzere programlaştm 

1971 yılı yatırımları evvelki yıllara nazaran proje hazrlıkları bakımından daha ileri safhadadır. 

V - Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
1. — 1970 yılı katma bütçesiyle : 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

34.000 
35.000 
36.000 

Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

Cari harcamalar toplamı 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemleri 

Transfer harcamaları toplamı 

Bütçe ile 
verilen 

Tl. 

10 024 399 
261 953 
154 102 
11 000 

113 500 

10 564 954 
5 101 

354 147 
50 003 

409 251 

ödeme 
emrine 

bağlanan 
Tl. 

6 733 104 
189 000 
46 400 

6 200 
42 375 

7 017 079 
5 100 

279 837 
44 065 

329 002 

Genel toplam 10 974 205 7 346 081 

(10 974 205) lira ödeneğe mukabil (7 346 081) lira masraf yapılmıştır. 

Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi dolayısiyle aylık farkları Maliye Bakanlığı bütçesinde 
tır. Bu sebeple malî yıl sonuna kadar yapılacak sarfiyat göz önüne alınacak olursa idarenin cari hare ama 
giderleri dışındaki tertipleri ile transfer harcamalarına ait (A/3) işaretli cetvelde % 10 civarında bir tas 
muştur. 
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2. ~ İdarenin 493 maaşlı kadrosu mevcuttur. Bunun 227 adedi (L) cetveline alınmıştır. Geri kalan 266 kad 
56 adedi münhal 210 adedi doludur. Münhal olan ve (L) cetveline alman bu kadrolara mukabil Kasım 1970 so 
nan ücretli kadrolarla hizmetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. 

Kadro kanununun 1 Kasım 1970 te yürürlüğe girmiş olmasından idare için bu kanunla alman 762 kadro ile 
torba kadrodan istenilen kadrolara 800 aded maaşlı (D) cetveli ve yevmiyeli memurun intibakı yapılarak fazl 
Dairesi emrine verilmiştir. (İade edilen kadro adedi 147 dir.) 

VI - 1971 yılı bütçesiyle ilgili teklifler : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 malî yılı katma bütçe giderleri (A/ l ) cari harcamaları il 

fer harcamaları kısımlarındaki giderlerin tesbitinde geçen yıldan fazla olmaması hakkındaki prensip kararma b 
ve (A/3) işaretli cetvellerde toplam olarak (57 660 853) liralık ödenek talebolunduğu anlaşılmıştır. 

1. — Cari harcamalar : 
1970 malî yılı (A/ l ) işaretli cetvelde yer alan cari harcamalar karşılığı (10 564 954) liraya mukabil 1971 

nen ödenek (17 300 131) lira olup, fazlalık (6 745 177) liradır. 
a) Personel giderleri : Bölüm 12.000 
Yapılan intibaklar sonunda 800 memur kadrosuna ihtiyacolduğu anlaşıldığından hesaplanan (20 247 780) 

neü aylıklar maddesine konulmuştur. Üst tarafı 1971 yılında Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak ödenekt 
12.310, 12.320, 12.330, 12.340, ve 12.350 nci maddelere geçen yıl ödenekleri aynen konulmuş, 12.391, 12.392, 

delere Maliye Bakanlığının isteğine uyularak (1) er lira ödenek konulmuştur. Bu maddelere Maliye Bakanlığı b 
tesbit edilecek yardım ve ödemeler yapılacaktır. 

b) Yönetim giderleri : Bölüm 13.000 
Bu bölümün geçen yıl ödeneği (261 953) liraya mukabil 1971 yılı için (246 001) lira ödenek konulmuştur. 

ihtiyaca kifayet edeceği anlaşılmaktadır. 
c) Hizmet giderleri : Bölüm 14.000 
Bu bölüme geçen yıldan (49 099) lira eksiğiyle (105 003) lira ödenek konulmuştur. 
d) Kurum giderleri : Bölüm 15.000 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin «f» fıkrası gereğince çiftliklerde açılmış olan ilkokullar 

15 000) lira fazlasiyle bu bölüme (16 000) lira ödenek konulmuştur. 
e) Çeşitli giderler : Bölüm 16.000 
Bu bölüme geçen yıldan (2 499) lira eksiğiyle (111 001) lira ödenek konulmuştur. 
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2. — Yatırım harcamaları : 
1970 yılında verilmiş olan (18 800 000) liraya mukabil Devlet Plânlama Teşkilâtının talep ve tavsiyelerin 

mından karşılanmak üzere; 
a) Etü t ve proje giderleri için 21.000 nci bölüme (19 000 000) lira, 
b) Yapı tesis ve büyük onarım, giderleri için 22.000 nci bölüme (13 500 000) lira, 
c) Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları için 23.000 nci bölüme (7 500 000) lira, olmak üzer 

ödenek konulmuştur. 
(A/2) yatırım harcamaları için istenen ödenek Devlet Plânlama Teşkilâtınca onaylanan projelere uygun o 
3. — (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bağlı (iA/3) işaretli cetvelde geçen yıl mevcudolan (409 251) liraya mukabil bu yıl (360 722) lira ödenek 
a) Malî transferler : Bölüm 34.000 
'Bu bölüme geçen yıl olduğu gibi (5 101) lira ödenek konulmuştur. 
b) iSosyal transferler : Bölüm 35.000 
Bu bölümün 35.210 ve 35.220 nci maddelerine geçen yıl ödenekleri aynen ve 35.710 ncu maddesine (1) l 

liye Bakanlığı bütçesinden aktarma yolu ile karşılanacaktır. Diğer maddelere konulan ödenekler ihtiyaca kâ 
c) Borç ödemeleri : Bölüm 36.000 
36.400 ncü ilâma bağlı borçlar maddesine geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur. İdare aleyh 

kesinleştiği takdirde bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. 
4. — Gelr bütçesi : 
5433 sayılı Kanunun 16 nci maddesi katma bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık safi g 

maktadır. Katma bütçenin tatbikatından doğacak müteferrik gelirler bilfarz katma bütçeye ait lojmanla 
olduğundan; 

Tasarıya bağlı (B) işaretli cetvelde açılan 63.000 nci çeşitli gelirler bölümünden (110 853) lira gelir sağlan 
lerini karşılıyacak (10 550 000) lira madde hükmüne uyularak 61.000 nci bölüme yatırım harcamalariyle ay 
nik personel aylık ve yolluklarını karşılıyacak (47 000 000) lira da 72.000 noi Hazine yardımı bölümüne 
(57 660 853) lira gelir tahmin edilerek giderlerle denkleştirilmiştir. 

Teklif ve temenniler : 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5433 sayılı K 

dairedir. Kuruluş sermayesi (120 000 000) liradır. Bugüne kadar (466 000 000) lira net kâr sağlamış ve 
de dâhil işletmelerin inkişafı için arazinin verimliliği ve vazifesinin gerektirdiği yatırımlara sarf etmş ve bu 

Yıllık kalkınma plânlariyle kendisine tevdi edilen ve sorumlu kılman konularda başarılı hizmet görm 
üretimi ve dağıtımında bütün gücüyle çalışmış, ancak, dar olan imkânları lâyıkiyle desteklenmemiş, hattâ p 
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-mış tohumlukların bir kısmı dağıtılamamış 1969 yılından 23 511 ton ertesi yıla devretmiş, yine 1970 yılında ha 
humluğun 75 bin tonu dağıtılamamış elde kalmış, ertesi yıla devretmek zarureti hâsıl olmuştur. Dağıtımı için 
men kredi imkânsızilıkları dolayısiyle çiftçiye intikal ettirilememiştir. 

Konu Devlet Plânlama Müsteşarlığına intikal ettirilmiş bu durum karşısında genel müdürlüğün 1969 dan 
cek tohumlukların muhafaza zayiat, kredi faizleri daha önemlisi intaç gücünün yitirilmesi ve diğer kamu hizm 
ğün 60 milyon lira zarara uğrıyacağı hesaplanarak bu paranın Tarım Bakanlığı bütçesine konarak Devlet Üre 
ne verilmesi hususu Maliye Bakanlığına intikal cttirilmişse de bütçenin Yüksek Meclise sevk edildiği gerekçesiy 
varmakla bu tahsisatın bütçeye konmasına aksi halde genel müdürlüğün hizmetlerinin aksıyacağı kanaatinde 
misyonun bilgi ve takdirlerine sunarız. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün aktifler yekûnu 680 milyon liraya vardığı 1969 bilan 
Sermayesini çok aşmış ve gelişen imkânlar karşısında kifayetsiz hale gelmiş ve 1950 yılında yürürlüğe giren k 
atının değiştirilmesi gerekmektedir. 

Gerek sermayesinin artırılması ve gerekse bugünkü hizmetlerin yürütülmesi için kanunun ıslahı gerektiği ka 
lanmakta olan 5433 sayılı Kanunun tadil tasarısının biran önce Yüce Meclise şevkinin ve kanunlaşmasının sağl 

3. — Yıllık kalkınma programlarında Devlet Üretme Çiftliklerinin sorumlu kılındığı tohum üretimi yanınd 
finanse eden müesseselerinde elde edilen tohumların çiftçiye intikalinde aynı derecede sorumlu tutulması ve 
yici tedbirlerin önceden mutlaka alınması, yıllık tohum tedarik ve dağıtım programlarında bu hususun göz ö 

4. — Bir yıl evvel üretici, dağıtıcı ve finansmanı temin edecek müesseseler temsilcileriyle yapılan programl 
mektedir ki, Ziraat Bankası krediyi yetecek miktarda gerekli zamanda açmamakta bundan dolayı çiftçi mahsu 

,ya satmaktadır. 
Bu durum üretim programını aksattığı gibi çiftçi ile üretme çiftlikleri arasındaki itimadı sarsmaktadır. B 

Ziraat Bankasınca açılacak kredinin tesbit edilen miktarda ve zamanla açılmasının teminini, 
5. —Devlet Plânlama Müsteşarlığınca verilen ek vazifelerin gereği yatırımlar için katma bütçeye Maliye B 

karşılanmak üzere konulan tahsisatlar Hazinece Devlet Üretme Çiftliklerine tam olarak ödenmemekte, dolayısi 
tadır. Nitekim 1969 da 55 milyona karşı 23 milyon, 1970 te (18 800 000) lira tahsisata rağmen (12 570 000) 

-tar ödenmemiştir. 
Projeye bağlanan yatırımların gerektirdiği formaliteleri tamamlıyarak normal yollarla bütçeye konulan bu 

lığınca kısıntıya uğratılmadan ve zamanında ödenmesi hususlarını temenniye şayan gördüğümüzü Yüksek 
, aTz ederiz. 

[RıAPORTÖRUER-
'Tokat Milletvekili ITrabzon Milletvekili Yozgat Mill 

/. Hilmi Balcı A. Rıza Klzuner İsmet Kap 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No.1/391 

Karar fto. 100 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale edilen, « 
likleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı», Tarım Bakanı,, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü 
Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin katıldıkları oturumda, görüşüldü; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün Bütçe Kanunu tasarısı tetkik edildiğinde (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) ya 
teşkili ve transfer harcamaları için, sırasiyle (17 300 131), (40 000 000) ve (360 722) lira ki toplam olarak (5 

Gelirleri ise (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (57 660 853) lira olarak tahmin edilmektedir. 

Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Kom 
leri bir rapor halinde Komisyonumuza sunan Sayın raportörlerimizin raporları ile ilgili beyanlarını mütaak 
Genel Müdürlüğün yıllık faaliyetleri üzerinde kişisel görüşlerini açıklamış, hububat ve sanayi bitkileri, hayvan 
maları ve yatırımları konularında tenkid ve temennilerde bulunmuşlardır. 

Üyelerin konuşmalarını mütaakıp, Tarım Baıkanı ve Genel Müdür, Genel Müdürlüğün 1970 bütçe uygulama 
mufassal bilgi sunuşlarında bulunmuş, bilâhara maddelerin görüşülmesine geçilerek, tasannm 1, 2, 3, 4, 5, 
lere bağlı cetveller aynen ikabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip Adıyam 
Rize Aydın Ankara Erzurum Söz hakkım 

E. Akçal î. C. Ene M. K. Yolmaz R. Danışman Y. Z. Y 

Arikara Ankara Ankara Ankara Anka 
Y. Köker H. T. Toker A. Yalçın Söz hakkım mahfuzdur. / . Ye 

C. Yorulmaz 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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Bolu 
H. î. Cop 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Özkan 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Tosyalı 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

8. özgür 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Üner 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tokat 
1. H. Balcı 

t 

Söz 

Yozgat 
. Kapısız 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Oral 

İzmir 
M. Akan 

Malatya Manisa 
hakkım mahfuzdur. 0. Karaosmanoğlu 

H. Gökçe 

Niğde 
K. Baykan 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. Uzuner 

Zonguldak Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu K. Nedimoğl 

Elâzığ 
Ö. F. San 

İzmir 
A. N. Erd 

Manisa 
# . Okçu 

Sakarya 
İV. Bayar 

Uşak 
M. F. Atay 

u 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (17 300 131) 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(40 000 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (360 722) lira ki, toplam olarak 
(57 660 853) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (57 660 853) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1971 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında d'a devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 noü maddesi gereğince, Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü kadroları, eMi kadiro cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna 
ek ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (öde
nekleri (1) lira olarak tesîbît edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle, (A/l) işaretli cetvelin ilgili tertiplerdeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

D. Ü. O. Gn. Md. Bütç-

RÜTÇE KARMA KOMİSY 

Devlet Üretme Çiftlikleri 
Bütçe kan 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci 

(S. Sayısı : 1486) 



(Hükümetin (teklifi) 

a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidölup da, Muhasebe! Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerüıde bulunan borçlar, 1071 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine,dâhil ödeneklerden (geçen yı lar borçları) madde
lerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel H. Dinçer H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
H. Menteşeoğlu H. Dinçer M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan 1. Birincioğlu 1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bak. V. Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
S. Kılıç N. Cevheri H. NaJciboğlu 

D. Ü. C. Gn. Md. Bütç 

(Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madd 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci madd 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 

Devlet Bakanı V. Adalet Bak 
H. Atabeyli Y. Ziya Ön 

Millî Eğitim B'akanı Bayındırlık B 
O. Oğuz T. Gülez 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bak 
N. Menteşe S. Öztürk 

Köy İşleri Bakanı Orman Bak 
T. Kapanlı H. Özalp 

(S. Sayısı : 1486) 
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Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

(A/1) CARİ HARCAMALAR 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.100 Devlet memurları aylıkları 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

0 Kasa tazminatı 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Özel, kanunları gereğince verilen tazmi

natlar 

8 099 219 

8 099 218 
1 

1 334 026 

60 000 
5 000 

13 500 
100 000 

1 080 
1 154 446 

220 001 

220 000 

1 024 399 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

16 8 

14 399 219 

14 

1 

1 

399 

334 

60 
5 
13 
100 
2 

218 
1 

948 

000 
000 
500 
000 
000 

154 446 
1 
1 

D. Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.600 ödül 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

0 Temsil ödeneği 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.825 Devir - teftiş yolluğu 

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

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 315 952) 

D. Ü. f\ Gn 
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1 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Liri Lira Lir 

4 200 

113 
15 

5 
35 
6 

950 
000 

000 
000 
000 

13 
15 

15 
5 

950 
000 

1 
000 
000 

366 952 1 087 954 

60 000 60 000 
90 000 800 000 

7 000 7 000 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.35)) Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUK!JARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dı.31 kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 72 002) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımlar] ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

ıGENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.ı220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

D. ü. r. n 
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1970 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

133 952 

27 500 
20 000 
20 000 
15 000 
32 500 
17 752 
1 200 

48 001 

10 000 
(> 000 
30 000 

Md. Bütçesi. (S. ! 

116 000 

30 000 
20 000 
İ0 000 
15 000 
40 000 

1 000 

52 001 

15 000 
5 000 
30 000 

>ayısı : .1486) 

20 000 07 000 
5 000 5 000 

10 000 .1 

251 953 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLİ] İLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

D. Ü. C. G 
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1 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm t 
Lijö Lira Lira Lir 

1. 
2 000 

69 000 

24 000 
45 000 

1 
2 000 

69 000 

24 000 
45 000 

11 000 9 000 

154 102 105 

1 1 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 

12 500 11 000 

2 500 1 000 
10 000 10 000 
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8ölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ÇEŞİTLt GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ > Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

TEMSİL - AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GÜDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

197C ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

25 000 

10 
15 

000 
000 

7 500 

7 500 

81 000 

113 500 

80 000 
1 000 

10 024 399 
261 953 
154 102 
11 000 
113 500 

10 564 954 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

25 000 

10 000 
15 000 

5 001 

5 000 
1 

81 000 

80 000 
1 000 

16 

111 

822 
246 
105 
16 
111 

17 300 

D. Ü. Ç. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1.480; 



(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

21.111 

0 
0 
0 
0 

22.111 

0 
0 
0 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Damızlık hayvan mubayaa ve ithali 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Ağaçlandırma giderleri 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Lira 

2 450 000 

50 000 

50 000 
50' 000 

2 200 000 
100 000 

13 240 000 

13 000 000 

165 900 
74 100 

Lira 

2 450 000 

13 240 000 

3 110 000 

Lira 

19 000 000 

13 500 000 

19 

13 

7 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 148tî) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
l i r a Lira 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

Bölüm toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

3 110 000 

2 860 000 
250 000 

2 450 000 

13 240 000 

3 110 000 

18 800 000 

7 500 000 

5 000 000 
2 500 000 

19 000 

13 500 

7 500 

40 000 

D. ü. (J. Cin. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

1970 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

ödeneğin çegidi Lira Lira Lira 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü nuaddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde-
cek aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savun
ma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 :% 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

000 

101 

100 

305 617 

79 617 
125 000 

5 101 

354 147 

5 000 

101 

1 

1.00 

305 617 

79 617 
125 000 

D. Ü. C. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1971 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

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

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri 
için Devlet Üretme Çiftlikleri Yardım
laşma Sandığına 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıl
lar borçlan 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
KARŞILIKSIZ BORÇLAR 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geriverilecek paralar 

100 000 
1 000 

100 000 
1 000 

48 530 

50 001 

1 
50 000 

1 

50 003 

50 001 

1 
50 000 

1 

50 00 
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1970 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

34.000 MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 5 101 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplam 354 147 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 50 003 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 409 251 
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B — CETVELİ 

197 
1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

B/2 — Vergi dışı gelirleri 

31.000 DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI 10 900 000 10 550 

61.110 Döner sermaye gelirleri 10 900 000 10 550 000 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 74 205 110 

63.300 Çeşitli gelirler 74 205 110 853 

72.000 ÖZEL GELİRLER 18 800 000 47 000 

72.100 Hazine yardımı 18 800 000 47 000 000 

61.000 KURUMLAR HASILATI 

Bölümü toplamı 10 900 000 10 550 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 74 205 110 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 18 800 000 47 000 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 29 774 205 57 660 8 
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C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kanun 7 . 6 . 1949 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş 

E - OETVELİ 

1971 yıllı Genel Bütçe Kanunuma [bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içim de u 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu: 
Yurt içinde, idare bünyesinde, ya ıda başka teşkilâtlarda yapılacak kongre ve konferanslar 
rın yollukları bu maddeden ödenir. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Merkezde veya çiftliklerde açılacak teknik ve idari seminerlere ve çeşitli toplantılara ve 
kurslara iştirakleri uygun görülenlerin yollukları bu maddeden ödenir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftçiler için açılacak kursl 
yollukları bu maddeden ödenir. 

14.000 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 

12.832 ve 12.833 ncü maddelerde sözü edilen kongre ve konferans, kurs, seminer ve diğer 
ler bu maddeden ödenir. 
TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 

14.811 -14.819 Kurslarla ilgıili alım ve giderler : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftliklerde çiftçiler için a 
raflar mahiyetine göre 14.811 - 14.819 ncu maddelerden ödenir. 
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15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.211-15.219 ilkokullar giderleri : 

5433 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince açılmış bulunan ilkokullaruı büro, malzeme v 
ttıe göre 15.211 - 15.219 ncu maddelerden ödenir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 

Çiftliklerde yapılması gelenek haline gelmiş bulunan tarla günleri ve sair demostratif çalışma 
ibu maddeden ödenir : 

237 sayılı Kamın gereğince satınalmaoak taşıtlar 
Tarım sektörü 

Aded Alınacak taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

7 iStation - Wagon tenezzüh şase (4 X 2) Tohum üretim merkezlerinde 
4 Ambulans (Şehir dışı) ( 4 X 2 ) » » » 
4 Otobüs (40 kişilik) » » » 

T - CETVELİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre ku 

Aded Cinsi Markası Satmalma tarihi Bedeli 

1 
1 

3 
10 
10 

Station vagon 
Station vagon tenezzüh şase 
Arazi kaptıkaçtı 
Ambulans 
Kamyon 9 000 kg. 
Kamyon 9 000 kg. 
Pic - Up 

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

Rambler 
Chevrolet 

» 
Dodge 
Bedford 

» 
Dodge 

1964 
1969 
,1969 
1969 
1969 
1969 
1970 

(Beheri) 
» 
» 
» 
» 

54 990 
82 000 
105 000 
85 000 
92 000 
88 000 
47 000 
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E - CETVELİ 

Bakanlar Kurulunun 22 . 6 . 1970 tarih ve 7/851 sayılı Karan ile 1970 yılında ta 
(E) cetveline ait isimli kadro 

Görevin adı Aded 

(BAREM İÇİ 

Doktor 

Toplam 15 (1) 

(BAREM DIŞI) 

Ziraat alet. makina, traktör bakım ve 'kullanıl
ması kursu öğretmeni 
Meyvecilik, bağcılık, sefbzecUlik kursu öğretmeni 

» » ' » : • » 

Çayır - Mera kursu öğretmeni 
Hayvancılık, ziraat .sanatları kursu öğretmeni 
Teknik sulama kursu öğrenmemi 

Toplam 

Ücret Hizmet süresi 
Lira Ay Gün 

1 250 
950 
800 
700 
600 

700 
500 
400 
500 
800 
800 

12 
12 
12 
12 

20 
15 
15 
15 
15 
15 

7 (2) 

(1) Bu kadroların ekserisi 2/3 ek görev verilmek suretiyle kullanılacaktır. 
(2) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhilinde kullanılaca 
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