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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Orman Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe ka

nunu tasarısının madde ve bölümleri kabul 
oluridu, tümünün açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

Açık oya sunulan; 
İstanbul, 
(İstanbul Teknik, 
Ege, 
Ankara ve 
'Hacettepe üniversiteleri ile 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 

yılı Bütçe kanunu taisarılannm, oylann aynmı 
sonunda, kabul olunduklan bildirildi. 

ISaat 14,30 da toplanınlmak üzere Birleşime 
saat 13,13 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
lAçık oya sunulan Orman Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının, oyların ay
rımı souunda, kabul edildiği bildirildi, 

'Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının madde ve bölümleri 
kaibul edildi; tümü açık oya sunularak, oylann 
ayrımı sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

Turizm ve Tanıtana Bakanlığı Bütçesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

'Saat 20,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
saat 18,58 de ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
'Turizm ve Tanıtma ve 
Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri kaibul olundu. 
Devlet Hava Meytâanlan İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasansının 
madde ve bölümleri kabul olundu; tümünün ge
lecek Birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

7 . 2 . 1972 Pazartesi günü saat 9,30 da top
lanılmak üzere Birleşime ( 7 . 2 . 1972) saat 

00,55 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başjkanvekili Diyarbakır 

İskender Cenap Ege Azmi Erdoğan 
Kâtip 

Kastamkmu 
Mehmet Camlıca 

\>m<i 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (1) 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1972 ta
rihli 25 nci Birleşim tutaanağının sonuna eklidir. 

A) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1972 malî 

yılı Bütçe Kanununun tümü üzerindeki müzake
relere başlıyoruz. 

Sayın Fehmi Bay soy?... Yok. 
Sayın Rıza Isıtan?... Buradalar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma buyu

run Sayın Isıtan. 

2 — 
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0. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

1972 malî yılı -Bütçesinin görüşülmesi dola-
yısiyle Cumhuriyet Halk Partisi Senato Gru-
pu adına Yüce Heyetinizi engin sevgi ve say
gılarla selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığı 1946 yılında 4841 sayılı 

Kanunla kurulmuş, bu kanunun 1 nci madde
siyle de kendisine aşağıdaki görevler verilmiş
tir: 

Bu madde aynen şöyledir: «Çalışma Bakan
lığı, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanla-
•rm yaşama seviyesinin düzeltilmesi, çalışanlar 
ile çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
memleket yararına ahenkleştirilmesi, memleket
teki çalışma gücünün genel refahı artıracak su
rette verimli kılınması, tam çalışma, sosyal gü
venliğin sağlanması ile görevlidir.» işte kanu
nun metni budur. 

Bu tarihten, yani 1946 yılından tam 15 sene 
sonra yayınlanan 1961 tarihli Anayasamız sos
yal haklan daha da genişletmiş, bütün vatan
daşları kaderde, kıvançta ve tasada birleştir
miş; Devletimizi sosyal bir hukuk Dev
leti olarak tanımlamış, iktisadi ve sos
yal hayatın adalete, tam çalışma esasına ve 
-herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi amacına göre düzenlenmesi gere
ğini esas almış, çalışmanın herkesin hem hak
kı ve hem de ödevi olduğunu hükme bağlamış; 
Devletin çalışanların insanca yaşaması ve çalış
ma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için 
sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışanları 
korumasını önigörmüş; çalışmanın desteklenme
sini, işsizliği önleyici tedbirlerin alınmasını Dev
lete görev olarak vermiş; çalışanların yaptıkla
rı işe uygun, insan haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesi sağlamalarına elverişli, adaletli bir 
ücret düzenini esas kabul etmiş; her vatandaşın 
sosyal güvenlik hakkına sahibolduğunu tesbit 
etmiş; yoksul ve dar gelirli ailelerin sağlık şart
larına uygun sıhhi mesken sahibi olabilmeleri 
için gerekli tedbirlerin alınabilmesini Devlet 
için mecburi bir görev kabul etmiş ve bunlara 
benzer daha birçok haklarla Türk insanını ve 
toplumunu korumuştur. 

(Anayasamız bu hakları tesbit ederken, Türk 
toplumunun huzurlu, dayanıklı, sağlıklı ve kuv
vetli kalabilmesi ilkesini nazara almıştır. 

Gerçekten de, bir toplumun huzuru bu hak
ların yerine getirdiği bir ortamda mevcuttur. 
Bunun dışında kalan toplumlarda göze çarpan 
sadece huzursuzluk, anarşi ve dağınıklılıktır. 

Bu inancı ilk günlerden beri muhafaza eden 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri hiçbir 
tazyik karşısında bulunmadıkları halde, daha 
1936 larda 3008 sayılı ve o günün şartlarına 
göre ileri hükümleri ihtiva eden İş Kanununu 
çıkarmış ve uygulamıştır. 1945 yılında Çalışma 
Bakanlığını vücuda getirmiş, aynı yıl Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile İş ve İşçi Bulma Kurumu
nu faaliyete geçirmiştir. 1948 yılında ilk Sendi
kalar Kanununu çıkarmış, 1950 yılında Emekli 
Sandığını vücuda getirmiştir. 

1961 - 1965 yıllan arasında 3,5 senelik Koa
lisyon Hükümetleri zamanında da Sendikalar 
Kanununu en demokratik şekilde yeniden düzen
lemiş, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunla
rını çıkartarak uygulamış, Sosyal Sigortalar Ka
nununu çıkartarak eski İşçi Sigortaları Kurumu
na Anayasa hükümlerine uygun yeni bir hüviyet 
kazandırmıştır. 

Günün ihtiyacına uymıyan birçok kanunları 
yeniden hazırlayarak Meclise sevk etmiş ve bir
çoklarını da Meclise sevk edilecek hale getirerek 
kendisinden sonra iktidara gelenlere devretmiş
tir. 

Örneğin; Deniz iş Kanunu ile Sanayi iş Ka
nunu ve işyerinde Eğitim Kanunu Meclise sevk 
edilenler arasında bulunmaktadır. 

Bu tutum Türk işçisini başka bir yola sap
madan meşru yollardan haklannı alabilecekleri
ne inandırmış, diğer kesimlere nazaran daha 
huzurlu ve sakin bir yaşayış içinde tutmuştur. 

1965 yılında iktidar değişmiş, sosyal adalet 
ve sosyal güvenliğe önem verilmemiş, hattâ 274 
ve 275 sayılı kanunlann tadili yoliyle bir sendi
ka tekeli kurulması teşebbüsüne geçilmiş, bu 
yüzden de memleketimizde ilk işçi patlaması sa
yılabilecek olan İstanbul ve Kocaeli olayları 
meydana gelmiştir. 

O zamanın iktidarı bu olayı ideolojik sebep
lere bağlamış ise de, mahkemelerden verilen ka
rarlar bunu teyidetmemiştir. 

işçi kesiminde de sapık ideolojilere bağlan
mış kimseler bulunabilir; fakat, şükrana lâyık
tır ki, Türk işçisi çok büyük bir çoğunluğu ile 
milliyetçidir, millî menfaatleri kollayan, memle-
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ketin menfaati için her fedakârlığa katlanan, 
memleketini seven insanlardır. Yeter ki, Ana
yasadan doğan haklan kendilerinden esirgenme
sin. 

Bu genel açıklamadan sonra Çalışma Bakan
lığının personel durumu, bütçesi ve çalışmaları 
hakkındaki mütalâalarımızı arza geçeceğiz. 

Çalışma Bakanlığına geçen yıl verilen kad
rolar da dâhil olmak üzere memleket içinde ve 
dışında çalışacak memurların kadro adedi 799 
dur. Bakanlık bu kadro ile memleket dahilinde
ki 200 binden fazla işyerini tespit ve murakabe 
edecek, işçi ve işveren münasebetlerini tanzim 
edecek, iş ihtilâflarını çözmeye çalışacak. Sos
yal Sigortalar, iş ve işçi Bulma Kurumlarının 
kanun içinde çalışıp çalışmadıklarını denetliye-
cek ve hem de çok dağınık vaziyette olan ve mik
tarı 600 bini aşan dışardaki işçilerimizin menfa
atlerini koruyacak. Biz, buna imkân görmüyo
ruz. 

Nitekim, Çalışma Bakanlığı halen değil bü
tün işyerlerine illere bile girememiştir; yani, 
her ilde teşkilât kuramamıştır. Birçok yerlerde 
birkaç ili ihtiva eden bölge teşkilâtları ile görev 
yapmaktadır. 

Bakanlığın Bütçesi de kendisine Anayasa 
ve kanunlarla verilen görevleri yapmaya elve
rişli değildir. 

Bakanlığa bu bütçe ile verilen tahsisat 
45 337 711 lirası cari, 2 235 000 lirası yatırım, 
35 840 295 lirası transfer harcamaları olmak 
üzere ceman 83 413 004 liradır, iş ve işçi Bul
ma Kurumuna transfer edilecek olan 33 129 172 
lira da bu miktarın içindedir. Çalışma Bakan
lığına tahsis edilen miktar umumi bütçenin bin
de 1,5 nu teşkil etmektedir. Halbuki diğer mem
leketlerde Çalışma Bakanlıklarına umumi büt
çeden ayrılan para bu nisbetten birkaç defa 
daha fazladır. Eğer Anayasa ve kanunlardaki 
hizmetlerin görülmesi gerekli ise, bu bütçenin 
de en aşağı iki katına yükseltilmesini gerekli 
g'örüyoruz. 

Bakanlığın Teşkilât Kanunu da bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değildir. 
Bakanlık Teşkilât Kanununun kifayetsizliği 
daJha 1964 yılında Koalisyon hükümetleri za
manında meydana çıkmış, o zaman yeni ihti
yaçları kapsıyan bir Teşkilât kanunu tasarısı 
da hazırlanmıştı; fakat bu tasarı Meclise verü-
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meden Üçüncü inönü Hükümeti istifa etmiş, 
yeni gelen Hükümet de bunu Meclise sevketme-
miştir. O günden bu yana ihtiyaçlar daha be
lirgin bir hal almış, yeni bir Teşkilât Kanunu
na ihtiyaç olduğu meydana çıkmıştır. Buna rağ
men Bakanlıkta böyle bir hazırlık olup olmadı
ğım da bilemiyoruz. Yalnız Bakanlıkta dışarda
ki işçilerini menfaatlerini korumak için bir Dış 
ilişkiler Genel Müdürlüğü kurulacağı ve dışar
daki teşkilatın genişletileceği, sadece bunun 
için bir tasan hazırlandığını duyuyoruz; fa
kat bunu yeterli bulmuyoruz. Bugün Çalışma 
Bakanlığının görevleri çok çeşitli ve her bîri 
ayn bir ihtisasa ihtiyaç gösterecek ayrıntılar 
arz etmektedir. Meselâ; çocuk ve kadın işçiler 
meselesi, usta - çırak münasebetleri, asgari üc
ret tespiti, iş kazaları, istihdam, işsizlik, üc
retler, fiyatlar, emek verimliliği, sermaye ve 
emek münasebetleri, istatistik! bilgi ve malû
mat gibi sorunlar bugünkü teşkilât ile yürütüle
cek durumda değildir. Bu nedenlerle Teşkilât 
Kanununun tümünün değiştirilerek bugünkü 
İhtiyaçlara cevap verecek hale getirilmesini lü
zumlu değil, hattâ zaruri bulmaktayız. Sayın 
Bakan bu hususlarda ne düşünüyorlar, bunu 
ıbildirmelerini rica ediyoruz. 

Bu açıklamamızla Çalışma Bakanlığının 
gerek kadro, gerek bütçe ve gerekse mevzuat 
bakımından kifayetsiz olduğunu izah etmiş bu
lunuyoruz. Şimdi de Bakanlığa ait diğer husus
lar hakkındaki mütalâalarımızı ifade edeceğim. 

istihdam: Bakanlığın ağırlığını koyması ge
rekli en mühim konunun istihdam olduğu şüp
hesizdir. Bu konu hem Bakanlık Teşkilât Ka
nununda ve hem de yeni Anayasamızda ağır
lığını bulmuştur, itiraf etmeliyiz ki, istihdam 
yalnız Çalışma Bakanlığının çabalan ile çözü
lecek basit bir konu değildir. Çok yönü vardır 
ve bütün Hükümetin bu soruna eğilmesi ge
reklidir. Ancak, diğer Bakanlıklan ve Bakan-
lan uyarma ve konuya eğilmelerini sağlama 
görevi de Çalışma Bakanlığına düşer. Bu Ba
kanlık bu davaya inandığı nispette diğer bakan
lıklan da bu işe ortak edebilir ve kendisi inan
mazsa başkalarını inandırmaya imkân yoktur. 

istihdam sorununun önemini anlatabilmek 
için, bugünkü işsiz mevcudunun 2 milyon civa-
nnda olduğunu ifade etmek kâfidir. Halbuki bu 
miktar 1985 yılında 1 milyon civarında idi 6 
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senede işsiz sayısı bir misli artmış bulunmakta
dır. Plânlamanın etütlerine göre iş arzı 1965 yılı 
ile 1971 yılları arasında her yıl 399 bin kişi 
artmıştır. Yurt içinde prodoktif istihdamdaki 
artış ise, yılda ancak 235 bin seviyesinde kal
mıştır. Bu durum göstermektedir ki, her yıl 
iş gücüne yeni katılan her on kişiden ancak 6 
sına yurt içinde iş bulunabilmekte, diğer 4'ü 
ise, yurt içinde iş bulamamaktadır. Halbuki, 
Anayasamız çalışmayı her vatandaşa hem hak 
ve hem de görev olarak kabul etmiştir. Anaya
sa hükmüne rağmen işsiz sayısının yıldan yıla 
artması ileride çok vahim sonuçlar hazırlaya
bilir. Onun için bunu Hükümet meselesi olarak 
kabul edip, gerekli tedbirler zamanında alın
malıdır. 

Asgari ücret konusu; ücret, işçinin yaptığı ve
ya ürettiği değerdeki hissesini alması demektir. 
Bunun miktarı işçinin ürettiği değere uygun, ay
nı zamanda insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesine elverişli ve adaletli bir ölçüye da-
yanık olmalıdır. Aiksi halde Anayasanın 45 nci 
maddesine aykırı düşer. 

Mevzuatımıza göre, ücret serbest iradeye 
dayanan toplu sözleşmelerle tespit olunur; fa
kat bir taraftan işçilerimizin çoğunluğunun 
sendikalar kaydedilmemiş bulunması, diğer ta
raftan ücretin serbest iradeye dayanan toplu 
sözleşme ile tâyin edilmiş dahi olsa, kanun 
vâzıı, ücretin Anayasanın 45 nci madesinde ya
zılı, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesinden daha aşağı düşmemesini sağlamak 
için asgari ücretin tesbiti görevini Devlete ver
miştir. Demek istemiş M, üretim tesbiti ser
besttir; ama asgari ücretin hiçbir suretle aşa
ğısına düşülemez. 

147(5 sayılı Kanun ise asgari ücretin tesbiti 
yetkisini Asgari Tesbit Komisyonuna vermiştir. 
Bütün memleket düzeyindeki tesbit işlemlerini 
bu Komisyon yürütecektir. 910 sayılı Kanun 
yürürlükte iken bu komisyon kurulmuş, "bölge
lere göre asgari ücretin miktarını tesbit etmiş 
ise de, bilâhara 910 sayılı i§ Kanunu Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine bu 
Komisyon da infisah etmiş bulunmaktadır, iş 
Kanunu yeniden tedvin edilerek yürürlüğe gir
diğine göre, Bakanlık bu Komisyonu biran ön
ce kurarak asgari ücretleri de tesbit ettirme
lidir. Buna eğilmesini Sayın Bakandan önemle 
rica etmekteyim. 
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Tarım ve Orman İşçileri Hakkındaki Kanun 
Devletin çalışanları koruması bir Anayasa ge
reğidir. Buna rağmen birçok sahada, ezcümle 
tarım ve orman işlerinde çalışan işçiler her türlü 
himayeden mahrumdurlar. Bunların da korun
ması için Tanan iş Kanununun biran önce çıka
rılması hakkındaki senelerdir yaptığımız ısrarlı 
konuşmamız maalesef hiçbir fayda vermemiş, 
her sene Çalışma bakanlarının bu kürsüden «Ta
nım İş Kanunu tasarısı hazırdır, bu sene çıka
caktır» şeklindeki vaidieri tahakkuk etmeımiş-
tir. 

Son günlerde Sayın Bakanımız bu tasarının 
hazır olduğunu, Meclise gönderilmek üzere bu
lunduğumu bir defa daha kamuoyuna ilân et
miştir. Bumdan memnun olduk, inşallah tahak
kukunu da görürüz. Bu işyerlerindeki işçiler, 
sanayi işçisinden çok daha ağır şartlar içimde 
çalışır, aynı zamanda ihracatımızda ve beslen
memizde en çok payı olan Mmselerdiir. Bunla 
ra, himaye tedbirlerini biran önce götürmek 
meüburiyeitamdeyiz. 

işsizlik Sigortası : Bakanlığın senelerden 
beri üzerimde durduğu halde bir türlü tahak
kuk ettiremediği diğer bir konu da işsizlik si
gortası kanun tasarısıdır. Komisyonda bu konu 
hakkımda sorduğum bir soruya cevaben Sayın 
Bakan, bunu şimdilik düşümmedMerini ifade 
ettiler. Halbuki bu tasarı daha 3008 sayılı iş 
Kanunumdan beri eide olan bir konudur. Bildi
ğim kadarı ile etütleri yapılmış, hattâ tasarısı 
bile hazırlanmıştır. Birçoklarının zannettiği gi
bi işsizlik sigortası her iş bulamıyana ücret 
ödiyecek bir müessese değildir. Bundan fayda
lanabilmek içlin muayyen şartların tahakkuku 
gereklidir. Faydalanacak kimsenin muayyen 
bir zaman prim ödemesi şarititır. Bu kanunun 
asıl gayesi, sanayinin bir kolumda her hangi bir 
sebeple bir kriz vulkuıbulduğu takdirde burada 
çalışanların diğer iş kollarına kayarak orada
ki insamgücü piyasasının istikrarını bozmasına 
mâni olmak ve muayyen zaman işsiz kalan iş
çiyi eğiterek ona daha çok aranan yeni bir iş 
ihtisası vermek gibi hem ekonomik ve hem de 
sosyal sebeplerdir. Bu nedenledir M, Sayın Ba
kandan bu işe gerekli önemi vermesini bilhas
sa rica ediyorum. 

Başkasının arabasında çalışan şoförlerin hi
mayesi : Başkasının arabasında gündelik veya 
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aylıkla çalışan şoförler de her türlü himayeden 
ıııahrumdur. Halbuki bunların iş Kanunumu
zun esprisine göre işçi sayılması ve iş kanunun
dan faydalanmaları gereklidir. Aynı zamanda 
sosyal güvenlikleri de sağlanmalıdır. 

Bu konuyu evvelki yıllarda da söylemiştim. 
0 zamanki Bakanlar bunun yerinde bir hareket 
olacağını ve gerekli kanuni mevzuatın hazırla
nacağını söylemişlerdi. Sayın Bakanın bu hu
sustaki fikirlerini öğrenmek istiyorum. Lütfe
derlerse memnun kalacağım. 

işyerinde eğitim ve çıraklık : 5 senedir bir 
somaca bağîanmıyan konulardan birisi de işye
rinde eğitim ve çıraklık konusudur. Eğitimin 
iüsum ve faydasını anlatmaya ihtiyaç yoktur, 
Çünkü çağımız bir teknik ve ilerleme çağıdır. 
ilerlemenin tek şartı ise eğitimidir. Devamlı eği
tim ile beslenmliyen her hangi bir iş gerilemeye 
mahkûmdur, üretimin artması, kalitenin yük
selmesi, maliyetin düşürülmesi, iş kazalarının 
önlenmesi eğitime dayanır. Dışarıdan yapılan iş 
taleplerinde daima vasıflı işçi tercih edilir. Yer
li sanayici ise, dışarıya vasıflı işçi gönderilme
mesi için direnir. Buna rağmen işyerinde eğitim 
kanunu, mânâsız bir yetki münakaşası yüzün
den çıkarılmaz. Bu suretle de bu kanaldan yeti
şecek olan binlerce vasıflı işçiden mahrum ka
lırız. Bu işe Hükümet el koymalı, yetki şunun 
veya bunun olacak münakaşası kesilmeli, günün 
şanları da nazara alınarak evvelce mevcudoîan 
3417 sayılı Kanunun yerini alacak bir kanun 
en kısa yoldan Türk iş hayatına verilmelidir. 

Çıraklık kanunu da bir türlü çıkarılamıyan 
kanunlardan birisidir. Eğer yanılmıyorsam, ha
len çıraklığa ait bir kanun teklifi Millet Mec
lisinde görüşülmektedir. Bu teklifin mevcut 
boşluğu dolduracağını zannetmiyorum. Bununla 
beraber bu teklif hakkındaki Bakanlığın müta
lâasını öğrenmek de yerinde olur. 

Dışarıda çalışan işçilerimiz : Resmî rakam
lara göre halen 600 bin kadar işçimiz dış mem
leketlerde çalışmaktadır. Aslında turist işçiler
le birlikte bu miktar 600 binden çok daha faz
ladır. Bunların sadece 1971 yılında Türkiye'ye 
transfer ettikleri dövizin miktarı 490 milyon 
dolardır. Aynı yıl ihracatımız ise 640 milyon 
olduğuna göre işçi dövizlerinin memleket eko
nomisine ne büyük bir katkıda bulunduğu açık
lanmış olur. Buna rağmen bizim bu işçilere ver-
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diğimiz sadece birer pasaport ve bir de iş ve 
işçi Bulma Kurumu eliyle çalıştığı memlekete 
götürüp oraya bırakmaktan ibarettir. 

Bu sene Almanya'ya yaptığım kısa bir seya
hatten yararlanarak oradaki işçilerimizle de 
görüşme fırsatını buldum. Görebildiğini kadarı 
ile bu vatandaşlarımız değil memleketten kop
mak, memlekete olan bağlılıklarını daha da ar
tırmışlardır. Hepsi memleket hasreti içindeler. 
Bununla beraber birçok da problemleri var. 
Bunların isteklerinden birkaçını arz etmekte 
fayda mütalâa ederim. 

a) Almanya'daki işçiler bu memleketteki 
Dışişleri teşkilâtından şikâyetçidirler. Bunların 
gerek askerlik yoklamaları ve gerekse pasaport
larının vizeleri muayyen zamanlarda tekrarlan
maktadır, işçilerimizin çalıştıkları her yerde 
Dışişleri teşkilâtı yoktur. İşçilerimiz işyerlerin
den izin alarak konsolosluklarımızın bulunduk
ları yerlere gitmek mecburiyetinde kalmakta
dırlar. Kendilerinin ifadelerine göre Konsolos
luğa gitriklerinde iyi muamele gösterilmediği 
gibi, işleri de süratle görülmemekte bu suretle 
aldıkları izinleri tecavüz etme mecburiyeti bile 
doğmakta imiş ve bu yüzden iş yerlerinden ce
za aldıkları bile oluyormuş. İşçilerimiz, konso
losların senenin muayyen günlerinde işçilerimi
zin çalıştıkları yerlere gelerek bu yoklama ve 
vize işlemlerini yapması halinde konsolosluk 
memurlarının harcırahını dahi ödemeye razıdır
lar. Bu suretle kendilerinin işten kalmıyacak-
îarı ve binlerce işçinin konsolosun bulunduğu 
yere gitme masrafının memlekete transfer edi
leceğini ısrarla beyan etmektedirler. 

Bâzı Türk konsolosları hare karşılığı işçile
rin Türk parası ödemek istemeleri halinde pa
ramızı kabul etmiyorlarmış, bir Türk makamı
nın bir Türk vatandaşının verdiği Türk para
sını kabul etmeyip de onlardan mahallî para 
istemesi haysiyet kırıcı bir tutum olarak karşı
lanmaktadır. Çalışma Bakanlığının bu hususlar 
üzerinde ısrarla durmasını ve konuyu Dışişleri 
Bakanlığına ve hattâ hükümete götürmesini 
faydalı bulurum. 

b) Görüştüğüm işçilerden bir kısmı da : 
«Biz Almanya'da taahhüt işleri yapıyoruz. Kul
landığımız araç ve gereçler bizim kendi malı
mızdır. Buradaki işlerimiz bittiğinde memleke
te döneceğiz. Dönerken bu araç ve gereçleri bu-

6 — 
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rada satmamıza imkân yoktur. Çünkü para et
mez. Bunları memlekete götürmek ve fayda
lanmak istiyoruz. Ya Gümrükten sokmuyorlar, 
veyahut malzemenin (bedeli kadar gümrük res
mi istiyorlar. Halbuki dışarda muayyen bir 
müddet oturan bir vatandaş evinin eşyasını bi
le gümrüksüz memlekete sokuyor. Bize de böy -
le bir hak tanınmalı» diyorlar. Bu da üzerinde 
durulacak bir konudur. Bakanlığın bunu da 
alâkalı Bakanlık nezdinde takibetmesini gerek
li buluruz. 

c) İşçilerimizin büyük bir kısmı Almanya'
ya giderken ailelerini Türkiye'de bırakmakta
dırlar. Sonradan yanlarına aldırmak için yap
tıkları müracaatlara Türkiye'deki Türk ma
kamlarının müşkülât çıkarmakta olduğundan 
yakmıyorlar. Halbuki işçilerimizin ailelerini 
yanlarına almasında sayılamıyacak kadar fay
dalar vardır. Aileleri yanlarında olanlar daha 
tutumlu ve daha ağır başlı hareket etmektedir. 
Bu suretle, temsil kaabiliyetleri artmaktadır. 
Bu nedenledir ki, ailesini yanma almak istiyen 
işçiye, Devletçe yardım yapılmalı ve hattâ di
ğerleri de bu yola teşvik edilmelidir. 

ç) Dışarıya çocuklarını da götürenler, bun
ları Türkçe okutup - yazdırma imkânından 
mahrum kalmaktadırlar. Çünkü, işçilerin bir
çokları çocuklarını eğitecek kadar kültür sa
hibi bulunmamakta, bir kısmı da çocuklariyle 
meşgul olmaya vakit bulamamaktadırlar. Bu 
nedenle, dışarıya daha çok öğretmen gönderil
meli ve çalışmak için dışarıya gitmiş öğretmen
lerden de bu sahada, yararlanılmalıdır. 

d) işçilerimizin diğer bir sorunu da, ka
zandıkları parayı değerlendirme, yani ileride 
calışamıyacağı zamanda kendisine faydalı ola
cak şekilde işletmesi sonucudur. Birçok istis
marcı açık gezler, işçinin bu özlemini sezerek, 
şu işletme veya bu şirkete yatıralım diye teş
vik ve telkin ederek, işçilerden para toplamış
lar, sonradan bunların güvenilir şirketler olma
dığı anlaşılmış ve işçiler zarara sokulmuştur. 
işçilerin para yatırdıkları veya hissesini satm-
aldıkları şirketlerin mevcudolup olmadığı yo
lunda Ticaret Bakanlığına yaptıkları müraca
atlara da cevap alamamışlardır. Bundan çok 
üzgündürler. Ticaret Bakanlığı ile temas ede
rek, bu gibi müracaatların cevapsız bırakılma-
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ması için gerekli ilginin sağlanmasını, biz de 
Çalışma Bakanlığından rica ediyoruz. 

Diğer taraftan işçilerimiz, Devletçe garan
tili bâzı şirketler gösterilebilirse, dışarda birik
miş bulunan bir milyar dolara yakın tasarruf
larını, memlekete göndermeye gönüllü olduk
larını söylemektedirler. 

İşçilerimizin bunlara benzer daha birçok 
meseleleri var. Sayın bakanlık bunların üzerine 
ciddiyetle eğilmeli, bunların giderilmesi için 
gerekli tedbirleri almalıdır. Memleketimizi, dış 
ülkelerde diplomatlarımızdan daha liyakatla 
temsil eden ve aynı zamanda memleketin kal
kınmasında en büyük dayanağımız olan döviz 
mevcudumuzu çoğaltan bu çocuklarımızın, bir 
vatan hizmeti yaptıklarını kabul etmeliyiz. Ba
kanlık faaliyetlerine ait bu izahattan sonra, bi
raz da bu bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile, iş ve İşçi Bulma Kurumundan bah
setmek istiyorum. 

sSosyal Sigortalar Kurumu; bu kurum 1946 
yılında işçi Sigortaları Kurumu olarak kurul
muştur. Sermayesinin tamamı işçi ve işverenler
den kesilen primlerden toplanmıştır. Gayesi si
gortalıların, iş kazaları, meslek hastalıkları, 
analık, hastalık, maluliyet ve İhtiyarlık halle
rinde sosyal güvenliklerini sağlamaktır. Fakat 
kurum, teşkilât kanununda bulunmamakla be-
raiber, işçilere mesken sağlamak ve işçi çocuk
larını okutmak gibi faydalı hizmetleri de fiilen 
yapmaktadır, işçi Sigortaları Kurumu, Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile ve Anayasaya uygun ola
rak 1963 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu ola
rak değiştirilmiş ve görevleri de yalnız işçilere 
değil, kanunla tesbit olunan diğer kesimlerdeki 
vatandaşlara da hizmet götüren bir sosyal gü
venlik kurumu haline gelmiştir. 

Kurumun 1971 sonundaki varlığı 12 milyar 
liraya yaklaşmakta, gelirleri de yıldan yıla ar
tarak, 4 milyara ulaşmaktadır. Yıllık masraf
ları ise, 3 milyar civarındadır. Gelir ve gider 
rakamlarına göre, kurum varlığının her sene, 
bir milyar lira kadar artmakta olduğu sanıla-
ibilirse de, bu tamamen zahiridir. Aslında, ku
rum 1969 yılından sonra, malî bakımdan tehli
keli bir safhaya düşmüştür. Bunun nedeni, işçi 
emeklilerine yapılan zam, işçilerin emeklilikle
rinde yaş haddinin indirilmesi ve 25 yılını dol
duran işçilerin emeklilik hakkını kazanması gi-
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bi, birtakım yeni hakların eskilerine eklenme
si fakat karşılığının düşünülmemiş olmasıdır. 
Daha önceki yaptığım konuşmalarda bu hususa 
temas etmîş, biran önce kurumun aktüarya he
saplarının çıkarılmasını, ilerisi için tehlike mev
cut ise, vaktinde tedbirlerinin alınmasını iste
miştim. O günün bakanları bu sözlerimize ilti
fat etmemişler, kurum gayrimenlkullerinin ge-
Hrlerınin artırılması yolu ile bu açığın kapana
bileceğini ifade ederek, konunun önemini kü
çültmek istemişlerdi. Fakat, 3 Şubat tarihli Ak
şam gazetesinde 4 sütun üzerine atılan manşet 
ve altındaki yazıdan, kurumun bugün bir malî 
çıkmaz içinde olduğunu, bunun milletlerarası 
aktüarya ve sosyal güvenlik uzmanı Antuan Ze-
leka tarafından yapılan inceleme ile ortaya çık
tığı, ciddî tedlbirler alınmadığı takdirde, 3 - 4 
sene sonra kurumun sigortalıların haklarını 
ödiyemiyeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Maale
sef, bizim 1970 - 1971 bütçelerinin konuşulması 
sırasında ileri sürdüğümüz tahminler, bu rapor
la doğrulanımıştır. Sayın Bakanın, aldı geçen ra
por ve kurumun malî durumu hakkındaki dü
şüncelerini öğrenmek Yüce Sena/tonun hakkı
dır. 

Vaktimizin müsaadesi nüsbetinde biraz da 
kurumun faaliyet ve problemlerinden kısaca 
bahsetmek isterim. Kurumun en mühim konu
su, hiç şüphesiz ki, işçi meskenleri meselesidir. 
Kurum, eskiden beri, işçileri mesken sahibi yap
mak için gayret sarf etmektedir. Kurum, geçen 
Ağustos sonuna kadar, işçi meskenlerine Emlâk 
Kredi Bankası aracılığı ile 509 630 364 lira, 
1 300 000 000 lira doğrudan doğruya kendisi 
ödemek suretiyle, 16 916 516 lira Etifbank ve 
Sümerbank Yapı Kooperatiflerime 1 777 974 910 
lira işçi Mesken Kooperatiflerine tahsislerde 
bulunmuştur. 1972 yılında da, yeniden 500 mil
yon lira tahsis yapabilecektir. Yapılmış olan 
konut adedi de, 1972 sonunda 10 bini bulacak
tır. Bu rakamlar kurum varlığının büyük bir 
kısmının, işçi meskenlerine ayrıldığını göster
mektedir.. Buna rağmen kurum, işçi meskenleri 
konusunda henüz en faydalı yolu bulmuş değil
dir. Kurum, bir zamanlar işçi meskenlerine sarf 
edeceği parayı, Emlâk Kredi Bankasına ver
mek suretiyle bu işi bu bankaya devretmek iste
miş, fakat bir çok mahzurlar meydana çıktığı 
için, bundan vazgeçmiştir. Kendisi mesken inşa 
eden işçilere devretmek istemiş, bunda da baş

ka sakıncalar görmüştür. Bu işi, işçilerin kur
dukları kooperatiflere bırakmak istemiş, bun
dan da arzu edilen neticeler hâsıl olmamıştır. 

Aslında, sosyal konut meselesi, Sosyal Si
gortalar Kurumunun kendi kendime başaracağı 
bir iş değildir. Ne kanununda ve ne de finans
man müessesesi olarak, yardım edebilir. Bu me
sele bir kamu işidir, Devlet işidir. Bugün Sos
yal Sigortalardan başka, îmar ve îskân Bakan
lığı da, sosyal konut meselesi ile fmeşgpıldür. 
Bâzı belediye ve özel idareler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri de işçi ve memurları için konut 
yapmaktadırlar. Devlet, bütün bunların güçle
rini birleştirerek, güçlü bir kurum kurmalı ve 
Devlet sektörüne ait konut, bu kurum tarafın
dan yaptırılmalıdır. Bu suretle, inşaat maliyeti 
daha ucuza düşürülebilir ve ucuz arsa temini 
halledilebilir. Sosyal Sigortalar Kurumu da, iş
çiler için yapılacak meskenlere, malî yardımda 
bulunmak suretiyle, bugünkü külfetinden kur
tulmuş olur. Bu fikrimizi, beş senedir söyleriz; 
fakat bir kısım kudretli makam sahipleri ya el
lerindeki nüfuzu bırakmamak için veyahutta 
şahsi menfaatlerine aykırı buldukları için, bu
nun üzerinde durup da faydalı veya mahzurlu 
taraflarını belirtmiyorlar. 

Bu konunun incelenmesini, b£r defa da yeni 
bakanımızdan istemekte kendimizi haklı görü
yoruz. 

Kurumun bir M yıl önce elaıîfcığı işçi ço
cuklarını okutma konusu da Teşkilât Kanunun
da mıevcu't değiMitr. Kurumun ihtiyarî olarak 
üzerimle aldığı yeni bir konu/dur. Kurum bu işe 
elatmakla hem işçi çocuklarımdan liyakatli 
gençlere yetişme imkânı vermek ve hem de 
memleket eğitimine hizmette bulunmak emeli
ni güibmüşlbür. Ancak, bu işin yürütülmesi, 
adayların seçilmesi başarı derecelerinim tesbiti 
ayrı bir teşkilâta ihtiyaç gösterir ki, Kurumum 
imkânları buna müsait bulunmamaktadır. Bu 
sebeple, Kumum bu işin yürütülmesini üniver
sitelere veyahut Millî Eğitim Bakanüığina dev
retmeli, kendi ihtisası ohnıyan bu gibi şeyler
le uğraşmaktan kurtulmalıdır. 

Kurumun Teşkilât Kanunu, 27 sene önceye 
ait bir kanundur. O zamandan, bugünkü inki
şafları kestirmeye imkân bulunmıyacağı tabiî
dir. 12 oiflUyar liralık varlığı olan bu Kurumda, 
bir ibra müessesesi mevcut değildir. Bunun 
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gibi günün şartlarıma uymayan birçok hüküm
leri de ihtiva etmektedir. Bu nedenle bu ka
mumun günün şartlarına uygum bir hale geti
rilmesini aaruri görmekteyiz. 

iş ve işçi Bulma Kurumu : Bu kurum da, 
1946 yılımda 4837 sayılı Kamunla kurulmuş gö
revleri 1475 sayılı Kanunla gemdşietrillmıiştiir. ile
ri memleketlerim hemen hepsimde, büyük önemi' 
taşıyan iş ve işçi Bulma Kurumları, bizde maa
lesef lâyık olduğu mevkiini alamamaktır. 

Bunun madeni, çok dar bir bütçe ile çalış
makta bulunmasıdır, Bu kanımızı ispatlamak 
için, Kurumun yeni yfl bütçesine bir göz at
mak kafidir. Kurumun 1972 yılı bütçesi 
58 983 477 lira olarak bağlanmışta*. Bumun 
10 095 805 lirası açıktı. Ancak 48 887 672 lira
lık bir geliri mevcuttur. Bu açığın, Haizime ta
rafından yıl için/de karşılanmaması halimde, 
Kurumun efli ve kolu bağlı kalacak, kemdin'dıem 
beklenen hizmetleri yapmamış olacaktır. 

Kurum yurt içi işçi yerleştirme kamusumda 
maalesef muvaffak olamamıştır. Yurt içimde 
bugün tavaasutsuz, doğrudan doğruya bir işe 
(girme imkânisıız hale gelmiş'tir. Kurumun, bun
larla mücadele etmeye gücü yetmemektedir. 
Esasen, Kurum memurları da, her türlü temi
nattan mahrum bulunduklamnıdan cesaretsizidir
ler. 1970 yılımda birkaç partizanın haksız ve 
gayriımıeşru isteklerini yerimle getirmedikleri 
için, Samsun ve Bursa müdürleri doğrudan doğ
ruya Balkanın emri ile yerlerinden alınıp baş
ka mahallere sürgün eıdilmişletfdir. Hükümet 
değişikliğimden sonra, bu haksızlık telafi ediil-
mek istenmiş ise de, kurum memurlarının dü
rüst iş görme cesaretlerini büyük ölçüde zede
lemiştir. 

Kürüm, saideoe belediye hudutları içinde 
faaliyet göstermektedir. Halbuki, büyük iş
yerleri umumliiyeitle belediye hudutları dışımda 
çalıştıklarından bunlara müessir olamamakta
dır. Kurumun, yurt içi çalışmalarımda vazife 
(Sahasının Belediye dışına, hattâ teşkilâtı olmı-
yan, fakat yol ve ulaştırma vasıtaları müsait 
buluman diğer ilçe merkezlerime kadar teşmili 
yerimde olur. 

Memleket içi hizmetlerimde müessir bir faa
liyet gösteremiyem Kurum, yurt dışıma işçi 
göndermede çok faydaflı hizmetler yapmıştır. 
100 bimlerce işçiyi dış memleketlere götürüp, 

onları orada, işe yerleştirmiş olması ve hem de 
bunu, çok 'dar bir bütçe ile başarmış bulunması 
tebrik ve takdire lâyıktır. 

Sözlerimi şu cümlelerle bağlıyorum. Son 
günülerde Meclislerde, birçok reform kanunla
rı görüşülmektedir ve göriişülıecektir; fakat bü
züm kanımıza göre en büyük reform, çalışma 
sahasında olmalıdır. Anayasamın, Çalışma Ba
kanlığıma veridiği görevler tam olarak yerine 
getirildiği gün, memleket de tam bir huzura ka
vuşacak, birçok sıkıntılar ortadan kalkacaktır. 
Böyle bir günü, g-örebümemıiz umudu ile, büt
çenin memlekete ve Çalışma Bakanlığıma ha
yırlı ve uğurlu oteaısımı düler, Senatomun değer
li Başkan ve üyeleri ile, Çalışma Bakanlığının 
sayın temsilcilerini şahsım ve grupum aıdına 
saygıyla Marnlarım. (Alkışlar) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/15) (S. 
Sayısı : 14) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasansınan açık oylamasına geçiyoruz, küreler 
dolaştırılsın. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa~ 
yısı ; 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (De
vam) 

A) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Kmaytürk, Ada
let Partisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA Ö. FARUK KINAY-
TÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, kıymetli Bakan, güzide Bakanlık er
kânı; 

Çalışma Bakanlığının 1972 malî yılı Bütçe
si üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüş, te
menni, ve, tenkidlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunmaktayım. 

Çalışma Bakanlığı, ferdî ve kolektif iş ka
nunlarının uygulanmasını izliyen ve bu uygula
ma sırasında kendisine verilmiş idari görevleri 
yerine getiren bir 'kuruluş niteliğindedir. 
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Sosyal ve ekonomik gelişmede, insan kaynak
larının en verimli biçimde kullanılmasında, kont
rol ve düzenlenme yeri burasıdır. Bu, nedenle 
de Devlet örgütünde iktisadi ve sosyal geliş
meye ilişkin kararların hazırlanmasına ve uygu
lanmasına, insangücü açısından yaklaşmakla 
görevlidir. 4841 sayılı Kuruluş Kanunu ile, sos
yal politika sahasında almış olduğu geniş görev
lerle, demokratik düzende hürriyet ve adalet 
içinde dengeli ve süratli kalkınma yolunda olan 
memleketimizde, iş hayatının düzenlenmesi, ça
lışanların sosyal güvenliklerinin teminat altına 
alinması, yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, ça
lışanlarla, çalıştıranlar arasındaki münasebetle
rin koordine edilmesi ve çalışma gücünün umu
mi refahı artıracak şekilde verimli kılınması, 
işgücü zayiatının önlenmesi gibi sosyal ve eko
nomik karakter arz eden tedbirlerin alınması 
ve kontrolü ve ayrıca sosyal Devlet ilkesinin 
önem kazandığı 1961 Anayasasının 40 ilâ 48 ncı 
maddelerinin getirdiği yeni hükümlerle, bu Ba
kanlığın görevleri birkaç misli artmıştır. 

Toplumun, bu bakanlık faaliyetleri ile yakın 
ilgisi de nazarı dikkate alınırsa, hizmetin öne
mi ve tahmil ettiği yükün ağırlığını gösteren, 
sosyal panaroma, kolaylıkta tensibedilmiş olur. 
Bu kadar önemli hizmetleri bulunan Bakanlık, 
gaye ve görevlerini karşılamaya yeterli bütçe 
imkânlarına ve kadro artışlarına, bu yıl da sa-
hibolamamıştır. 

Rapordan öğrendiğimize göre, 1972 malî yılı 
Bütçesi 75 014 005 lira olup, bunun 36 938 712 
lirasını cari harcamalar, 2 235 000 lirasını yatı
rım harcamaları, 35 840 293 lirasını sermaye teş
kili ve transfer harcamaları teşkil etektedir. 
1971 yılı Bütçesine göre, cari harcamalarda 
28 415 088 liralık bir artış görülmekte ise de, 
bunun aylıklar, emekli keseneği gibi personel 
giderlerine, geçen yıl bütçesinde 1 lira konma
sından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 1971 - 1972 
yılı cari harcamaları mukayese edilirse, yol
luklar dışındaki personel giderleri hariç, 1971 
yılı cari harcamaları 7 750 752 lira olduğu hal
de, bu miktar 1972 de, 8 213 767 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Buradaki 460 015 liralık faz
lalık, PTT giderlerindeki artışı karşılıyacağı 
belirtilmektedir. Bu mukayese gösteriyor ki, 
cari harcamalardaki artış, kaçınılması mümkün 
olmıyan artışlardır. 

Bizim esas üzerinde durmak istediğimiz ko
nu; genel bütçeye oranla, bu bakanlık bütçesi
nin azlığıdır. Muhtelif senelere g*öre Çalışma 
(Bakanlığı bütçesinin, genel bütçeye oranı, 1961 
de onlbinde 9, 1964 te binde 1,1, 1967 de binde 
1,2, 1970 te binde 1,2 dir. 

Görüldüğü üzere, 1967 - 1970 devresi ara
sında bir artış olmadığı gibi, bu yıl bütçesin
de de bir artış görmüyorum. Hızla çoğalan Ba
kanlık hizmetlerini<n yetersiz ödenekle nasıl 
karşılanacağını, muhterem Bakan arkadaşımı
zın aydınlatmasını rica edeceğim. 

Kadro durumuna gelince; 1953 yılında 6050 
sayılı Kanunla verilen kadrolarda, 1967 yılın
da kurulan yurt dışı teşkilâtı hariç, 1971 yı
lma kadar, burada da her hangi bir kadro ar
tışını görmüyoruz 1971 yılında muhtelif ka
rarnamelerle alman yeni kadrolarla birlikte, 
Bakanlığın toplam kadrosunun 799 olduğu 
görülmektedir. 274 ve 275 sayılı kanunların 
getirdiği önemli görevler, 931 ve 1471 sayılı İş 
kanunlarının bir kişiye kadar işçi çalıştıran 
işyerlerinde uygulanması, diğer taraftan, bu
gün aileleri ile birlikte 750 bin kişiyi bulan 
yurt dışındaki işçilerimizin pek çok sorunla
rına cevap vermek, takdir buyurulacağı üze
re, bu kadrolarla imkânsızdır. 

Muhterem senatörler; bu genel çerçeveyi 
çizdikten sonra, Bakanlık bütçesini şu temel 
fikirler üzerinde tahlil etmeyi uygun görmek
teyiz. 

Bakanlığın mevzuat çalışmaları; Bakanlığın 
diğer faaliyetleri, dilek ve temennilerimiz. 

Parti programımızda ve iktidarımız zama
nındaki Hükümet programlarımızda işaret et
tiğimiz gibi, iş hayatında istikrar ve düzene, 
hür sendikacılığa, sosyal güvenliğe, çalışan 
vatandaşlar arasında kadın ve çocukların özel 
hükümlerle himaye edilmesine, çalışma şart
larının düzeltilmesine, işgücünün hak ettiği kar
şılığı alması için asgari ücret tesbitine ve ni
hayet işçilerimizin kütle halinde teşkilâtlana
rak, işveren karşısına sendika ile çıkıp, ücret 
için kolektif pazarlık usulüne taraftarız. Hür 
sendikacılığı, hem ücret pazarlığı, hem çalış
ma şartları ve hem de demokratik düzende ve
rimi artıran meslekî ve beşerî dayanışmayı 
takviye eden faydalı bir müessese olarak gör
mekteyiz. Sendika hürriyetine karşı müdahale-
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yi, demokratik hak ve hürriyetlere karşı ya
pılan bir müdahale sayarız. Sendikacılığın, 
meslekî dayanışma vasıtası olarak kullanıl
masını benimser, siyasi baskı ve emeller için 
âlet vasıtası haline gelmesine, şiddetle kar
şı olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Meslekî eğitimi ve kalifiye işgücü yetişti
rilmesini teşvik ve bu hususta sendikalarla iş
birliği yapmanın doğruluğuna inanırız. Sosyal 
adaletin temel şartını, kabiliyetine göre her
kesin bir işe sabibolabilmesinde ve geçim sevi
yesine uygun bir gelir sağlamak imkânının 
bütün vatandaşlar için temin olunmasında gö
rürüz. 

İşsizliği önlemek için, istihdam imkânlarını 
plân hedeflerine uygun şekilde genişletmek, 
sanayileşme hamlelerini geliştirmek yolunda 
yeni iş sahalarının doğruluğuna inanırız. 

Çalışanların sayısının artırılmasını ve eme
ğin karşılığını, her işçinin tanı olarak alma
sının temin edilmesini anaprensibolarâk ka
bul etmekteyiz. 

İktisadi kalkınmamızın insangücü, sermaye 
ve tabiat kaynaklarımızın ahenkli bir şekilde 
kullanılması ile mümkün olacağına inanırız. 

Sermaye, emek ve teşebbüsü birbirine muh
taç ve yek diğerini tamamlıyan anaunsurlar 
olarak görmekteyiz. Bunun için de, dengeli bir 
çalışma ortamı yaratmanın doğruluğuna ina
nırız. 

Çalışma ve işyeri şartlarının düzeltilmesi
ne, iş sağlığını çevreliyen bütün tedbirlerin alın
masına, işyerlerinin ciddî teftişine, işçi konut
larına ayrılan fonların artırılmasına, ferdi 
mesken kredilerinin verilmesinde kolaylık sağ
lanmasına, bugünkü şartlar karşısında yeter
li seviyeye çıkarılmasına ve meskenlerin Türk 
örf ve âdetlerine cevap verecek şekilde ebat
larının büyütülmesine taraftar olduğumuzu be
lirtmek isteriz. Geçen sene de, ifade ettiğimiz 
gibi, tarım ve orman işçilerinin en kısa zaman
da, sosyal, güvenlik içerisine alınmasının lü
zumuna inanmaktayız. Esasen, İkinci Beş Yıllık 
Plânda belirtildiği üzere, sosyal güvenlik, bü
tün toplumun modernleşme ve sanayileşme so
nucu meydana çıkan risklere karşı hayatı bo
yunca koruyan, sosyal bir aracı olarak ifade 
edilmiştir. Parti olarak, bu ifadenin gerçekleş
mesi bizim, anahedefimizdir. 

Bakanlığın mevzuat çalışmalarına gelince; 
işçi, işveren arasındaki münasebetleri yeter
siz kanunlar tüzükler, Bakanlar Kurulu karar
ları ve yönetmeliklerle yürütmeye imkân olmı-
yacağı, Yüce Heyetinizin malûmudur, işçi - iş
veren arasındaki ahengi sağlıyacak mevzuat 
sayesinde çalışma ve istihsal gücünün ve gay
ri safi millî hâsılanın artacağı ve çoğalan nü-
sa dengeli olarak intikal edeceği aşikârdır. 
Bu nedenle, yetersiz, önemli mevzuatların sü
ratle meclislere sevkedilerek çıkarılmasını, 
beklemek hakkımızdır. Bu cümleden olarak, 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, işsizlik sigortası 
kanun teklifi, dışındaki işçilerimizin eş ve ço
cuklarının pasaport vizelerinin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifi, işçi yardımlaşma ku
rumu (İYAK) kanun teklifi, asgari ücret tes
hil usulleri ihdası hakkındaki kanun tasarısı 
gibi, önemli tasarıların biran evvel kanunlaş
masını, ağır ve tehlikeli işler tüzüğü, kreş 
hakkındaki tüzüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun görevleri hakkındaki tüzüğü, sakat ve eski 
hükümlülerin çalıştırılması hakkındaki yö
netmeliği, asgari ücret yönetmeliği gibi, önem
li mavzuatların biran evvel kanunlaşmasını bek
liyoruz. 

Değerli senatörler; Bakanlığın çalışma ha
yatının düzenlenmesi, denetimini ve toplu iş 
ilişkilerine ait faaliyetlerini sıra ile eleştire
lim. 

Bakanlığın işyerlerinde denetim ve teftiş 
görevini tam yerine getirebilmesi için, İş Ka
nununa tabi tüm işyerlerini tesbit etmesi şart
tır. Sosyal Sigorta kayıtlarına göre, işyeri sa
yısının 279 405 olduğu raporda işaret edil
mektedir. Yine ifade edildiğine göre, tüm işye
ri sayısının 200 bin civarında olduğu, her iş
yerinin senede bir defa teftiş edilmesi düşü
nüldüğü takdirde, bunun 123 müfettişle nasıl 
gerçekleştiğini düşünmek yerinde olur. Bunun 
için Bakanlığın talebettiği ve olumlu karşı
landığı belirtilen 121 yeni iş müfettişinin sü
ratle alınması ve bununla birlikte bölge çalış
ma müdürlüklerinin takviye ve gerekli ihti
yaçlarının tamamlanmasının lüzumuna inandı
ğımızı belirtmek isteriz. 

Yine rapordan .öğrendiğimize göre, 1971 so
nuna kadar özel ve gerekse kamu kesiminde 
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toplam olarak 4 058 işyerinde 227 404 işçiyi içi
ne alan toplu iş sözleşmesini ve ayrıca aynı se
ne içerisinde 8 456 işçiyi içine alan 1 807 günü 
ihtiva eden 72 grev ve 2 026 işçiyi içine alan 
45 gün deıvam eden bir lokavt olmuştur. Grev 
ve lokavtları ne kadar azaltırsak, genel eko
nomiye zararları o kadar az olacağı bir gerçek
tir. Bu da, iyi teşkilâtlanmak ve yeterli kad
roya sabibolmakla mümkündür. Grev ve lo
kavtı, işçi teşekkülleri ile işverenler arasın
daki açık pazarlığın 1961 Anayasası ile ge
tirilmiş bir hakkın tecellisi olarak görmekte
yiz. Grev ve lokavt, hukuk düzeni içerisinde 
yürütülürse, bu hareketi normal karşılarız. 
Yalnız, grevlerin memleketimizin ekonomik ve 
sosyal hayatını felce uğratacak seviyeye var
masına hiçbir suretle taraftar olmadığımızı 
belirtmek isteriz. Hele kanunsuz grev, boykot, 
işgal ve tahriklere karşı, partimizin en kü
çük bir müsamaha göstermiyeceğini katiyet
le ifade etmek isteriz. Bazılarının düşündüğü 
-dıoktriner gayeler taşıyan, sosyalist maske 
altında işçilerimizin haklarını, kanunsuz ha
reketlerle alabilecekleri telkin ve teranelerini, 
asil işçilerimizin şiddetle reddetmelerini, ya
rınki iş hayatımız için en büyük bir teminat 
saymaktayız. 

Hakikatlerle en küçük bir bağlantısı olmı-
yan bu ifadelerin, hasretini çektikleri ülkeler
deki işçilerin değil pazarlığı, serbest konuş
ma ve hür yaşama imkânları olmıyan gerçek
ler karşısında, neyi pazarlık edecekleri soru
su, daima cevapsız kalmaya mahkûmdur. 

İşçilerimiz kadar, aynı hukuk düzeni içinde, 
işverenlerimizin de ekonomik ve sosyal güven
liklerinin teminat altına alınmasına, parti 
olarak kendimizi vazifeli sayar ve taraftar ol
duğumuzu belirtmek İsteriz. 

îşçü sağlığı, işgüvenüği: Bu kanuda da, Ba
kanlığın sadece kusur arayan bir zihniyetin 
dışında, işçi ve işvereni eğiten, öğreten ve her 
hususta kendilerine rehber ve yardımcı olan 
bir çalışma yolunu seçmiş olmasını takdirle 
karşılarız. Devlet, işçi, işveren üçlüsünün ko
nu etrafında birleşmesinin doğruluğuna inan
maktayız. Çeşitli işkollarında, iş kazalarını ve 
meslek hastalıklarını doğuran nedenleri, bi
limsel bir açıdan araştırarak önleyici ve koru
yucu tedbirlerin alınmasının lüzumuna kaani-
iz. 

Yutft damdaki i§çi sorunları : Dışardaki 
işçilerimizin memleketin kanlanmasında ömemli 
kalikıda bulundukları bütün açılklığı ile ortaya 
çıkmışta". IBu nedenle bu komi bir mennle-
ket politülkaJsı olarak ele ahmmak zorunluğu-
nu göstermektedir. Bu sene ihracattan temin 
edilen dövizin % 76 sı bu kaynaktan sağlan-
nmşitır. Bununla beraber yurt dışıma işçi 
gönderen diğer memleketlerle kıyasladığımız
da, bu konuya gerekli önemi vermediğiımiiız 
kesinlikle ortfcaya çılkar. 

tüşıçileriimiızin mamlekeite olan bağlantıla
rımı kuvvetlendirmek, dış isfeühdaım pazarla
rını izliyerek yeni iş imkânları sağlamak, dış 
mevzuatlarını çok iyi bilen ve lisana hâflcLm 
insanları vazifelendirmek suretiyle kayfbelttî  
ğimiz dölviz ziyama som vermek vazifemiz
dir. Rapordan öğrendiğimize göre 1970 yılın
da vergi iadesi fonlarının gereği gibi dol-
durulmamıası yükünden 70 miltvon DM. 300 
milyon Türk Lirası kaybeifcmiilşizdir. İspanya 
Hükümöti kendi işçilerinin yabancı ülkelerde 
projblemlerini halletmek için bu sene 100 mil
yon Türk lirası sarfetmilşjtir. Bizim de işe cid
diyetle eğilmemizin zamanı gelmiş ve hattâ 
geçmıişitir. 

Dı'fardaki işçilerimizin dış ödemeler den
gesinin sağlanmasına olduğu kadar gönder
dikleri dövizlerin plân ilke ve hedeflerime 
uygun bir tarzda değerlendirilmesi halinde sa-
nayileşmenıizde ve memleketin kalkunmasun-
da ne derece önemli katkısı olacağı aşikârdır. 

lAiynica, yurt dışına işçi göndermekle yur
dumuzda işsizlik baskısının hafiifliyeceği aşi-
kârdır. Halen dışarıda 600 bin işçiımiz mev-
cudolup, bunların eş ve çocukları da ilâve edi
lirse bu müktarın 750 bine yaklaştığı görül
mektedir. 1971 yılında işçilerimizin gönder
diği 490 miljyon doların 1972 de 550 milyon 
dolara ulaşacağı talhmin edilmektedir ki, bu
nun ihracat gelirine oranı % 80 dir. üçümıdü 
iBeş Yıllık Plân dönemi sonunda yurt dışın
daki işçilerimizden yaklaşık olarak 3 miljyar 
dolar beklenmektedir ki, bu rakam Türkiye'
nin 15 yıllık üç kalkmana plân döneminde 
Konsonsiyoan'dan alabilmeyi umduğu fa&zü 
borçtan fazladır. 

iSosyal Güvenlik : 506 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 1 . 3 . 1965 tarihinden 
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1 . 12 . 1971 tarihine kadar tslfcanibul, izmit, 
Tekirdağ ve Adana illerlimiız hariç sigorta
lıların eş vs ço'cuklarının sağlık hikmetlerin
den faydalandınlmasıinın sağlandığı, 1972 yılı 
ilcimde izmit İli hariç 66 ilimizde sigortalı has
paların eş ve çocuklarının sağMc hizmetlerin
den faydalandırılaibileceklerinin bildirilmesi 
ımemnıaniiyet vericidir. Aynı sene içerisinde si-
giorfca sayısının 1 milyon 350 bine ulaşacağının 
ibelrtillmesi, işin oiddiyetlni ve önemini or
taya koymaktadır. Bu miinıasetbetle sigorta 
hastanelerinin durumuma değinmek isteriz. 
1972 yılı İçerisindö muhtelif yerlerde açıla
cak yeni, ha^tamıslerle, hâizi hastoamelare yeni
den eklenecek yataklarla, yatak sayışımın 
14 025 e yükseleceği, dispanser sayısının 58 
den 68 e, sağlık istasyonunun 75 ten 82 ye ula
şacağının bildirilmesini memnunlukla karşılıyo
ruz. 

Sigorta hastanelerindeki tedavi faaliyetleri
ne gelince : Rapordan öğrendiğimize göre ge
rek Kurum sağlık tesislerinde ve gerekse anlaş
malı doktor ve müesseselerdeki tedavi faaliyet
lerine bakarsak, Kurum tesislerinde 1970 te 
2 003 942 anlaşmalı hekimlerde 373 125 toplam 
olarak 2 377 667; 1971 in ilk altı ayında Ku
rum tesislerinde 1 123 883, anlaşmalı hekimler
de 193 567 toplam olarak 1 316 950; 1972 nin 
tahmini rakamları Kurum tesislerinde 2 400 000, 
anlaşmalı hekimlerde 400 000 toplam olarak 
2 800 000 kişinin bakım ve tedavisinin yapılaca
ğı belirtilmektedir. 

Poliklinik hizmetlerine gelince : Kurum te
sislerinde 1970 te 8 718 353, anlaşmalı hekim
lerde 2 228 543 toplam olarak, 10 946 896; 
1971 in ilk altı ayında Kurum tesislerinde 
4 766 452, anlaşmalı hekimlerde 1 082 826 top
lam olarak 5 846 278; 1972 nin tahmini rakam
ları Kurum tesislerinde 10 milyon, anlaşmalı 
hekimlerde 2 milyon 500 bin, toplam olarak 12 
milyon 500 bin. 

Bu rakamlar göstermektedir ki, Sosyal Si
gortalar Kurumu sağlık tesislerinin yetersizli
ğinden bahsetmek, adalete uygun değildir. 

Pahalılık, maliyet, fazla ilâç israfı iddiala
rının üzerine de eğilmek isteriz. Sigorta hasta
nelerinin ve sigorta hastalarının bir özelliği 
mevcuttur. Orada çalışmış bir arkadaşınız ola
rak bu durumu açıklamak isterim. O da hasta

yı her türlü imkânı kullanarak kısa zamanda 
tedavi etmek ve böylece işgücüne iade ederek 
genel iş hacmini eksiltmemek, umumi istihsali 
düşürmemek, maliyeti artırmamak ve millî ge
liri azaltmamak gibi sonuçlar hesaplanırsa, te
davi harcamalarının pahalı olmıyacağı kolay-
lıkl ortaya çıkar, 

Sigorta hekimlerinin istenildiği gibi bakma
dıkları iddiasına gelince : Gerçek şudur M, 
bir hekime kendi kapasitesi dışında hasta mua
yene ettirmek istenirse, tabiî ki istenilen netice 
alınamaz. Bu da noksan kadroların süratle ta
mamlanmasını ortaya koyar. 

îşçi meskenleri : Bunun için sarf edilen meb
lâğ 1971 yılı sonuna kadar 2 634 551 358 lirayı 
bulacağı ve 1972 yılında 500 milyon lira daha 
artırılarak tahsisin 3 134 551 385 liraya ulaşa
cağı bildirilmektedir. Ayrıca, 1971 yılı sonuna 
kadar toplam olarak, konut için 99 516 516 lira 
tahsis edilen kredilerin ödeneceği, 1972 yılında 
400 milyon lira daha ödenerek 1 391 515 516 
liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu su
retle toplam olarak 1972 yılı sonunda 10 bin 
konuta kredi tahsis edildiği tahmin edilmekte 
ve netice olarak 1972 yılı sonunda mesken sayı
sının 74 bine ulaştırılacağı bildirilmektedir ki, 
bu da iyi bir sonuçtur. 

İşçi çocuklarının okutulmasına gelince : 
1969 J- 1970 ders yılında 152, 1970 - 1971 ders 
yılında 259, 1971 - 1972 de 500 öğrenciye kon
tenjan tanınması öngörülmüştür. Bu miktarın 
gelecek yıllarda daha fazla olmasını temenni 
etmekteyiz. 

Muhterem senatörler: tş ve îşçi Bulma Ku
rumu faaliyetlerinden de bahsetmek isteriz. 
1944 lerde kurulan bu teşkilât bugün artık 1960 
larda olduğu gibi iş anyanlarla işverenleri bir
birine buluşturmaktan daha ötede ve bilhassa 
memleketimizde olduğu gibi geri kalmış ülke
lerde arz ve talebi denkleştiren ve ekonomik 
gücün, ekonominin küçük bir kısmında faaliyet 
gösteren bir müessese olarak hizmet vermekte
dir. Ayrıca, 1961 den itibaren dışarıya işçi gön
dermeye başlaması, Kurumun amaç ve fonksi
yonlarına yeni bir merhaleyi daha ortaya koy
muştur. İhracat pazarlarından daha önemli ola
rak, işgücü pazarlarının ele geçirilmesi ekono
mimizin şiddetle ihtiyaç duyduğu dış ödemenin 
üzerindeki etkisinin büyüklüğü ortadadır. 
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• Diğer taraftan işsizlik sorununun hafifle- j 
lemesi, vasıflı işçi kazanılması, yüksek nitelikli 
sanayi işçisine dönüştürülmesi de dışarıya işçi 
göndermekle mümkündür. Bu önemli hizmetleri 
Kurum bugüne kadar kendi idari ve malî im
kânları ile karşılamaya çalışmıştır. Eğer, Ku
rumun ihtiyaçları kısa zamanda karşılanmaz 
ve gerekli tedbirler alınmazsa ihracat pazarla
rının başka ülkelere kaydırılması gibi işgücü 
pazarlarının da kaybedilmesi tehlikesi vardır. 
Bunun önlenmesi, Yüce Heyetinizin malûmu 
olduğu üzere her şeyden evvel bütçe meselesidir. 
Kurumun 1972 yılı bütçesi, 1971 yılı bütçesinden 
1 313 843 liralık bir fazlalık göstermekte ise de, 
sadece fiyatların % 20 nin üstünde artmış olma
sı, Kurumun 1972 de, 1971 yılında tam sağlamış 
olduğu hizmetlerin hakiki maliyetine eşit bir 
kaynak toplamını dahi sağlıyamadığı ortadadır. 
58 983 477 lira olan Kurum bütçesinin, 33 087 672 
lirası genel bütçeden, 15 milyon lirası Sosyal Si
gortalar Kurumu yüzde yatırımlarından, 300 bin 
lirası çeşitli gelirlerden, 10 095 805 lirası da 
bütçe açığı olmak üzere kapatılmıştır. 

Kuruluşundan bu yana bütçesi çeşitli kay
naklardan beslenen Kurumun kamu hizmeti nite
liğinde olan görevlerinin mahiyeti dikkate alı
nırsa, müstakil bütçesinin yapılması zamanı gel
miş ve hattâ geçmiştir. Her zaman ifade ettiği- I 
miz gibi milyonlarca döviz getiren Kuruma iste
diğini vermenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 
Bu müeseseyi hiçbir zaman tüketici olarak değil, 
üretici olarak düşünmek lâzımdır. 

Kurum, yayın hizmetlerine de büyük önem 
vermiştir. İş arıyanlar bülteni, açık işler bülte
ni gibi yaymlariyle iş münhallerinin ve iş arıyan-
larm niteliklerinin yurt çapında bilinmesini sağ
lamaktadır. Ayrıca, aynı bilgiler haftada iki de
fa Türkiye radyolarından halka duyurulmakta
dır. 

Diğer taraftan Kurumun hazırladığı işgücü
nün yerli ve yabancı kuruluşların istifadesine 
sunulması da, isabetlidir. Memleket içi işe yer
leştirmelerde de Kurum büyük faaliyetler gös
termektedir. Yalnız bu yoldaki hizmetler henüz 
kırsal bölgelere ulaşamamıştır, istihdan hacmi 
içinde tarım sektörünün ağır bastığı, kalkınma
nın gerektirdiği vasıflı insan gücünün yetersiz, 
vasıfsız işçinin bol olduğu ve kronik bir gizli iş-
siziğin bulunduğu ülkemizde iş ve İşçi Bulma | 
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Kurumu bürolarının, Devletin iş arayanlarla 
işçi arıyanlarm bulunduğu yığınak noktalarına 
yoğunlaştırılması gerekir. Bunun için de yuka
rıda ifade ettiğimiz gibi Kurumun malî bakım
dan güçlü olması lâzımdır. 1971 yılının 11 nci 
ayında 351 774 kişiyi işe yerleştirmiştir. İleri 
memleketlerin pek çoğunda okul sonrası, sanayi 
öncesi ve sanayi için, eğitim çıraklarının yetişti
rilmesi, sanayi eğitim merkezlerinin kurulup, 
çalıştırılması tamamen Çalışma Bakanlığına ve
rilmiştir. Ne yazık ki, biz de Millî Eğitim Ba
kanlığı. öğretim birliği kavramını yanlış yorum
ladığı için sanayi içi eğitimi kendi üzerine aldı
ğından bu konudaki gayretler ve çabalar boşa 
gitmiştir. 

Raporda öğrendiğimize göre, italya'da 
Çalışma Bakanlığına bağlı sanayi eğitim 
merkezlerinde 102 bin vasıflı işçi yetişti
rildiği bildirilmektedir. Vasıflı işçi yetiş
tirilmesine millî öncelik verilmek lâzım
dır. Endüstrileşmemizin önemli şartların
dan birisi budur. Esasen dış memleketler vasıf
lı işçi istediği gibi endüstrileşmiş bölgelerimiz de 
vasıflı işçinin gönderilmemesini talebetmektedir-
ler. Bu da göstermektedir ki, vasıflı işçi yetiş
tirmek Kurum için kaçınılmaz bir görev haline 
gelmiştir. 

Kurumun dışarıya işçi gönderme faaliyetle
ri, müteakip senelerde sıra ile artma göstermiş
tir. 1970 te 129 575 kişiyi, 1971 in 11 nci ayın
da 85 483 kişiyi göndermiştir ki, kalan bir aylık 
zamanda geçen seneki miktara ulaşacağını san
mıyoruz. Bu da üzücüdür ve memleketteki siya
si, ekonomik ve sosyal durumlardan ileri geldi
ği bir gerçektir. Ümit ederiz ki, bu açıkları Ku
rum kısa zamanda telâfi edebilsin. 

Muhterem senatörler; birkaç noktada dilek 
ve temennilerimizden bahşedeceğiz. Raportör ar
kadaşımızın raporda belirttikleri dilek ve temen
nilere yürekten katılıyoruz. Bu konular üzerin
de tekrar konuşmayı tekerrür kabul ettiğimden, 
yalnız birkaç noktaya temas ederek sözlerime 
son vereceğim. 

1. Kurum yatırımlarının gayrimenkul gibi 
ölü yatırımlardan ziyade ya müstakillen veya 
işçilerimiz ortaklığı ile rantı yüksek garantili 
sanayi sahalarına yatırılması, 

2. Meyva ve diğer gıda maddelerimizin ilgi
li diğer bakanlıklar ye Alman makamlariyle te-
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mas edilerek G-ima, Et Balık Kurumu ve Tekel 
İdaresinin ortaklaşmasiyle büyük merkezlerde 
mağazalar açılması ve işçilerimizin besin, giyim 
ihtiyaçlarının karşılanması. 

3. Sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar içe
risinde memleket 'hasretini çeken ve terk edil
mişlik hisleri ile bocalıyan işçilerimizi müsait 
br ortam olarak yakalıyan maksatlı kişilerin 
ve bilhassa komünistlerin şahsan veya broşür, 
gazete, dergi, kitap gibi vasıtalarla millî birlik 
ve beraberliğimizi ve siyasi bütünlüğümüzü ze
delemek için kesif şekilde faaliyet gösterdiği, 
dinî ve siyasi propoganda yaptığı bir gerçektir. 
Aynı şekilde her türlü propoganda yapılması 
basın, yayın organlarının her cinsinden istifa
de edilmesi zaman zaman konferanslar tertibe-
dilmesi, tarihî ve millî günlerin daha esaslı bir 
şekilde kutlulanması. 

4. Sosyal Sigortalar 'Kurumunun, diğer ya
taklı tesisler gibi işçi özelliğini dikkate alarak 
büyük bir-iki merkezde akliye ve asabiye ile 
ilgili hastahaneler kurması. 

5. Kurum sağlık tesislerindeki radyo - di-
yagnostik ve rado terapi laboratu varlarında 
Radyoloji Kanununun emrettiği koruyucu ter
tibatların yaptırılması; hekim ve personelinin 
yıpratıcı mesailerine son verilmesi ve her an 
muntazam olarak kan muayenelerinin yaptı
rılması. 

6. Raporda işaret edilen dış ülkelerdeki 
1 200 işçimizin ölüm sebepleri daha çok iş kaza
larından ileri geliyorsa, gerekli tedbirlerin aldı
rılması; hastalıktan ileri geliyorsa icabeden te
davilerin süratle yaptırılarak ölüm nisbetinin 
azaltılması, ölülerimizin yurda getirilmesinde 
kolaylık sağlanması. 

7. işçilerimizi yurt dışına gönderirken, ec
nebi doktorlar tarafından yapılan gerekli sıkı 
sağlık muayenelerine paralel olarak yurda katî 
dönüşleri sırasında da kendi doktorlarımıza ve 
sağlık kurumlarımızda aynı şekilde muayene 
ettirilerek, sağlıklarından ne kaybettiklerinin 
tesbiti ile Sosyal Sigorta hastanelerimizin Al
man hastalık bakanlarından talebedecekleri taz
minat ve dövizlerin memleketimize transfer 
edilmesi. 

8. Bugüne kadar bir türlü gerçekleşmiyen 
işsizlik, çıraklık, tedavi, eğitim, tarım, orman 
iş kanunlarının çıkarılması; kanunu meriyette 
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i olan bu kurumun kısa zamanda tatbikatına ge
çilmesi. 

9. Basından öğrendiğimize göre aktüarya 
ve sosyal güvenlik konularında dünyanın sayı
lı otoritelerinden olan Zaranka'nm raporuna 
göre insanğücü, ilâç, malzeme, sanayi kredileri
nin israfının had safhaya gelmesi, kurum gay-
rimenkullerinden gerekli şekilde yararlanama
ması, işçilerimize verilen bâzı haklardan malî 
dengenin bozulduğu iddiaları eğer doğru ise, 
gereğinin süratle yapılması ve kurumun zor 
durumdan kurtarılması. 

10. Yine basından öğrendiğimize göre Ba
tı Almanya Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Hel-
mund Jelde'nin açıklaması ile ortaya koyduğu, 
dışardaki işçilerimizin 3,5 milyar markının yur
da gelebilmesi için işçilerimize her türlü eko
nomik grantilerin verilmesi için gerekli mev
zuat ve tedbirlerin öncelikle ele alınması Türk-
san, İşbir, Türkar, Türktur Anonim Şirketleri 
gibi itimada şayan şirkelterin kurulması için 
Hükümetin önderlik etmesi ve bu şekilde kuru
lacak şirketlere bâzı mevzuat kolaylıklarının 
sağlanması. 

11. İşçilerimizin okul çağındaki çocukları
nın, bilhassa Almanya'da 35 - 40 bini bulan okul 
çağındaki çocuklarımızın büyük bir kısmı Al
man okullarına devam etme imkânı bulmuş ol
malarına rağmen, Hükümetimizce buraya gön
derilen öğretmenlerden istifade eden çocuk sa
yısı ancak % 5 tir. Bunun sebebi öğretmenlerin 
şöhrin uzak bir, semtinde bir veya iki okulda 
eğitim yapmaları, diğer semtlerdeki çocukların 
bu eğitimden istifade edemeyişidir. Bu nedenle 
de öğretmen göndermeden istenilen netice elde 
edilemiyecektir. Yunan ve İspanyolların yaptığı 
gibi çocukları şehrin muayyen bir semtinde 
Alman okullarında toplıyarak kendi eğitimimi
zin yaptırılması ve çocukların buraya vasıta 
ile götürülüp getirilmesi için neticenin halledil
mesi. 

12. Altı yaşından küçük çocuklar için kreş 
ve çocuk yuvası açılması; bunun Kızılay ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu faaliyeti ile yurt dışın
daki işçilerimizin küçük çocukları için ölçülü 
bir ücret mukabilinde gerçekleştirilmesi; hem 
işçilerimizin iyi çalışmasına ve hem de çocuk
larının bakımına müessir olacağından ehemmi-

I yetle bu işin üzerine eğilinmesi. 
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13. — Aile mlüesseseısinin parçalanmaması 
için karı - koca taleplerine öncelik verilmesi. 

14. — Uygunsuz hareketleri görülen işçile
rin derhal yurda getirilmesi hususundaki gerek
li tedbirlerin ahmması için büyükelçiliklere ve 
konsolosluklara yetki verilmesi, 

15. — işçilerin gümrük kapılarında fena 
muamele görmelerini önlemek için, muayyen 
mevsimlerde gümrük kapılarının eğitilmiş me
murlarla takviye «dilmesi; turistik ve işçi ka
pılarının icabında ayn ayrı muayene yapılacak 
tarzda ayrılması. 

16. — Son olarak Muhterem heyetinize ra
pora ek i olarak takdim edilen «yurt dışındaki 
5şçaJerlmiızin sorunları ve çözüm yolları» yazısı
nın sonuna eklenen yönetamsizlik hakkımdaki 
yazıyı okumamış iseniz, okumanızı istirham 
edeceğim. 

Bu temeırnilerimizin pek çoğu ilk bakışta 
malî inD&ânları ioaJbettiiriyorsa da, Almanya'da-
M şartlar içerisinde konu ele alınırsa, birtakım. 
kolaylıklar kendini gösterecektir. Bütün işçile
rimizi bünyesinde toplıyacak işçi yardımlaşma 
sandığının teşkil edilmesi ve teşkilâtın Devlet
ten ve AJmanya'daki Devlet teşekküllerinden 
de destek görmesi ve işçilerimizin mecburi üye 
olmalarını temin edecek mevzuatın sağlanması 
ve üye olan işçilerimizden ayda bir, senede 12 
mark alınması. Bütün işçilerimizin yekûnu dü
şünülürse, toplanacak 5,5-6 milyon Markla ya-
pılaımıyacak hiçbir iş olamıyacağı kanısındayız. 
Ayrıca, Alman Sosyal Yardım Teşkilâtından ve 
Türk işçisi çalıştıran firmaların sosyal fonların
dan temin edilecek yardımları da nazarı itiba
ra alırsak, toplanacak meblâğların büyük bir 
yekûna varacağı kolaylıkla ortadadır. 

İşçilerimizden temin edilecek aidatların, 
konsolosluklarımızda pasaport uzatmaları sıra
sında tahsil edilmesi gayet kolaydır. Bu husus
ta Bonn BüyükelçiBğimizm çalışmaları olmuş 
ise de, henüz bir sonuca varılamamıştır. Bu iş 
üzerinde Bakanlığın önemle durmasını rica ede
ceğiz. 

Değerli senatörler; bizi dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuzdan Yüce Heyetinize teşekkür 
ederken, Çalışma Bakanlığının bir tablosunu 
çizebilmiş ve bu dâvanın hallinde grupumuzun 
gömüşlerini ifade edebilmiş ve bu görüşler çalış
ma hayatımızda bir hizmet teşkil edeıbilecekse, 

kendimizi vazifesini yapmış mutlu insanlar ara
sında görürüz. 

1972 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesinin aziz 
milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder, şahsım ve grupum adına 
Yüce Heyetinim saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Çalışma Bakanlığının bütçesi tüm yapısı ile 

yetersizdir. Sosyal Devlet olmanın gereği, tek
noloji ve endüstri alanının genişlemesi, nüfu
sun artması Çalışma Bakanlığının görev ve so
rumluluğunu süratle ve geniş ölçüde artırmış
tır. Bu görev ve sorumluluğa paralel olarak tş 
Kanunu ve mevzuatında da gelişmeler olmuş ve 
olmaktadır. Ancak, kanun ve mevzuat ne kadar 
mükemmel olursa olsun, onu uygulıyacak kad
rodan ve ödenekten yoksun olursa hiçbir sonuç 
ve hiçbir randıman elde etmek mümkün değil
dir. Bu bakımdan bu bütçede sorumluluk, gö
rev her şey mükemmel surette tanınmış; fakat 
onu uygulayıcı imkânlar Çalışma Bakanlığına 
sağlanmamıştır. 

Benden evvel konuşan sayın grup sözcüleri 
teferruatı ile bütün meseleleri izah buyurdular. 
Bu bakımdan tekrarını zait görüyorum. 

Demokratik Cumhuriyet düzeninin getirdiği 
sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt 
kanunları toplumsal olaylara yol açacak nite
liktedir. Bir memleketin rejimine son derecede 
etki yapacak iş, işçi ve işveren arasındaki uy
gunluğu, paralelliği ve dengeyi sağlamaktır. 
Devlettin buna karşı göstereceği alâkanın etkisi
ne göre bugün çağımızda birçok rejim değişik
likleri olacaktır ve bunu beklemek gerekiyor 
arkadaşlar. 

işçi, işverenin mahkumu vaziyetine sokulan 
toplumlarda demokratik cumhuriyet düzeninin 
uygulandığı ve etkili olduğu iddia edilemez. 
Bugün, bu emek ordusunun 600 binin üstünde
ki kısmı, resmî kayıtlara göre yurt dışındadır. 
Bunlar yalnız bırakılmamalıdır. Bunlar her 
türlü sapık ideoloji propagandasının etkisine 
karşı korunmalıdır. Yurt dışında bulunan işçi
lerimizle ilgilenen kadro noksanlığı, büyük öl
çüde zarar getirmektedir, ihracat gelirinin 
% 80 ini, iç işsizliğin % 33 ünü giderecek nite^ 
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iikte olan bu dış ülkelere giden işçilerimizin 
haklarıyle onların işgücünün zayi olmaması ba
tkınımdan, mıillî gelire katkılarını sağlamaları 
bakımından üzerinde ook önemle duracağız. 
Oraya gönderilecek teşkilâtın kadrosunda geniş 
ölçüde bir artırma olmalıdır ve bunda hasis 
davranılmamalıdır. İşgücü piyasaları aranmalı
dır; Türk işçisinin emeği ucuza satılmamalıdır. 

Asgari ücret ayarlaması yapılmalıdır; asga
ri ücret asgari geçime göre ayarlanmalıdır. Ta
rım ve orman kssiminde çalışanların da sosyal 
güvenlikleri sağlanmalıdır. Tarım iş, çıraklık 
ve sanayi eğitim kanunları çıkartılmalı ve ye
terli miktarda is mahkemeleri kurulmalıdır. 

Yurt dışı teşkilâtı genişlötilmelEdir arkadaş
lar. Türk işçilerinin birçokları kaptıkaçtı sim
sarların ellinde mağdur edilmektedir. Aldatılı
yor ve sonra Almanlarla birleşmek suretiyle 
bâzı açıkgözler dövizleri topluyorlar. Buradaki 
örgütlerinin memsuparına telefon ediyorlar; 
«Falan yere, filân adrese şu kadar para ödeyi
niz.» diyorlar ve memlekete gelecek döviz ora
da bloke ediliyor; ne şekilde sarf edilecektir, bu 
da bilinmiyor. Bunun üzerinde de hassasiyetle 
durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 1953 yılından bu yana 
dış teşkilât hariç, iç teşkilâtta hiçbir gelişme 
olmamıştır. 720 kadronun 105 i bloke edilmiş, 
geri kalanı ile çalışılmaktadır. Takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Sosyal Sigortalar G-enel Müdürlüğüne bir 
gidiniz; o insanlar âdeta üstüste çalışıyorlar. 
En ufak böyle bir vakitleri yok. Çay içecek bir 
vakitleri yoktur. Bunların kira meselesinden 
kısıntı yapıp, bu şekilde çalışmaları her hangi 
'bir şekilde randıman sağlamıyacaktır. işçilerin 
sağlığı bakımından ve işgücü bakımından, sos
yal haklarının takibi bakımından bunları rahat 
bir çalışma imkânına sahip kılmalıyız. 

Yeni İş Kanununa göre işyerleri tesbit edile
cek. Resmî kayıtlara göre en az 200 bin işyeri
nin tesbiti gerekmektedir. Bunun tescili ve 
bunların kontrolü lâzımdır. Bu kontrol için 
yeterli personele; her işyerini kontrol ve bun
ların kırtasi muamelelerini ikmâl için, büyük 
çapta posta ve diğer kırtasiye ödeneklerine de 
ihtiyaçları vardır. Bütün bunlar kısıtlanmış, 
sadece Çalışma Bakanlığından her şey istenmiş
tir. 

Sonra Grev ve Lokavt kanunları: Muhterem 
arkadaşlar; Çalışma Bakanlığı uzlaştırıcı sıfa
tını kullanmalı, işgücünü millî geliri ve millî 
huzuru zarara sokmaması bakımından gerekli 
çalışmayı yapmalıdır, insafsız isteklere bir çö
züm yolu bulunmalıdır. Öyle grevler olmuştur 
ki, bir çımacı bir üniversite mezunundan fazla 
aylık aldığı halde grev yapılmıştır, çalışma ha
yatı felce uğratılmıştır. Bunlara bir çözüm yo
lu bulunmalıdır. 

iş ve işçi Bulma Kurumunun faaliyeti mü
kemmeldir; fakat memleket sathına yaygın ha
le getirilmelidir. Memlekette işsizlik pek çok
tur. Buna rağmen bâzı şartlar üzerinde ısrarla 
durmak da memleket gerçeklerine uygun değil
dir. Bâzı vatandaşlarımız iş aramak için gider 
ve ilkokul diploması kendisinden istenir. 

Muhterem arkadaşlar; söylemiyorum, ilk
okul diploması memleketin kaderini tâyin eden 
Parlâmentodan da istenmiyor. G-ünlük nafaka
sını elde edebilecek kimselerden diploma iste
mek öyle zannediyorum ki, toplumun bugünkü 
durumuna uygun bir tutum değildir. O suçlu 
değildir, onu okur - yazar hale getirmeyen Dev
lettir. Binaenaleyh, Devlet onu cezalandırmış
tır, bir de bu suretle cezalandırmaya kalkma
sınlar. Bu bakımdan İş ve işçi Bulma Kuru
mundan istirham ediyorum, mutlak surette böl
gelere bildirsinler; ilkokul diploması veyahut 
da şu diploma, bu diploma diye bunun üzerinde 
durulmasın. Tabiî bâzı işler vardır ki, kalifiye 
işçiye lüzum gösterir, diplomaya lüzum gösterir; 
ama kazma - kürek işi için de ilkokul diploma
sını şart göstermesinler. Bu yolda bir tamim 
yapılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Diğer senatör arkadaşlarım da işçinin konut 

meselesinden bahsettiler. Bu konu çok önem
lidir. Onları konut yapımına bağlamak ve 
dövizlerini yurda çekmek için cazip birtakım 
şartlar öne sürmek lâzım, kolaylıklar getirmek 
lâzım. Bundan iki yıl önce yine bu kürsüde 
arz etmiştim; gönderilen paralar sadece banka
da saklanıyor, faizleri oranında dahi bir fayda 
sağlamlamıyordu ve bu yüzden de buraya dö
viz yerine paçavra akım başlıyordu, eşya getiri
liyordu, çamaşır, çorap ve saire getiriliyordu. 
Onun için dövizi memlekete sokmalı ve bu so
kusu cazip hale getirmelidir. 
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BAŞKAN — Sayın özer, vaktiniz doldu ve 
hattâ geçti. Bağlamanızı istirham edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bakanlığın 
Bütçesinin millete, memlekete ve şerefli, namus
lu Türk işçisine hayırlı, uğurlu olmasını diler 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, biliyorsunuz se
nelerden beri bir teamülümüz var. Önce grup
lar konuşuyor, sonra kişisel görüşmeler oluyor; 
fakat, bu müddeti geçirdiniz. Bu teamülü boz-
mıyalım, ikinci kez konuşmanız için ben zatıâli-
nize söz vereyim de 15 dakikalık zamanınızı böy
le kullanın. Olmaz mı efendim?.,. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Feh
mi Baysoy, buyurun. 

M. G. P. GBUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, .«ayın senatörler; 

Geçen sene de Millî Güven Partisi Grupu 
adına Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tenkidini 
ben yapmıştım. 

Çalışma hayatımızın güven ve barış içinde 
ilerlemesinde Çalışma Bakanlığının büyük bir 
yükümlülüğü vardır. Bünyesinde dev müessese
ler bulunmasına rağmen istenilen gelişmeyi 
gösteremediğini ve bunda da Bakanlık bütçesi
nin yetersiz olmasının rolü bulunduğu muhak
kaktır. Konuları kıymetlendirecek, hâdiseleri 
araştırıp tedbirlerini ortaya koyacak teknik bir 
teşkilâtın ve bu arada yeterli bir istatistik! 
bilgiye dayanan çalışmanın bulunmayışı da bun
da rol oynamaktadır. Bakanlığın en kısa za
manda çalışmalarını düzenleyip çalışanlara ve 
çalıştıranlara güven verici tedbirleri almasının 
gereği üzerinde durmuştuk. Genç ve enerjik Sa
yın Çalışma Bakanının yeni çalışmaları bizi 
ümitlendiriyor. 

Bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun noksanlarını giderecek bir 
tasarının sevk edilmiş olmasını; diğer taraftan, 
senelerdir en evvel çıkarılmasında ısrar ettiği
miz Tarım iş Kanunu tasarısının da sevk edil
miş olmasını memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz ve bu hazırlığı yapanlara teşekkürleri
mizi sunuyoruz. 

Bu kanunların Senatomuzda görüşmelerinde 
Millî Güven Partisi olarak her türlü yardımı 
esirgemiyeceğimizden emin olabilirsiniz. 

4841 sayılı Kanunun noksanlarını giderecek 
tasarı ile bugüne kadar sadece dövizlerini alıp, 

kendilerine en asgari hizmetleri bile götüreme-
diğimiz ve bu ihmalimiz sebebiyle memlekete 
olan bağlılıkları azalmakta, ümitsizliğe düş
mekte olan işçilerimize ihtiyaç duydukları hiz-
'metlerin kendilerine götürülmsei temin edilmiş 
olacaktır. Ancak, kurulacak teşkilâtta çalıştırı
lacak elemanların seçiminde sadece tahsil ve li
san değil, Türk Devletini yıkmaya matuf bölü
cü ideolojiler ve zararlı faaliyetlerde bulunan 
dış örgütlerle mücadele edecek kabiliyette ol
malarının da nazarı itibara alınması çok yerin
de olur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığının bünyesindeki müesse

selerden en önemlilerden birisi de Sosyal Si
gortalar Kurumudur. Malî yöniyle memleket 
içinde en kuvvetli ve kudretli bir teşekkül sa
yılabilir. Maalesef elindeki büyük imkânlar, 
büyük maddî imkânlar ya tahvillere bağlan
makta veyahutta han, apartman gibi memleket 
ekonomisine faydası çok az olan yatırımlara 
kaydırılmaktadır. Bu dev müessesenin elindeki 
imkânları sanayi yatırımlarına doğru kaydır
mak suretiyle hem sanayileşmemizin çabuklaş
tırılması temin edilir, aynı zamanda da işsizli
ğin giderilmesinde faydalı bir iş yapılmış olur. 
öteden beri işletmeciliğin zararlı olacağı ileri 
sürülerek bu nevi yatırımlara Sosyal Sigortalar 
Kurumu gitmemişti. Halbuki bunun biran evvel 
bu tarafa kaydırılması ve dolayısiyle dış mem
leketteki işçilerimizin geniş mikyasta dış ban
kalarda bulunan, paralarının da bu vesileyle 
yurda celbettirilmesi imkânı sağlanabilir ümi
dindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastane ve sağ

lık servislerinde de bir keşmekeşlik vardır. 
Bunu itiraftan sakınmak ıslahatı kabul etme
mek demektir. Bir kısım hastanelerimizde başa
rılı hizmetlerin görüldüğü bir vakıadır; ama di
ğer taraftan han, apartman köşelerinde sağlık 
hizmetlerini yürütmek istemenin de mânasını 
anlamıyoruz. Müsaidolmıyan bu gibi yerlerden 
doktorlarımız da, işçilerimiz de şikâyetçidir. 

Diğer taraftan, geri kalmış bölgelerimizde 
ve ekseriyetle Doğuda bulunan hastane ve sağ
lık servislerinde doktorsuzluk yüzünden hiz
metler yapılamaz hale gelmiştir. Bir tarafta iz
diham devam ederken, diğer taraftan da ihti-

18 — 
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yaca cevap verir personelin olmaması istihdam 
politikasının hatalı olduğunu göstermektedir. 
Bunların düzeltilmesi için Bakanlıktan gayret 
beklemekteyiz. 

İş ve işçi Bulma Kurumuna gelince; daha 
çok dış ülkelere işçi sevkıyatı içinde faaliyet
lerini göstermektedir. Ancak dış ülkelere gön
derdiğimiz işçilerimizin bir eğitime tabi tutul
madığını görüyoruz. Halbuki bunlar bir eği
timden geçirilir ve gidecekleri memleketin örf, 
âdet, imkân olduğu nisbette de lisanı üzerinde 
fikir sahibi olurlarsa, çok daha faydalı olacağı 
kanısındayız. Aileleriyle birlikte göç şeklinde 
dış memleketlere giden, bilhassa Avusturalya'-
ya gidenler gibi, memleketimizle irtibatlarını 
kesmemek için ve bağlılıklarını zayıflat'mama-
ları için bâzı eğitim tedbirlerinin alınmasının 
faydasına işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Esnaf ve sanatkârlarımızın huzur içinde ça

lışmaları her şeyden evvel kazançları ve istik
balleri bakımından güven içinde bulunmalarına 
bağlıdır. Millî Güven Partisi olarak esnaf ve 
sanatkârlarımızla ilgili konular üzerinde hassa
siyetle durmaktayız ve Hükümetin alacağı her 
tedbirde kendilerine yardımcı olacağız. Bunla
rın da işçilerimiz gibi hastalık, ihtiyarlık, sa
katlık ve benzeri hallerde sosyal güvenliğe ka
vuşturulmalarını, kredi imkânlarının ihtiyaç
larını karşılıyacak seviyeye getirilmesini, işyer
lerinin kurulmasına yardım edilmesini vergi ba
kımından defter tutma yerine götürü usulde ka
bul edilmelsini, Çıraklık Kanununun hallini, es
naf ve sanatkârlarla ilgili resmî konularda lü
zumsuz formalitelerin kaldırılmasını, lâyık ol
dukları her türlü yardımların kendilerine ya
pılmasını temenni eder ve bu konularda Hükü
mete daima yardımcı olacağımızı belirtiriz. 

Bir konuya daha temas etmek isterim. Bu 
da dış memleketlere gönderdiğimiz din adam
ları meselesidir. Bu konuda bir bilıgi almak isti
yorum. 

Bu din adamlarının seçimleri ne şekilde ya
pılmakta da ve kendilerinin orada görecekleri 
hizmetleri belirtir bîr talimat kendilerine hazır
lanıp verilmiş midir? Bu konuda da bilgi almak 
isterim. 

'Millî Güven Partisi Grupu adına hepinizi 
saygıyle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Öztüıfc, buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım, Çalışma Bakanlı
ğının değerli mensupları; 

ITürk işçisinin ekonomimizdeki etkisi gün 
geçtikçe artmakta ve büyümektedir. Türk işçi
sinin ekonomimizde olduğu kadar rejimimizde-
ki etkisi de büyümektedir. Biz Türk işçisini 
Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve milliyetçi bir yol
da ve bir yönde organize etlmek, eğitmek zorun
dayız. Oysaki Türk işçisinin eğitim yönüyle, 
'Türkiye 1de en noksan taraflarından biridir. Ne 
bakanlığın ve ne de sendikaların bu konudaki 
çalışmaları yeterli görülmemektedir. Maddi im
kânlara sabJbolduğunu sandığımız bu teşkilât, 
Türk - îş ve Türk işçi sendikaları eğitim konu
sunu bu yönüyle aksattığı içindir ki, Türk işçi
sinden gelen ilk boykotlar ve ilk direnmelerle 
'Türkiye birkaç yıl önce büyük bunalımlar ge
çirdi ve büyük olaylar oldu. Bu bakımdan Türk 
işçisinin eğitimine önem vererek, arz ettiğim 
ilkeler içinde onları milliyetçi ve hakikaten 
memleket sever bir yönde eğitmek gerekmekte
dir. Ayrıca, onları kendi işi içinde, iş eğitimi 
içerisinde, iş için eğitme konusu da eğitimde 
esas olmalıdır. Bu da vermliliği artıracaktır. 

Bunu yaparken Türk işçisinin çalıştığı yer
lerdeki huzurun, güvenin de sağlanması gerek
tiğine inanıyoruz. Bir işçi bir yere girerken bü
yük zorluklar çekmektedir. Bu zorlukları çe-
<ken, bu huzursuzlukları duyan işçilerin, sonra
dan sendikalara geçtiklerinde aynı şeyleri yap
mak gibi bir duruma düştüklerini görüyoruz. 
Bu bakımdan İs ve îşçi Bulma kurumlarındaki 
yolsuzluk, huzursuzluk konularının giderilmesi 
bakımımdan İyi bir denetim sistemi kurulmalı
dır. Burada tek tek açıklamaya lüzum görmü
yorum. Bize şahsan gelen bir sürü şikâyetler 
vardır; şu temsilcilikte veya şurada bunlar olu
yor diye... Bu iyi bir denetimle mutlaka önle
nir. îyi bir denetimin yapılmayışı bu işlerde bü
yük aksaklıklara sebe'bolmaktadır. 

Tarım işçilerinin mutlaka bir sosyal güven
liğe kavuşturulması, hattâ Sosyal Sigortalar 
yönünden ele alınması ve bu noksanlıkların gi
derilmesi artık gün geçtikçe önem taşımakta
dır. Çünkü Türkiye'de en çok işçi çalışan yer 
tarım alanıdır. Nüfusun % 72 sinden fazlasının 
'tarımla uğraştığı bir yerde bunun mutlaka sağ-
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lanması, tarım işçisinin hayatının garantiye 
alınması ve istikbalini, insan olarak yaşama im
kânlarına kavuşturacak ortamlara doğru götü
rülmesi gerekmektedir. 

(Sosyal Sigortalar Kurumunun bilhassa yerli 
ilâç imaline gitmesi artık bugün bir zaruret ha
line gelmiştir. Bire alınıp bine satılan, hammıad-
ıdesi bir kuruşluk ilâcın bin kuruşa satıldığı bir 
zamanda - hattâ bu ortalama bîr ifadedir, bu
nun 8 000 katma yükseldiği söyleniyor - millî 
gelirimize, millî bütçemize bu büyük bir zarar
ken, bunun millî bütçe yönünden faydalı şelkle 
sokulması mümkündür. Bu yöndeki çalışmala
rını ilerletmesi ve tamamlaması memleket hay
rına olacaktır. 

Kısa, kısa 10 dakika içerisinde satırbaşları
na dokunup geçeceğim. Bu konular her birinin 
üzerinde saatlerce konuşulacak önemde konu
lardır. 

îşçi sendikaları, federasyon ve konfederas
yonlarının, politik akımların dışında kalması 
ve işçilere bu yönde baskı yapmaması lâzım
dır. Onları bumdan uzak tutanak gerektiğine 
inanıyorum. 

Bugün çeşitli yerlerdeki sendikalarım bu 
havanım içerisinde olduğu ve bundan bir tür
lü kurtulamadığımı ben kemdi vilâyetim olan 
İSivaıs'da da gördüm. Som kongrelerinde bulum-
duim, bütün birleştirici konuşmalarımıza rağ
men, gerçi olumlu neticeler alındı; ama gör
dük M, politik etkenler İşçilerim üzerimde sen
dikaların üzerimde büyük ağırlık koyuyorlar. 
Bu politik etkenlerin bunlarım üzerindem çekil-
ımleısd ve sendikaların da bumlara alet olamaması 
çok daha randımanlı, daha huızur idimde çalış
masını sağlayacaktır. Bakanlığın bunun üze
rine eğilmesi ve sendikaları bu yömden mutla
ka bir denetim altımda tulanıası faydalı olur 
kanaatindeyim. 

Sendikaların Anayasamın, teminatı altında 
ve Anayasanın felsef esindeki temaya göre işle
mesi, büyük sendikalara ezdMlmemesi gerek
tiği kanaatindeyim. Çünkü büyük sendikalar . 
bir sendika ağalığı büyük bir senıdika gücü 
olarak gelismekfte ve her şeyi belli bir istilka-
ımefcte ve belli bir menfaat yönümde organize et
mektedir. Mümkünse Anayasamın verdiği bu 
imkânların kullanılmasında büyük sendikalarım 

I yaridımcı olması sağlanmalı, engelleyici ve öldü
rücü gücü mutlaka emgeUemmelidüT. 

Emekli işçilerim sosyal haklarınım devamııı-
da fayda görüyoruz. Emekli işçiler eımeküi ol
duktan sonra bir kemıara atılmaktadır. Em basiti 
yakacak konuşumda yıllarıdır alıştığı bir ahş-
kamlılktan istifade ©dememektedir. Yulardır 
işçi temsilciiMMeriyle, işçi semdikafliarıyle vıe te-
şeftdküaierliyle kendilerine sağlanmış olan bu hafc-
laridiam binden kopması, omları emekflii olam in
sanın bir çok işlerden kopup bir çöküntüye uğ-

I raması gibi, büyük imkâmısıızlılklar ve huzursuz
luklar içerisinde bırakıyor. Mümkünse işçilik 
hayatımdaki sosyal haklarınım devamımda fay
da görüyoruz. 

Yabancı ülkedeki işçilerimizin tam sahip çı
kılır bir ortam içinde çalışmadığı kamaatimıdıe-
yim. Şahsan incelediğim ve okuduğum, edimdi-
ğiım bilgilere göre yabancı ülkelerdeki işçileri
mize çeşitli yönlerden sahip çıkamıyoruz. Bun
lardan birisi eğitim yönüdür... Çocuklarımı ve 
kendilerimi eğitimıslilzlk içimde bırakmışız. Türk 
milliyeitlimim, Türkiye Cumhuriyettenim, Türk Va
tanınım gerekli kıldığı, Anayasamın emretlfâp 
imkânlar içerisinde omlara ulaştırılması gere
ken bSîsiyi, vatan sevgisini, milliyetçilik duygu
sunu, Türk kültürümü ve harsım omlara işleye
cek güçte hâlâ elemanlar gönderememişiz. 

İBAŞKAN — İM dakikamız var sayım öatürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam

lıyorum sayım Başkanım. 
Ayrıca, dövizlerimi değerlemdiremiyoruız. Dö

vizleri bize gelmeden önce kurulmuş dlan aracı 
şirketler, Rumlar veya başkaları, biadem daha 
iyi yüzdelerle alıp değerlendiriyorlar. Bu para
ların orasda açılacak banka şubeleriyle veya 
[başka kanallarla hem Türkiye'ye aktanlmıası, 
hem de belli yaitınmılar için bumun kanaUize 
edilmesinin faydah olacağı kanaatindeyiz. 

Türk işçisinin yalnızlığını söyledik. Doğu -
I Almanya'daki Nurculuk Enstitüsünde basılan 
I kitaplar, en kusa zamanda Batı - Almanya'ya. 
I ve diğer yerlere aktarılmakta, bütün gücüyle 
| ve sistemıli olarak bu propaganda işçilerimiz 
; arasımda işleımelkttedir. tşçi temsilcisi olarak 

gön^eırldiğimiz insanların ise % 80 in'm yetersiz 
olduğumu görüyoruz. Bu işlere engel olacakla
rı yerde, kendileri de alelt olunurlardır. Bu ba-

, kımdan nlasıl aşırı sağda bu varsa, aşırı solda 
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ıda anarşik olayların içerisin© Türk işçisi çe
kilmek istenmektedir. öyle ise kültür ataşele
rimiz oradaki sefaret mensuplarımız, işçi tem-
silIcilMeriımliız çok iyi yat%tiri]lmiş, bu işlerde 
çok güçlü milliyetçi imstanlar olarak bu işin 
ürerine mutlaka eğilmıelidıir. Hakikaten Türk 
işçisinin buıgün Almanya'daki veya Holanıda'-
ıdaki, Fransa'daki durumu biç iyi değiMır. Her 
İki aşırı ucun buralar üzerindeki etkisi çoğal-
makltıa, bunların çocuklarınla Antika! edecek bu 
zahDtöyetin tekrar başımıza büyük dertler aç
ması mümkünldür. Orada olsun, burajda olsun 
Türk işçisine sahibollmak lâzımdır. 

Türk işçisi yuıtfda geliyor, g&ızetetade boy 
boy resimlerini gtörldunıüz, baıvulları yok, iki 
gün bekliyorlar. Bu nasıl işletme? Türk Ha
va Yolları veya başka şirketler nasıl işletime? 
Bakanlık bu işlerin üaerine niye eğülmez? 

Biz Sayım Cumhuriyet Senatosu Başkanını 
yolcu ettiğimiz gün göndük. İM gündür bek-
Bjyorlarfdı. Sayın Bahriye Hanımefendiyle de 
Sayın Kudret Bayhan arkadaşımiizla müdahale 
ertJtik. ©ünlerdir beklemiş, çoluk çocuk orada, 
fbaAruOlarınıın bir totemi bir tarafla gitmiş, bir 
fkusmı bir tarafa gütmüş. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın öztürk, vak
tiniz geçiyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Dıevaımla) — Bağll-
jyorum. 

Bu balkıımidan oralda ve burada bu işin üze
rinle eğiÜnmeüidür. İstanbul Garına indiği za
manı hamalmdan evine gelene kadar soyulmak
tan Türk işçisini kurtaralım ve koruyalım. 

Bütçenin hayırflı olması dileğiyle saygılar 
sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Beler, buyurun. 
BELİĞ BELER (izmir) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Sayın Cıımhurbaşkam ile Sayın Başbakan 

ve Sayın Çalışma Bakanının yurt dışındaki 
işçilerimizle ilgili yeni yıl mesajlarında çe
şitli problemlerinin ele alınacağı ve bu yolda ça
lışmalara başlandığını duymak bizi çok mem
nun etti. Anladığıma göre işçilerimizi adeta bu
naltan çeşitli kırtasiyecilikler kaldırılacak, bu 
arada muhtelif feryatlara konu olan pasaport, 
askerlik yoklaması işlemleri ihtiyaca cevap ve
recek bir şekle sokulacak, gümrüklerdeki güç
lükler de kaldırılıp muameleleri sadeleştirile-
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çektir. Tabiatiyle bütün bunlar sevindirici ve 
yurt dışındaki işçilerimizi de ferahlatıcı haber
lerdir. Yalnız bu yolda yapılan ve yapılacak 
olan çalışmaların tam detayına vakıf olmadığı
mız için, Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebe
tiyle yine bu konuda birkaç noktayı arz ede
rek bu hususların da ilgili Bakanlıklar tarafın
dan ele alınmasını rica edeceğim. 

Bilhassa Çalışma Bakanlığına büyük vazi
feler düşmektedir. Şöyle ki : 

1. Yurt dışında bâzı şahısların öne çıka
rak kurdukları veyahutta kuracağız dedikleri 
işçi şirketlerine yurt dışındaki onbinlerce işçi
miz yapılan tatlı kâr vaadlerine kapılarak çe
şitli ölçülerde ortak olarak katılmış bulunmak
tadırlar. Adetleri bugün 50 civarında olan bu 
işçi anonim şirketlerinin çoğu yıllardan beri 
hâlâ kuruluş halinde, pek azı ise kuruluş kong
relerini yaparak kuruluşlarını tamamlamış du
rumdadırlar. Saymayeleri 500 bin lira ile 20 
milyon arasında değişen bu şirketlerden sene
ler Öncesi kuruluşlarını tamamlıyanlardan bâ
zıları bugüne kadar ortakları olan işçilere hâlâ 
Ibir kâr hissesi dağıtmamışlar, hattâ bilgisizce 
yapılan yatırımlar sonucu milyonlarca lira za
rar ederek yurt dışında binbir meşakkat altın
da çalışan fedakâr Türk işçisinin alın terini he
ba etmişlerdir. Bu şekilde kurulan ve on bin
lerce Türk işçisinden para toplıyan bu şirket
lerin enerine geçirdikleri miktar 100 milyon lira 
civarındadır; Fakat bu paraların çoğu şirket
lerin yurt dışı kongrelerinde, şirketlerin idaele-
ind vekâletnameler neticesi elde ettikleri binler
ce oyla ellerine geçirenlerin huzur haklan, ay
lıkları, en son model araba, ziyafet ve seyahat 
masrafları olarak adeta yok edilmiştir. Bu ka
bil şirketlerdeki bu başıboşluk, kapanın elin
de kalır misali hovardaca hacama, onbinlerce 
Türk işçisinin her yıl feryadını mucibolmakta-
dır. 

Yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluk
larımıza her gün bu gi!bi şirketlerden şikâyet 
eden, «Haklarımızı Devlet neden korumuyor?» 
şeklînde feryatlar aksettiren yüzlerce mektup 
gelmektedir, öyle şirketler vardır ki, hakların
daki şikâyet mektupları ilgili yurt dışı makam
larında en az 10 -15 dosya doldurmuştur, 

Ticaret Bakanlığımızda tabiatiyle bu şirket
lerin isimleri, sermayeleri, idarecileriyle hiç-
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birisinin bugüne kadar seneler geçmesine rağ
men ortaklarına bir tek kuruşluk kâr vermedik
lerine dair resmî kayıtları mevcuttur. Bu şir
ketlerin hemen hepsi Türk Ticaret Kanununun 
ilgili maddesinden faydalanarak ortaklardan 
vekâlet almak suretiyle bir avuç açıkgözün bu 
vekâletlere dayanarak kongrelerde temsil et
tikleri binlerce oy sayesinde her bakımdan el
lerinde bulunmaktadır. Vekâlet oylar 'Ticaret 
Bakanlığı tarafından tetkik edildiği takdidre 
işin vahameti, 15 - 20 kişinin milyonlar üzerin
de saltanatı ibretle görünecektir. 

Bu şirketlerden sadece 3 - 4 tanesinin büyük 
işler yapacağız, büyük kâr hissesi alacaksınız gi
bi tatlı vaitlerlerle Türk işçilerinden topladıkla
rı paranın asgari 40 - 50 milyon lira civarında 
olduğunu söylemek, konunun ciddiyetini belirt
meye kâfi gelir sanırım. 

Ticaret Bakanlığiyle Çalışma Bakanlığının 
bu konuda koordine bir çalışmaya girerek ko
nu üzerinde çok hassas olmalarını, hattâ bu
nun bir Hükümet ve kanun meselesi yapılarak 
gerekli tedbirlere süratle gidilmesini rica ede
ceğim. 

2. — Bugün Türk basınının çeşitli konular
daki uyarıcı hizmetleri hepimizin malûmudur. 
Fakat, Türk basınından ıbüyük çoğunluğunun 
bugün çeşitli imkânsızlıklar yüzünden yurt eko
nomisinde çok önemli bir yeri bulunan yurt dı
şındaki işçilerimizin yurt dışındaki problemle
rine tam mânasiyle eğilemedikleri de ortada
dır. Bu sebepten sadece Almanya'da çoluk ve 
çocuklariyle yekûnu bir milyona yaklaşan işçi
lerimizin çeşitli problemleri, dert ve şikayetle
riyle, yaşantılarının % 90 ı iç basınımızda yer 
alamamaktadır. Fakat, bugün iç Türk basınının 
yanında bir dış Türk basınının da bulunduğu
nu maalesef Bakanlıklarımız ile ilgili kısımla
rın çoğu bilmemekte, bilenler varsa bile yurt 
dışındaki Türk basınının yayınlarını takibet-
memektedirier. 

Yine bugün, Türkiye'deki baskılarından en 
az yarı yarıya değişik bir şekilde yurt dışında 
günlük olarak baskı yapan, yurt dışındaki iş
çilerimizin çeşitli dert, şikâyet, dilek ve yaşan
tılarım geniş ölçüde aksettiren, Avrupa'nın her 
köşe, bucağında Türk işçisine kendisini günü gü
nüne okutan, ilgili Bakanlık ve makamlara ışık 
tutan gazetelerimizin olduğu bir gerçektir; fa-

[ kat, Avrupa'da günlük olarak basılan bu Türk 
gazetelerinin Avrupa nüshalariyle ilgili bakan
lıklar ve makamlarca takibedilmedikleri için 
birçok işçimizin derdi deva bulmamakta, haklı 
feryatları cevapsız kalmaktadır. 

BAŞKAN — iki dakikanız var, efendim. 
BELİĞ BELER (Devamla) — Bunun için baş

ta Başbakanlık ve Çalışma Bakanlığı olmak üze
re bütün bakanlıklarımız ile yurt dışındaki va
tandaşlarımızın problemleriyle ilişkisi olan Ge
nel Müdürlüklerimizin, hatta Yüce Meclisimizin 

I de yurt dışında basılıp Türkiye'ye gelmiyen 
I Türk gazetelerinin yayınlarını günü gününe has-
I sasiyetle takibetmesi şarttır. 
I 3. Şu konuya da son olarak değinmek isti-
I yorum. Gazetelerde Maliye Bakanlığının yurt dı-
I şmdaki işçilerimizin dövizle satmalabilecekleri 
I % 12 faizli tahvil çıkaracağını okuduk ve bâzı 
I alâkalılarla konuştuk. Şayet bu konuda bir ha-
I zırlık varsa, birçok kararlar gibi aceleye getiril

memesini rica edeceğim. Anlaşıldığına göre işçi-
I lerimiz dövizle bu tahvilleri alacak, malî yıl so

nunda da % 12 faizlerini Türk parası olarak ala-
I caklardır. Bugün bankalann % 9 faiz verdikle-
I ri düşünülürse, ilk anda insana netice tatminkâr 
I gibi gelir; fakat esasında kanaatime göre, hiç de 

öyle değildir. Hazırlıklar var olup şayet bu yol
da ise, neticede umulanın ancak % 10 u elde edi-

I lebilir görüşündeyim. Döviz ile alınacak tahville
rin faizleri de muhakkak surette, döviz olarak 

I verilecek şekilde düzenlenmelidir. Zira, bugün 
özettikle Almanya'da, birçok şirket hisselerinin 
Japon firmalarının ellerine geçirmelerini müta-

I akip, çeşitli Alman bankaları pazarlıkla 1,5 - 2 
I seneli vadeli paralara, asgari % 10 faiz vermek-
I tedirler. Daima resmî kurla, serbest piyasa ara

sında döviz sahibi lehine bulunan fark ve para-
I mızm her yıl muayyen bir ölçüde düşme istidadı 
I ile, yurt dışında asgari % 10 döviz olarak faiz al-
I mak garantisi, yurt dışındaki birçok Türk işçisi

ne % 12 oranında Türk lirası olarak faiz almayı 
I cazip göstermiyecektir. Şayet, böyle bir hazır

lık varsa ve bu konuda da iyi netice alınmak is
teniyorsa, muhakkak surette tahvil faizleri dö
viz olmalı, sahiplerinin Türk bankalarında açtı
racakları hesaplarla, bu faizler yine döviz olarak 
bulundurulup, istendiği zaman döviz şeklinde 
ödenme veya havaleleri düşünülmelidir. 

Yukarıda izaha çalıştığımız hususlarda, Ça-
| lışma Bakanlığının harekete geçerek, alâkalıları 
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gereken önemle ikaz etmesi yerinde olur kanaa
tindeyim. 

Bütçenin hayırlı olması temennisi ile, Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ismen. 
iFATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Çalışma Bakanı, s!on günlerde yaptığı bir 

konuşmada, aynen «(Bakanlığımız ülkenin Sos
yal ve ekoniomik kalkınmasında gerçek gö
revini yapmaktan çjok uzaktır.» demiştir. Evet 
getfçeikten bu doğrudur ve çok da düşündürü-
dür. 

Yıllarca önce, 1936 da Mecliste ufcun tar
tışmalardan sonra kabul edilen ilk iş Ka
nunu ile, o günlerin şaritlarına göre ele alındığı 
görlülen işçi sorunlarına, 'bugünkü şarltlar 
igm önünde tutularak bir yenilik geçtirilme
miş veya ele alınsa bile bâzı kazanılmış hak
lar geri alınmişitır. Böylece, işçilerin sorun
ları bir türlü çözümlenmemiştir. Ancak Sayın 
iBakanın bu ifadesini, saptanımılş olan bir 
olumlsuz gerçek" üzerinde durularak düzeltile
ceği şeklinde yorumlamak isterim. 

Gerçekten, sosyal ve ekonomik sorunları
mız yıldan yıla çözümlenecek yerde arıt
maktadır. Bunun toplum içindeki ifadelini 
de işsizliğin artmalsmda ğörüıyoruz. Hükümet 
çevrelerinden de vaiküt vakiit ifade edildiği 
gibi, bulgum Türkiye'de, işsiz saiyılsının kayık
lara göre 2 milyona vardığı Söylenmektedir. 
Oysaki, bu 2 milyonun çok da üzerindedir. 

(Sayın senatörler; 
Çok iyi bilineceği gibi işsizlik toplumsal 

Sorunların en önemlisidir. Çünkü yaşama 
hakkı çalışma hakkına sıkı sıikıjya bağlıdır. 
Geçimini çalışarak temin eden emekçi sınıf
lara, çalışma imkânı sağlanmı(yoröa, yaşama 
hakiki da sağlanmıyor demektir. Ojyisa, Devlet 
idaresinden maksat, bu sorunları çözmek, 
Anayalsanm tanıdığı hak ve özgürlükleri tas
tamam uygulanması için gerekli tedibirlerin 
ahmnasını sağlamaktır. 

İşlsiızlik, yalnız işsiz kalan inlsanlarıimiizın 
mlelseldsi değildir. Bu, bütün bir yurt sorunu
dur. Çünikü, çalıişma çağındaki insanları işe 
[bağlamak aorunlnğu vardır. Bu başarılana-
dığı ölçüde, ekonomük bünyeye gütmek ola
nağı da yoktur. 

IBügiin, 50:0 bini aşkın işçimiz, yurt dışında 
çaîüşmaktadır. Bu durum, işsiizliği bir ölçüde 
'kırdığı gibi, döiviız sağlanmasında da yararlı 
ıgörünımelktedir. önce bu, sürekli bir malî kay
nak telâkki editesmelidir, • gayet yanlıştır. 
Asıl önemlisi, bu durum, ciddî bir değerlendür-
me karşısında acı ve ağır bir gerçektir; bi
lindiği gibi, kendi ocağında karınlarını doyur
madıkları için, el kapılarında perişan ol
maktadırlar. Bu, geniş ölçüde, aile parçalan
malarına yol açmaktadır. Ve i§En en önemli 
ve acı tarafı, en diri varlıklarımız, yalhanicı 
ekonomilere biamat etmektedirler. Milb'tle-
lerin asıl servetleri, ürEiMim. güçleridir. Eğer, 
çalınma gücümüzden 500 bin insanimizi, ya
bancılar emrine taihisis etmişsek, elbette bu
nun sorumlusu, ülkemizi toplum aleyhine bâr 
yöneJtiun kinde sürdürenlerindir, işte, Türkiye 
böyle bir alınlığın çılkarlarına göre idare edil
diği sürece, insanlarımız scdyal ve ekonomCk 
sorunlar altında ezilmeye mahkûm durumda 
kalacaklarıdır. Ancak, bu da böyle kıyamete 
kadar sürmez. Çağamız, akıl çağıdır ve bu 
çağın karakteristiği sosyal uyanılş'tır v.» Tür
kiye de bu çağa ayak uydurunuşitur, büyük 
bir uyanış içindedir ve de böyle uyanışlar, çağ 
dışı tedbirlerle önlenemez. Sosyal uyanış, 
sıoıayal yücelmenin yoludur ve bu sosyal kur
tuluş tarihinin hükmüdür. 

iSaym senatörler; 
Memleketimle, korkunç bir pahalılık çem

berine girmiştir, inanlarımızın yaşama güçleri 
tükenmişıtür. Bu durumdan, ellbeltite ki en çok 
emekçi sınıflar *arar görmektedir, karınla
rını dayuramaz bir duruma girmişlerdir. Enf
lâsyonu önlemek için, yeni vergilere başvu
rulmakta, bu yeni verdilerin asıl ağırlığı, yine 
iişçi emekçi sınıflara yüklenmektedir. Yaşama 
isdkmtıları taha/mimülsüz hale gelmiişltir. Bakı
yoruz, işçi ücretlerini dondurmak yönlünde 
birtakım hazırlıklar yapılmakta olduğu Hü
kümet çevrelerinden politik ustalıklarla açık
lanmaktadır. 

Anayasa, işçilere, iktisadi ve sosyal durum
larını korumak veya düzeltmek amaciyle toplu 
közleşme yapmak hakkını vermiştir. Esasen, 
sosyal hukuk devletinde bunun böyle olması da 
zorunludur. Çünkü, bir devlet, çalışan insanların 
haklarını arıyabildikleri ve alabildikleri ölçüde 
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sosyal hukuk devletidir. Yoksa, çalışan insan
ların haklarını kullanmada engeller çıkarıldığı 
veya yok edildiği takdirde, kâğıt üzerine iste
diğimiz kadar «Sosyal hukuk devletidir» deyi
niz, böyle sayılamaz. Eğer, sosyal hukuk dev
leti olmanın öğünülecek bir şey olduğu kabul 
ediliyorsa, uygulama ona göre yapılır ve Ana
yasal hak ve özgürlüklere dokunulmadan tedbir
ler aramak zorunluğu vardır. Sosyal hukuk 
devleti olmanın asgari şartı, bütün vatandaşlara 
asgari yaşama imkânları sağlamaktır. 

Sayın üyeler; 
1963 ten bu yana, işçiler toplu sözleşmeler 

yaparak, ekonomik durumlarını düzeltmek için 
gayretler sarf ederler. O zamandan, bu zama
na aldıkları zamlar ortadadır ve hayat pahalılı
ğının da ne kadar dev adımlarla ilerlediği de 
ortadadır. Alınan zamların, artan fiyatlarla sü
pürülüp gitmekte olduğu herkesçe de bilinmek
tedir. Düşünülmelidir M, çok düşük şartlarda 
da sözleşmeler yapılmaktadır. Oysa bu toplu 
sözleşmelerden amaç, işçilerin yaşama şartlarını 
bir ölçüde düzeltmektir; fakat ortada dönen söz
leşmelere rağmen, bu amaç bir türlü gerçekleşe
memektedir. 

Şimdi, hal böyle iken bakıyoruz yevmiyeleri 
dondurma yoluna gitme teşebbüsleri beliriyor. 
Bu, ne yasalara, ne de insafa sığar şey değildir. 
Bu geriye dönme girişimleri çok sakıncalıdır. 
Böyle olursa, çağdaş uygarlık düzeyinden nasıl 
söz edilir. Çağdaş uygarlığa erişmenin yolu
nun çağdaş düşünceden geçtiğini biran bile ha
tırdan çıkarmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Sendikalar Kanunu üzerindeki uygulamalar

da, Çalışma Bakanlığına bağlı bâzı görevlile
rin taraf tutmalarından yakınılmaktadır. örne
ğin, bir işyerinde işçileri hangi sendikanın tem
sil ettiği hususunda bir anlaşmazlık çıktığı za
man, bâzı resmî görevliler gerçeklere göre değil 
de, bâzı mülâhazalara göre hareket etmekte
dirler. Oysa, Çalışma Bakanlığında, değerli uz
man görevlilerin bu soruna iyi bir çözüm bula
caklarından hiç şüphe yoktur. Böyle sorunlar 
karşısında en âdil çözüm, o işyerinde işçilerin, 
oylarına müracaat etmek, referanduma gitmek
tir. Ceza kanunlarında «işçilerin aleyhine ya
pılan değişiklikler, soruna çözüm değil, zarar 
getirir. Kaldı ki, Anayasanın, «Türkiye Cum

huriyeti insan haklarına dayanan bir hukuk dev
letidir» diyen 2 nci maddesine, «Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz» diyen 8 nci madde-
süne ve «Herkes dilediği alanda çalışma ve söz
leşme hürriyetine sahiptir» diyen 40 nci mad
desi ilkelerini de hatırdan çıkarmamak gerekir. 

Bir de, bâzı bölge çalışma müdürlükleri iş
yeri seviyesinde yapılacak olan sözleşmeler için, 
sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda çalı
şan işçilerin 1/3 ünü temsil eder durumda olma
sını şart koşmaktadırlar. Oysa, böyle bir şart 
aramanın gereği yoktur. Ancak, bu uygulama
nın bâzı sendikalara karşı yapıldığı da bilinmek
tedir. Yine, son zamanlarda, Sendikalar Kanu
nu ile Toplu iş Sözleşmesi, Grev, Lokavt ka
nunları arasında bir uyum sağlamak için, bâzı 
değişiklikler yapılacağı söz konusu edilmekte
dir. Söylentilerde bir açıklık yoktur ve ne 
yapılacağı bilinmemektedir. Ancak, bundan 
önce 274 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler 
ışığında iyimser olmaya da imkân yoktur. Sayın 
Bakanın bu konuyu bir aydınlığa kavuşturma
sını dileriz. 

Bilindiği gibi, 11 ilde sıkıyönetim uygulan
maktadır. Bu iller, işçilerin yoğun olduğu iller
dir. istanbul yönetimi dışındaki yönetimler, 
genellikle grevlere izin vermemektedirler. Bu 
durum, işçilerin çok aleyhinedir. Bir kere, söz
leşmeler işçilerin ileri sürdüğü şartlara göre 
yapılmamaktadır. Çünkü, işverenleri bu şarta 
zorlamamn yolu. greve gitmektir. Oysa, grevin 
sıkıyönetimce engelleneceğini bilen işveren, ile
ri sürülen şartlara önem vermemektedir. 

I ikinci olarak; sözleşmeler, işverenler tara
fından ihlâl edilmektedir. Yine bilindiği üzere, 
ihlâl edilen sözleşmeleri dikkate aldırmanın yo
lu da grevdir. Yine sıkıyönetimce engellene
ceğini bilen işveren, bunu rahatlıkla uygula
maktadır. Meselâ bir işyerinde bir işçinin işten 
atılabilmesi için, sözleşme gereğince o işyeri di
siplin kurulundan geçmesi lâzım gelirken, işve
ren buna hiç önem vermemektedir. 

Sayın üyeler; bir işçi için işten atılmak çok 
ağırdır. Kişiliği, meslek haysiyeti ile oynamak 
demektir. Bir insanın, maddi mânevi çöküntü
süne sebebohnamak, insan saygısının gereğidir. 
Bunu böyle düşünmeyen... 

BAŞKAN — Vaktiniz geçiyor efendim, bağ
lamanızı rica ederim. Eğer bir itimatsızlığınız 
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varsa, tetkikinize arz ederim, sizi mutmain kıl
mak vazifemdir. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim efendim, ben bir de iş kazala
rından bahsedecektim. 

İş kazalarında da gereği gibi kolayca koru
nabilecek korunma aletleri uygulanmamakta
dır. Bunun da mutlaka yapılması lazımdır. 

Bir de, çalışma yaşının 15 - 55 yaş arasında 
olduğu halde, iş arıyanlara, genellikle - gazete
lerde görüyoruz - 3 0 - 3 5 yaşından yukarı ol
maması gibi bir kayıt konmaktadır. Halbuki, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda kadınlara 50, er
keklere 55 yaşına kadar çalışma hakkı tanınıyor. 
Bu haklarını nasıl kullanacaklar, kullanamıya-
caklardır. Buna, Çalışma Bakanlığının bir ta
mimle, bir uyarma ile belki bir imkân sağkya-
cağını zannediyorum. 

Sayın senatörler, benim çok kısa hazırlığım 
olduğu halde, yine sığdıramadığım anlaşılıyor. 
Ben, bu konuda 4841 sayılı Kanunla, Çalışma 
Bakanlığının görevlerini hatırlatmak istedim ve 
bununla beraber 10 Aralık 1848 tarihinde Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen insan Hakları Beyannamesine de, bun
dan 23 sene evvel imza koyduğumuz halde, hâlâ 
o hakların bir türlü gerçekleşememiş olduğunu 
beyan etmek istedim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı?.. Yok. Sa
yın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Çalışma Bakanından bilhassa ricam, 
1376 sayılı Bütçe Kanununa ait hükümlerin bir 
an önce işletilmesi ve 8 Ağustos 1971 tarih 
7/2866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine 
ait iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı ve fazla mesaiye aidolan hükümlerin bir 
an evvel yürürlüğe konmasıdır. Zira, bugün 
emekli olan bir Türk işçisi, ne yazıkki bu bütçe 
kanunu gereğince verilen hakların ilgili memur
lara temin edilemediği nedeni ile en aşağı 9 ay, 
10 ay, 15 ay emekli aylığını alamamakta ve iş
çilerimiz aç, sefil ve perişan olarak dolaşmak
tadır. 

Diğer bir husus, geçen sene bütçede de ko
nuşmuştum, dış ülkelerde çalışan her 100 işçi
ye Yunanistan dahi bir papaz gönderdiği hal-

I de, biz bir Müslüman millet olarak 100 kişiye 
demiyorum, ama hiç olmazsa 500 kişiye bir ay
dın din adamını hâlâ daha göndermemiş bulu
nuyoruz. Bunun sebebini sormak, her halde hak-

I kımızdır. 
İkinci bir husus; îkinci Beş Yıllık Plânın 

1971 yılı icra plânı Bakanlığınızca tamamen ta
hakkuk ettirilmiş midir? 1475 sayılı îş Kanunu, 
bence yeniden gözden geçirilmelidir. Bâzı işve
renler, işçi ve işsizlik durumu ve işsizlik sigor
tası teessüs etmediği için, gelişigüzel işiçlerin 
işine nihayet vermekte ve bu gibi kişiler daha 
düşük ücretlerle başka yerlerde çalışma zorun
luluğunda kalmaktadırlar. Bu itibarla, suçsuz 
olarak her hangi bir işçinin işinden çıkartılma-
ması hükmünün vazedilmesi yerinde olacaktır 
kanaatindeyim. 

Asgari ücret konusuna gelince; bu konuda
ki yönetmeliğin bir an evvel çıkartılması zorun-
luğu vardır. Bugün gazeteleri okuduğumuzda 

I gördük ki, kömür fiyatları azami derecede yük-
I selmiştir. Türk işçisinin ısınma hakkı ne ise, 

gıda rejimi ne ise, bunları temin edebilme hak
kının asgari ücretle başlıyacağı tabiîdir. 

I Raportörün raporundaki 8 nci maddeyi hiç 
beğenmedim. «Hizmet borçlanmasının mâkul ve 
âdil ölçüler içinde gerçekleştirilmesi sağlanma-

I lıdır.» diyor. 
I Bu, adalet ve eşitlik prensiplerine aykırıdır. 

Zira, önümüzde misali var; 1136 ve 1238 sayılı 
Kanun ile - ben, hiçbir zaman sosyal haklara 
karşı değilim, daima nerede olursa olsun, sosyal 
hakların eşidolarak verilmesini müdafaa eden 
bir senatörüm - bir avukata, mebde maaşından 
itibaren 15 senelik hizmet borçlanması hakkı 
tanıyoruz da, niçin bir Türk işçisine fiilen çalış
tığı halde çalışmış olduğu ücretler üzerinden bu 
hakkını vermiyoruz? Her halde bu durum Ana
yasanın eşitlik prensiplerine aykırıdır. 

Bir hâkim arkadaşın, 1136 ve 1238 sayılı ka
nunların Anayasaya aykırı olması sebebiyle 
Anayasa Mahkemesinin dâva açması lâzımgeür-
ken, Türk işçisine tanınan hakkı çok görmesini 
de, burada üzüntü ile tekrar etmek isterim. 

Yetim işçi kızlarına tanınan hak.. Babası
nın emekli aylığını, yaşı ne olursa olsun, ver
mek imkânını, hakkını Bağ - Kur da tanıyoruz. 
Devlet memurlarında bu hakkı tanıyoruz; ama 

I 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu-
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na geldiği zaman da, Türk işçisinin bu hakkı
nı tanımıyoruz. Bu mu eşitlik, bu mu âdil du
rum, bu mu sosyal Devlet anlamı?... Bunların 
düzeltilmesi zorunluluğu vardır. 

Diğer bir husus; 1425 sayılı Kanuna göre, 
Devlet memurlarının emekli aylıkları daima 
katsayı değiştiği müddetçe değişiyor; Türk iş
çisinin emekli aylığı sabit olarak kalıyor. Ben 
derim ki, bu 1425 sayılı Kanuna dayanarak 
katsayı değiştiği sürece, hiç olmazsa Türk işçi
sinin almakta olduğu aylığının, % 10 nu kadar 
bir artış olma zorunluluğu kendiliğinden doğ
maktadır. 

Diğer bir husus; 1492 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanunu statüsünde, bugünün.şart
larına göre değişiklik yapılması zorunluluğu 
vardır. 'Sosyal Sigortalar Kurumu, malî bir ku
rumdur. İşletici kurumlardan değildir. Bunun 
da bünyesini işletici kurumlar haline getirmek 
zorunluluğu vardır. 10 milyar liralık finans
man, diğer işletici kurumlarda açıkça konuşu
yorum ki, çarçur olmaktadır. Çarçur oluyor di
yorum; çünkü Sosyal Sigortalar Kurumunda 
finanse edilen müesseler daime zarar etmekte
dirler. Bunlar zarar edecek, Türk işçisinden 
alman paralar, sağda, solda değerlendirilemiye-
cek; ben bunun karşısındayım. 

Bu itibarla, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu statüsü içinde değişiklik ya
pılması lüzumu vardır. Zira, hastaneler, toprak 
devrinden kalma tedavi sistemi ile devam ede
cektir. Bugünün teknik bilgisi ve teknik tedavi 
sistemindeki, en basit konuları alalım, bir kar
diyoloji, bir lepraloji, bir hemotoloji, gast-
ro - antoroloji, bir andekronoloji, bir diyabet 
gibi seksiyonlar yoktur. Bunların bütün yoklu
ğu da, finansmanın sağda, solda çarçur edilme
sinden ileri gelmektedir. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Çalışma (Bakanlığı Bütçesi vesilesi ile, bu 

Bakanlığın çalışmaları üzerinde kişisel görüşle
rimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
On dakikalık zamanın müsaadesi nisbetinde bir 
iki mevzu üzerinde durmak, Sayın Bakan ve Ba
kanlık ilgililerinden bâzı ricalarda bulunmak 
istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; temas etmek istedi
ğim meselelerden birisi, deprem felâketzedeleri
nin dış ülkelere işçi olarak gönderilmesi mesele
sidir. Malûmunuz olduğu üzere, bundan önceki 
depremlerde deprem felâketine uğramış ve dep
remden zarar görmüş vatandaşlarımızdan şart
ları uygun olanlar, uğradıkları maddi ve mâne
vi zararlar nazarı itibara alınarak, dış ülekelere 
ifçi olarak g'önderiliyorlardı. 

1966 Varto ve 1970 Gediz depremlerinde, o 
zamanın Hükümetleri çok yerinde bir kararla 
deprem bölgelerinden binlerce işçiyi birinci de
recede tercih prensibi ile ve öncelikle dış ülke
lere g'önderdiler. Bu işçilerimiz hem uğradıkla
rı maddi zararları telâfi etmek imkânına ka
vuştular, hem de mânevi bakımdan bir dere
ceye kadar teselli bulmak imkânına kavuştular. 
O zamanın Hükümetinin bu tutumu çok yerin
de bir hareketti ve çok yararlı oldu. 

Muhterem senatörler; bildiğiniz gibi 21 Ma
yıs 1971 tarihinde 'Bingöl vilâyetimiz feci bir 
deprem felâketine uğradı. Binlerce vatandaşı
mızı kaybettik. Bu aradaA yüz milyonlarca lira 
da mal kaybına uğradık. Bu durum, esasen çok 
fakir bulunan, yıllık millî gelirden fert başına 
sadece 640 lira ile Türkiye'de en düşük hisse
ye sahiblenebilen ve gerek resmî, gerekse özel 
kicpir iş sahasına sahip bulunmıyan Bingöl 
halkını çok perişan bir durumda bıraktı. Fe
lâketzede vatandaşlarımızın uğradıkları mad
di ve mânevi zararların giderilebilmesi için, 
dış ülkelere işçi olarak gönderilmelerini sağ
lamak gayesi ile milletvekili ve senatörler ola
rak bizler, ayrıca vilâyet ve halk Sayın Baş
bakanımıza ve Sayın Hükümetimize mütaaddit 
müracaatlarda bulunduk ve katî söz verildi. 
Sayın Başbakanın radyolarda bu hususta be
yanları yayınlandı. Bu hususta vermiş oldu
ğa söz, Bilg'öl'de tarafımızdan teybe alınmış
tır. 

İş ve İsçi Bulma Kurumundan vilâyete di
rektif verildi. Çok titiz çalışmalar neticesi, 860 
kişi hak sahibi tesbit edildi. Okur - yazar, 35 
yaşını geçmiş ve her aileden sadece bir kişi ol
mak üzere tesbitler yapıldı. Aradan 7 - 8 ay 
geçmesine rağmen, maalesef henüz kimse gön
derilmedi diyebileceğim. Sebebini sorduk; efen
dim, Türkiye de 55 bin afetzede varmış, sıra 
ile ve kontenjanlarına göre gönderilecekler-
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miş.. Bu anlayışa bir türlü mâna veremedim. 
Kuraklık, dolu, sel, felâketine uğramış, deprem
de binlerce yakınını ve bütün maişetini kay-
ibetmiş vatandaşı, aynı seviyede mütalâa, eden 
görüşü, insaf ölçüleri ile bağdaştırmaya ve hak
lı görmeye imkân olmadığını insaflarınıza bı
rakıyorum ve Sayın Bakandan rica ediyorum. 
Bu mesele üzerinde titizlikle dursunlar ve bu 
haksızlığın biran önce telâfisi için lâzımge-

len direktiflerde bulunsunlar. 

Değerli senatörler; üzerinde durmak iste
diğim ikinci mesele, dış ülkelerdeki işçilerimi
zin bâzı dertleridir. Sayın Bakan, Bakanlık va
zifesini deruhte ettiklerinin hemen akabinde 
basma verdikleri beyanda, dış ülkelerdeki iş
çilerimizin bütün meseleleri üzerinde duracak
larını ve bütün aksaklıkları gidermeye çalı
şacaklarını, bu hususta çok ciddî çalışmalara 
girdiklerini ifade buyurdular. Esasen, Hükü
met Programında da bu hususta çok katı be
yanlar vardır. Sayın Bakanı yakinen tanırım, 
mesai arkadaşları kendisine ayak uydurdukla
rı takdirde, başaracağına inanıyorum. Onun için 
de bizzat müşahede neticesi tesbit ettiğim bâzı 
aksaklıkları arz etmekte fayda mülâhaza edi
yorum. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin çocuk
larının tahsil durumu henüz halledilmiş de
ğildir. Bâzı vilâyetlerde sadece bir okul mev
cuttur; işçilerimiz ise çok geniş, hattâ yüzler
ce kilometre mesafelerde çalışmaktadırlar. Ço
cuklarını buralara bırakmaları mümkün ola
mamaktadır. Bu yüzden tahsilleri aksamakta
dır. 

Ayrıca, okul çağma gelmemiş olan işçi ço
cuklarının durumu da çok düşündürücüdür. 
Gerçi, özel bâzı kişilerin kurmuş bulunduk
ları kreşler vasıtası ile bu eksiklik giderilme
ye çalışılıyor; ama bu ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır mutlaka Devlet eliyle tahsil çağma 
gelmemiş bulunan işçi çocuklarının, günlük 
[barınmalarını, haftalık barınmalarını temin ede
cek yuvaların yapılmasında zaruret vardır. 
Şahısların bu işi başarması mümkün değildir. 

Hastalık meselesi: İşçilerimiz hastalandık
ları takdirde, ataşeliklere ve çalıştıkları işye
rindeki Türk danışmanlara halber vermek 
suretiyle doktora gönderilmelerini talebetınek-
tedirler. Ancak, bir anda, bir çok işçi hasta-
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lanmakta ve vazifelilerin bunu karşılaması im
kân dâhilinde görülmemektedir. Bir kişi vazi
feli, 10-15 kişi birden hastalanıyor, vazifeli
nin yetiştirmesi mümkün olmuyor. İşçilerimiz 
lisan bilmedikleri için dertlerini de doktorla
ra lâyiki ile anlatamıyorlar. Derdini söylüye-
mediklerinden doktorun nazarı dikkati de baş
ka tarafa yöneliyor ve hastalığı ile ilgili olmı-
yan, sadece palyatif tedavi mahiyetinde bâzı 
ilâçlar vermek suretiyle işçilerin bu ihtiyaçla
rı karşılanmak isteniyor. Tedavi olamamaktan 
dolayı yıllarca hastalık çeken işçilerimiz var
dır. 

İşçilerimiz arasında, bilhassa Berlin mın-
takaisında yabancı ideoloji ve din propaganda
ları yapılmaktadır, bunu hepiniz bilmektesi
niz. Maalesef bu hususta yanıltılmış ve sapı
tılmış talebelerimiz de . rol oynamaktadırlar. 
Memnuniyetle müşahede ettim ve hemen söyli-
yeyim ki, Türk işçileri orada da çok vatanse
ver ve çok milliyetçi bir tutum ve davranış içe
risindedirler. Kendilerine müracaat edenlere, 
propaganda yapmak istiyenlere lâyik olduk
ları cevapları vermektedirler, hattâ din propa
gandası yapmak üzere aralarına giren yaban
cı misyonerlere, bizim de dinimiz var, alın 
Kur'anımızı da götürün siz tetkik edin, bir haf
ta sonra da siz gelin beraber münakaşa ede
lim dediklerini ve kendilerini tesirsiz hâle ge
tirdiklerini müşahede ettim. 

Herkesin üzerinde durduğu ve hallini iste
diği bir mevzuda işçi tasarruflarının değerlen
dirilmesi meselesidir. Temas ettiğimiz işçilerin 
hepsi, biriktirdikleri paralarının ne şekilde de
ğerlendirileceğini bilemediklerini, bir zaman
lar Müezzinoğlu'nun Almanya'ya yaptığı ziya
ret esnasında bâzı memnuniyet verici, inşirah 
verici müjdelerde bulunduğunu söylediler; fa
kat neticesinin alınmadığını beyan ettiler. 
Gerçekten işçiler, tasarruflarını heder etmemek 
üzere bir yatırım sahasına kaydırmak iste
mektedir. Bilhassa işçilerde vilâyet vilâyet bu 
şuurlanma mevzubahistir. Her vilâyet için ay
rı projeler hazırlanır, birkaç proje hazırlanır, 
(bunların tercihleri işçilere bırakılırsa, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bu hususta çalışmalar içe
risine girer ve bu husustaki hazırladığı proje
leri işçilere kadar intikal ettirirse, çok fay
dalı olur kanaatindeyim 
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Yalbancı propagandaların, muzir ideoloji 
faaliyetlerinin işçilerimiz arasında muvaffak 
olmaması için, işçilerimizin sık sık uyarılma
larında da zaruret varadır. Bu hususta, gerek iş
çi ataşeliklerinde, gerekse konsolosluk ve elçi
liklerde, basılı ve hazır vaziyette bulunduru
lan bildiri, beyanname ve broşürlerin çok fay
dası olacağı kanaatindeyim. Bakanlığın bu hu
susu göz önüne almasını istirham ediyorum. 

ıBir başka husus üzerinde bu Bakanlık büt
çesi dolayüsiyle durmak istiyorum. 

Türk - iş'in Bingöl'e yardım olmak üzere iş
çilerden topladığı 10 milyon liradan bugüne 
kadar bir haber çıkmadı. Bu paranın ne şekil
de değerlendirileceği hususunda Türk - iş bir 
karara varmış değil. Devlet Plânlama Teşkilâ
tı ve Hükümetle temasa geçerse, herhalde fay
dalı neticeler alınacaktır. 

iSosyal Sigortalar Teşkilâtının eksik bul
duğum bâzı sağlık hizmetleri üzerinde dura
caktım; fakat geçen gün Sayın Genel Müdür 
ile görüştüm, rehabilitasyon merkezi ortopedi 
hastanesi ve kanser ile mücadele mevzuunda 
bâzı çalışmaları olduğunu, bunun neticeye var
dırılmak üzere bulunduğunu memnuniyetle 
öğrendim, kendilerini tebrik ederim. Çalışma
larının aynı minval üzere devam etmesini di
lerim. 

Sözlerimi burada bağlıyorum. 
Bütçenin, milletimize ve Çalışma Bakanlığı

na hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sayın se
natörleri, Bakanlığın değerli mensuplarını ve 
Sayın Bakanı saygı ile selâmlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmış ve yeter sayıda sayın üye 
görüşlerini açıklamışlardır. Görüşmelerin ye
terliğini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere 
Çalışma Bakanı Sayın Ali Rıza üzuner, buyuru
nuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Gerek grupları adına ve gerekse kişisel ola
rak kıymetli görüşlerini, tenkit ve temennile
rini lütfeden değerli senatörlere şükranlarımı 
sunmak isterim. 

Sayın Başkan, vaktin dar olduğunu, kısa 
olduğunu bilmekteyim. Ancak, Bakanlığımın 
görevlerinin önemi, ağırlığı ve özellikle konuş
macı arkadaşlarımızın değindikleri bâzı önem
li meseleleri dile getirmeden, onlara cevap arz 
etmeden bu kürsüden ayrılmanın mümkün ola
mayacağını da takdirlerinize sunmak isterim. 

1946 yılında yürürlüğe giren 4841 sayılı Ça
lışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesine göre; «Çalışma 
Bakanlığı, çalışma hayatının düzenlenmesi, ça
lışanların yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, 
çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebet
lerin memleket yararına ahenMendirilmesi, 
(memleketteki çalışma gücünün genel refahı 
artıracak surette verimli kılınması, tam çalış
ma ve sosyal güvenliğin sağlanması ile görev
lidir.» 

Sanayi hayatımızın devamlı olarak gelişme
si, sosyal düzenin kurulması için gerekli mev
zuatın çıkarılması, Anayasamızın teminat altı
na aldığı birçok hakların ilgililerce kullanılma
sına zemin hazırlanması, 1960 yılından beri yurt 
dışına çalışmak üzere giren işçi kütlesinin her 
gün biraz daha artması, Çalışma Bakanlığının 
görevlerinde büyük artışlar meydana getir
miştir. 

Ancak, Çalışma Bakanlığının ülkemizde, 
özellikle 1961 Anayasasından sonra meydana 
gelen gelişmelere ayak uydurabildiği söylene
mez. Çalışma Bakanlığı, bugüne kadar iş mev
zuatının kendisine verdiği idari işleri yürüten 
bir bakanlık olarak görev yapmıştır. Bu gö
revler yanında Çalışlma Bakanlığınca diğer ileri 
ülkelerde olduğu gibi, sosyal ve ekonomik ge
lişmede insan kaynaklarının en iyi ve verimli 
bir sakilde kullanılmasının düzenlenmesi ve 
ekonomik ve sosyal politikanın saptanmasında 
insan gücü açısından daha aktif hizmetler yap
mak gerekmektedir. 

Yalnız bu noktada sayın senatör Işımen ha
nıma katılmadığımı bilhassa belirtmek isterim. 
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1^61 Anayasasının Devlete yüklediği bir çok 
önemli görevler olmuştur ve Anayasanın yü
rürlüğe konulduğu tarihten itibaren kurulmuş 
olan hükümetler bu hedeflere yaklaşmak için 
çok ileri adımlar atmışlardır; ama elbette ki 
hedefe henüz varmış değiliz. Bunu her yerde 
itiraf ediyoruz, o noktadaki tenkidlerinde hak
lıdırlar. Ancak, bu hedeflere, dünyanın hiçbir 
memleketi de varmış değildir. Bu hedeflere 
varmak gayreti önemlidir, ileri adım atmak 
önemlidir ve iftiharla ifade edeyim ki, Hükü
metiniz, - Çalışma Bakanı olarak arz ediyo
rum - bu hedeflere atılımda büyük aşamalar 
sağlamıştır. Az sonra birkaç örmeğini arz etmiş 
olacağım. 

Buigüne kadar daha çok bir hukuk meselesi 
olarak ele alınmış bulunan çalışma sorunları
nın ekonomik ve sosyal yönleriyle de ele alın
ması, ücret, fiyat, prodüktivite ilişkilerinin iz
lenmesi zorunludur. 

(Sayın Başkan, Çalışma Bakanlığının anago-
revleri hakkında çok kısa olarak bilgi arz et
meyi, eleştirilerin ışığında zaruri g-örmekteyim. 
Çalışma hayatının düzenlenmesi ve denetimiyle 
ilgili faaliyetler bugüne kadar yeterince ele 
alınmamıştır. 1936 yılında yürürlüğe giren 
3008 sayılı tş Kanununa göre genel olarak en 
az 10 işçi çalıştıran işyerlerine bu kanun uygu
lanmakta iken, 1967 ve 1971 yıllarında yürürlü
ğe giren 931 ve 1475 sayılı İş Kanunlariyle bâzı 
istisnalar dışında bir işçi çalıştıran işyerlerine 
kadar bütün isverled is Kanununun kapsamı
na alınmıştır. 1953 yılında iş Kanununun kap
samına alınan işyeri sayısı 16 126 iken, bu sayı 
1970 yılında 111 608 e yükselmiştir. Oysa, hali
hazırda iş Kanunu kapsamına girebilecek nite
likteki işyerlerinin gerçek sayısının 200 bini a§-
km olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda 
iş Kanunları hükümlerinin tam anlamı ile uy
gulanma,?! ve bunun denetiminin sağlanabilme
si, öncelikle g'eniş çapta bir tarama ve tesbit 
yapılması ve daha sonra da etkili bir denetim 
faaliyetine girişilmesi gerekmektedir. 

Bu konularda haklı tenkidlerde bulunan 
Sayın Isıtan, Sayın Kmaytürk ve Sayın Özer 
ve diğer arkadaşlarla aynı görüşleri paylaştı
ğımı bu vesile ile belirtmek isterim. Bütün bu 
teftiş faaliyetlerinin halihazırda mevcut 123 iş 
kadrosu müfettişi ile tam olarak yürütülmesi 
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I katiyen mümkün değildir. Bu nedenlerle torba 
kadrodan ilk plânda önemli ihtiyacımıza karşı
lık 121 iş müfettişi kadrosu daha istenmiştir. 
Yine bu paragrafta belirttiğim hususlarla da 
ilgili arkadaşlarım haklı tenkidlerde bulun
maktadır ve başlangıçta arz ettiğimiz gibi 
olaylara tekaddüm edemeyişimizin, onların ge
risinde kalışımızın bir nedeni de budur. 

Diğer taraftan toplu iş ilişkilerini düzen> 
liyen 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu 
iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları 1963 
yılında yürürlüğe girmiş ve Bakanlığıma önem
li olaylara sebebolabilecek yetki uyuşmazlıkla
rının halli gibi yeni görev ve sorumluluklar 
yüklemiştir. Bilindiği gibi 274 sayılı Sendika
lar Kanununun bâzı maddeleri 12.8.1970 ta^ 
rihinde yürürlüğe giren 1317 sayılı Kanun ile 
değiştirilmiştir. Kanunun sistemini etkilemiş 
bulunan bu değişikliklere paralel olarak 275 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nununda da bâzı değişiklikler öngörülerek bir 
tasarı hazırlanmış ise de, tasarı kanunlaşma
dığından, bu iki kanunun hükümleri arasında 
büyük çelişkiler ortaya çıkmıştır. Bu çelişkiler 
kanunun esasen aksıyan yönlerine ilâveten uy
gulamada işçi kuruluşlarının birbirleriyle ve iş
verenlerle sürtüşmelerine sebebolmakta ve böy
lece çalışma hayatında tam sıhhatli bir ortam 
yaratılamamaktadır. 

Bir ülkenin ekonomik yönden gelişmesi ve 
sosyal huzura kavuşması geniş ölçüde işçi işve
ren ilişkilerinin iyi bir şekilde düzenlenmesine 
bağlıdır. Toplu iş ilişkilerini düzenliyen 274 sa
yılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşme
si, Grev ve Lokavt kanunlarının çalışma barışı
nın sağlanması konusunda toplumumuzun bün
yesine uygun ve yeterli oldukları iddia edilemez. 
Sözü edilen kanunların dokuz yıllık uygulama
sında aksayan birçok yönleri görülmüştür. Bu 
noktada gerek işçi, gerek işverenlerin birleştik
leri, tamamen mutabık oldukları çeşitli vesileler
le ifade edilmiştir. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 1317 sayı
lı Kanunla değiştirilen hükümlerinden bir kıs
mının Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek, Ana
yasa Mahkemesinde iptal dâvası açılmış bulun
maktadır. Anayasa Mahkemesince bu konuda 
varılacak karar sendikal hak ve özgürlükler ko-

I nusunda 274 sayılı Kanuna ve buna paralel ola-
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rak 274 sayılı Kanunda yapılması gerekli deği
şikliklerle ilgili çalışmalarımıza büyük ölçüde 
yol gösterecektir. Anayasa Mahkemesinin kararı 
belli olduktan sonra 274 ve 275 sayılı kanunlar
da yapılması düşünülen değişiklikte özellikle 
barışçı çözüm yollarına yer verilecek ve bu de
ğişiklikten önce mutlaka işçi ve işveren kuruluş
larının da görüşleri alınacaktır. Bu açıklama
mızın ışığı altında Sayın ismen in de bu konuda 
tereddüde mahal duymaması gerekir. Anayasa 
Mahkemesi kararma, gerekçesine intizar etmek
teyiz. Bu gerekçenin bize vereceği istikamette, 
hedefe doğru yönelecek yeni bir tanzime elbette 
girişeceğiz. 

Sayın Başkan, Maliye Bakanlığınca ortaklaşa 
hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği Sayıştayea 
da incelenerek son seklini almıştır, önümüzdeki 
günlerde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe konulacak olan Yönetmeliğe göre komisyon 
toplantıya çağırılarak ve 1969 yılından bu yana 
esasen gecikmiş olan yeni asgari ücretler tesbiti 
sağlanmış olacaktır. Bu konuda Sayın özer, 
Sayın İsmen ve Sayın öztürk haklı bir tenkitte 
bulunmuşlar; ama ihtiyarımız dışında olan geliş
meleri kaydetmek lûtfunda bulunmamışlardır. 
Ama, bunu büyük bir memnuniyetle kaydettim. 
Biz Bakanlık olarak bunun üzerine hassasiyetle 
eğilmiş bulunmaktayız. Sayıştaym kararma da 
intikal etmişti; zannediyorum ki, karar da alın
mıştır. Bugünlerde Resmî Gazetede yayınlandık
tan sonra gerekli çalışmalar süratle ikmal edile
cektir. 

Sayın senatörler, bugüne kadar sosyal hima
yeden mahrum kalan tarım ve orman isçilerinin 
Hükümet programında da yer aldığı üzere biran 
önce sosyal himayeye kavuşturulmalarını temi-
nen, Tarım ve Orman iş Kanunu tasarısı hasır
lanmış ve Başbakanlığa geçen hafta sunulmuş
tur. Sosyal politikanın gelişmesinde Batı ülkele
rinde dahi tarım ve orman kesiminde çalışan
lar sanayi, ticaret, ulaştırma, inşaat ve hizmet 
kesiminde çalışanlara oranla daha sonraki ta
rihlerde sosyal himayeye kavuşmuşlardır. Bu 
durum tarım sektöründe çalışanların diğer ke
simlere nazaran millî gelirden daha az pay al
masından ve bu kesimde verimliliğin düşük ol
masından, ayrıca tarım işçiliğini sürekli olarak 
meslek edinen zümrenin azlığından ileri gelmiş
tir. 
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Ülkemizde İş Kanunu 1936 yılında yürürlüğe 
konulduğu halde Tarım ve Orman İş Kanunu
nun bugüne kadar çıkarılmamış olması da bir öl
çüde bu nedenlere dayanmaktadır. Genel nüfu
sumuzun % 62 sini teşkil eden 22 milyon civa
rında vatandaşımız kırsal kesimde yaşamaktadır. 
Bunların 9,5 milyon kadarı çiftçilik, ormancılık, 
balıkçılık ve avcılıkla ilgili işlerde çalışmakta
dır. Bu kritere göre kırsal bölgedeki işgücünün, 
yani çalışanların % 77 sinin tarım ve orman iş
leriyle iştigal ettikleri anlaşılmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan bir 
araştırmaya göre ülkemizde tarım ve orman iş
lerinde hizmet akdine dayanılarak çalıştırılan 
işçi niteliğindeki kişilerin sayısının 1 milyon ci
varında olduğu tahmin edilmektedir. Bunların 
yarısı kamu kesiminde çalışmaktadır. Kamu ke
siminde çalışan toplam 500 bin civarındaki ta
rım ve orman işçisinin 450 binden fazlası geçi
ci ve mevsimlik işlerde çalışmakta, ayrıca 1 
milyon işçinin 280 bin kadarı da Orman Bakan
lığına bağlı çeşitli işlerde hizmet görmektedir
ler. Bugün İş kanunlarının kapsamına alınarak 
sosyal himayeye kavuşturulmuş bulunan sana
yi, ticaret ve hizmet kesimlerinde çalışan işçile
rin sayısına çok yakın, hattâ eşit sayıdaki ta
rım ve orman işçisinin hâlâ her türlü sosyal hi
mayeden. mahrum bulunması, Hükümetimizin 
öncelikle bu konuya eğilmesini gerektirmiştir. 
Her türlü tarım ve orman işçilerini kap<sryacak 
şekilde hazırlanmış bulunan tasarıda, bu kesim
deki işçilerin çalışma koşulları iklim, tabiat ve 
ekolojik şartlar, tarım ye orman işlerinin nite
likleri göz önünde bulundurularak saptanmış
tır. Ayrıca, mahallî ve bölgesel farklılıklar dik
kate alınarak çeşitli hükümler getirilmiş ve bu 
farklı uygulamaların her ilde kurulan il tarım 
ve orman çalışma kurulları tarafından gerçek
leş tirilmesi. öngörülmüştür. 

1475 sayılı Kanundaki belli başlı sosyal hak
lar, tarım ve orman kesiminin özellikleri göz 
önünde tutularak bu kesimde çalışan işçilere de 
tanınmıştır. Bu arada 1475 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine paralel olarak tarım ve orman iş
lerinde çalışan işçiler için de ayrıca bir asgari 
ücretin tesbitine yer verilmiştir. Büyük bir küt
lenin sabırsızlıkla beklediği tarım ve orman iş 
kanunu tasarısının biran önce kanunlaşmasını 
temin için sayın senatörlerin yakın ilgi ve yar-
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dunlarını esirgemiyeceklerini ümit ve temenni 
ederim. Tasarının kanunlaşması çalışma barışı
mızı sağlamada önemli bir aşama olacaktır ve 
Sayın îşmen karşımda olduğu için arş edeyim; 
endişeleri zannediyorum bu noktada olmamak 
gerekir. Bu yönden büyük bir hamle yaptığı
mızı, reformist bir hareketin içinde bulunduğu
muzu iftiharla bir görevi yerine getirmenin hu
zuru içinde belirtmek isterim. 

iSosyal himayenin yanında tarım ve orman 
işçilerinin so'syal güvenliğe kavuşturulmaları 
da bir Anayasa gereği olarak kabul edilmekte
dir. Ancak, ülkemizin ekonomik durumu ve ta^ 
rım kesimindeki istihdam şekilleri ve tarım iş
letmelerinin genellikle küçük işletme tipinde ol
maları karşısında bu sorunun kademeli bir uy
gulama ile gerçekleştirilebileceğini kabul et
mek gerekir. Bugün İçin tarım ve orman kesi
minde çalışanların tamamının sosyal güvenliği
ni temin etmenin imkân'sızlığı açıktır. Bu ba
kımdan ilk aşamada kamu kesimindeki tarım 
ve orman işlerinde çalışanların sosyal güvenlik
lerinin sağlanması kararlaştırılmıştır. 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda yapılacak deği
şikliklerle sağlanacak olan bu imkândan, ülke
mizde çalışan bütün tarım ve orman işçilerinin 
% 54 ü faydalanacaktır, ikinci aşamada da özel 
rektörde çalışan tarım ve orman işçileri sosyal 
güvenliğe kavuşturulacaktır. -

ıKonu ile ilgili olarak Sayın Isıtan, Saym 
Hamdi Özer, Adalet Partisi Grupu adına gö
rüşlerini lütfeden Sayın Kmaytürk bu noktaya 
haklı olarak parmak basmışlardır. Ancak, ça
lışmalarımızın özetini sunduğum bu beyanla
rımla zannederim ki, endişeleri kalmamış olsa 
gerektir. Bu tenkid ve temennileri biz daha 
önce benimsemiş bulunmaktayız. 

Saym senatörler; şunu arz edeyim; Bakan
lık olarak Yüce Meclisten, Yüce Senatoda yapı
lan konuşmalar daima bizim çalışmalarımıza il
ham kaynağı olmuştur ve Hükümet programı 
yamnlda bu görüşlere aynı ölçüde ağırlık vere
rek onlara çözüm yolu bulmaya çalıştığımızı, 
yine bu fırsattan faydalanarak arz etmek iste
rim. 

'Değerli senatörler; bakanlığım sosyal ve 
ekonomik hayatımızı her yıl büyük kayıplara 
yal açan iş kazası ve meslek hastalıklarını azalt
mak için gerekli tedbirleri alma gayreti içinde-

I dir. İşyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yö
nünden teftiş ve denetimini yapmakla görevli 
teknik müfettişlerin takviyesi kararlaştırılmış 
ve teftiş dışında bu konuda alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek amacı ile inceleme ve 
araştırma faaliyetlerine de başlanılmıştır. Bu 
konuda yeterli bir hamle yaptığımızı iddia et
mek durumunda değilim. Arkadaşlarımızın be
lirttikleri tenkidlere canı gönülden katılıyo
rum. imkânlarımız ölçüsünde bu önemli ve geç 
kaldığımız soruna bir çare bulacağımızı uma
rım. 

Saym Başkan, şimdi de memleketimiz için 
büyük bir önem arz eden ve değerli konuşmacı
ların ittifakla üzerinde durdukları yurt dışın
daki işçilerimizin sorunlarına değinmek istiyo-

I rum. 

Bugün her 50 Türk vatandaşından bir tane
si yurt dışında işçi olarak çalışmaktadır. 600 bini 
aşan bu vatandaşlarımızın memleketimizin kal-

I kınmasma olan katkısının önemi artık açıklıkla 
bilinmektedir. Ancak, her yıl sayıları giderek 
artan dış ülkelerdeki vatandaşlarımıza asgarî 

I hizmetler bile gerekli şekilde götürülememiştir. 
I Bunun nedenleri etkin bir örgütün merkezde 
I kurulamamış olması, yurt dışındaki işçilerimi

zin sorunları ile ilgili Bakanlık ve kuruluşların 
işbirliği içinde koordine bir şekilde çalışmaması, 
Bakanlığın dış ülkelerdeki örgütünün esnek ol-

I maması, yeterli sayıda yetenekli elemanlarla 
teçhiz edilmemesidir. Bunun neticesi olarak ya-

I bancı ülkelere daha çok işçi, daha iyi şartlarla 
göndeıilememiş, isçilerimizin hak ve menfaat
leri gereği gibi korunamamış, bulundukları 
memleketlerdeki imkânlardan faydalandınla-
mamış, dış ülkelerdeki 600 ilâ 900 milyon Do
lar olarak hesaplanan tasarrufları Türkiye'ye 
transfer edilememiş ve nihayet işçinin yurt dı-

I şmda ve kendisinin kati dönüşünde istikballeri 
güvenlik altına alınamamıştır. 

Bunlardan da önemlisi ve aslolanı, hizmet
lerin işçiye götürülmemesi neticesinde işçinin 

I memleketle olan bağları kuvvetini kaybetmiş, 
I ümitsizliği ve itimatsızlığı giderek zamanla 

artmıştır. Türk toplumuna ve ülkemizin bütün-
I lüğüne yönelik yabancı ve bölücü ideolojiler, 

zararlı faaliyetler gelişmiş, yurt dışındaki iş-
I çilerimizin içinde bulundukları bu ortamdan ya-
I rarlanmak üzere ciddî örgütlenmelere, teşebbüs-
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lere geçmişlerdir. Bu zararlı akımlarla ye faali
yetlerle mücadelenin en etki» yolu, yurt dışın
daki işçüerimize ihtiyaç duydukları, duyabile
cekleri her hizjnetin Devlet eliyle götürülme
sidir, 

BHIndiği gibi Çalışma Bakanlığı dış ülkeler
deki işçilerimizin çeşitli sorunlarını e/özme ve 
işgücü ilişkilerini düzenleme çalışmalarını 864 
sayılı Kanununa göre yürütmektedir. Ancak, el
deki bu mevzuat günümüz ihtiyaçlarını karşıla
maya ve yabancı ülkelerde organize bir fonksi^ 
yon gösterme bakımından yetersiz ve tesirsiz 
kalmaktadır. Bakanlığımız bu durumu dikkate 
alarak bir süredir devam eden 864 sayılı Kanun 
ve buna bağlı yönetmelikleri yeniden düzenleme 
çalışmalarını tamamlamıştır. Gecen hafta Hü
kümette de incelenerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan tasarıya göre, Türkiye'nin 
yalbancı ülkelerdeki işgücü piyasalariyle te
maslarının yürütümü ve işçilerimizin sorunları
nın çözümü için gerekli olanakların araştırıla
rak teşebbüslerin yapılması yetkisi, yeni bir 
Genel Müdürlükte toplanmıştır. Yurt Dışı işçi 
'Sorunları Genel Müdürlüğü adını taşıyacak 
olan bu örgüt, merkez ve yurt dışı uygulama 
birimlerinden oluşacaktır. Böylece Çalışma Ba
kanlığı dış örgütünü, işçilerin yoğun olduğu 
bölgeler başta olmak üzere esnek ve etkin bir 
şekilde organize edecek; yabancı dil, mevzuat 
'bilgisi yüksek, yetenekli personelle geliştirece
ği kadrosu sayesinde iktisadi sosyal hizmetlerle, 
kültür ve formasyon hizmetlerini vatandaşları
mızın ayağına en kısa zamanda götürecek ve 
işçi sorunlariyle ilgili bakanlıklar ve kurumlar 
arasında koordinasyon sağlanacaktır. 

Bu konuda değerli görüşler lütfeden Sayın 
Kınaytürk, Sayın Isıtan, Sayın Hamdi özerle 
aynı görüşleri ve aynı endişeleri paylaştığımı 
işaret etmek isterim. Az evvel kısaca takdim 
ettiğim ve hedefini maksadını arza çalıştığım 
tasarı, biran önce kanunlaşması için halen Tür
kiye Büyük Millet Meelisindedir. Sayın sena
törlerin yardımcı olmalarını özellikle istirham 
ediyorum. Hattâ, işin müstaceliyeti ve önemi 
dolayısiyle bugün Mecliste bir geçici komisyon 
kurulması için talepte bulunacağım. Ümit ve te
menni ederim ki, çok yakın bir gelecekte bu ta
sanınız da değerli senatörlerimizin tetkik ve 
tenkiıdlerine, kararlarına sunulmuş bulunacak
tır. 
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Sayın senatörler; sosyal güvenlik konusuna 
galinee: insanların mutluluğu ve hattâ özgür
lüğü sosyal güvenliklerinin sağlanması ile müm
kün olabilir. Bu nedenle Anayasamız, «Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir.» hükmünü 
getirmiştir. Toplumun huzuru birliği ve dirliği 
bütün bu bireylerini kapsıyan bir sosyal gü
venlik düzeninin kurulmasına bağlıdır. Bu de
mokratik düzene dayalı hukuk devleti anlayışı
nın vaz geçilmez şartıdır. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun büyük önem kazanan yardımla
rını dalha verimli kılacak biçimde organizasyonu 
ele alınmıştır. Kurumun kuruluş kanunu yeni 
ihtiyaçlara göre değişltirilecektir. Çalışmaları
mız tamamlanınca tasarıyı Yüce Meclise sun
muş olacağız. Bu konudaki tenkidlere, temenni
lere elbette ki, katılıyoruz. 

506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi değişti
rilerek taban ve tavan ücrâtler günün ihtiyaç
larına uygun hale getMlmişjtiir. Böylece taban 
ücret yükseltilirken, halen 540 liranın altımda 
yaşlılık aylığı alanların aylıkları da yükseltil-
müştir. 48 milyon liralık bir fedakârlıkla, bu
gün yaşlılık yardımı alanların % 49,1 inin ay
lıkları asgari geçim düzeyine yükseltilmiştir. 
Bu sosyal adalet ilkelerine uygun bir tedbirdir, 
bir adımdır. Yeterli olduğunu iddia etmek el
bette bugünkü koşullar altında mümkün değil
dir. Esasen bu konu üzerinde çalışmalarımız 
vardır, az sonra da kısaca belirteceğim. 

Sağlanacak imkânlar ve kaynaklarla elbet
te ki, önce işçaterimizin, emekllerimizin, dul ve 
yetimlerinin imkânlarına, yardımlarına koşaca
ğız. Bugüne kadar çeşitli şikâyetlere yol açan 
Sosyal Sigorta tahsis işlemlerinin geniş ölçüde 
mekanizasyonuna gidilmek suretiyle hızlandırıl
ması ve aylıkların geciktMlmeksizin bağlanma
sı sağlanacaktır, ön adımlar atılmıştır, bâzı ça
lışmalar yapılmış bulunmaktadır. Sayın Öz-
türkçine'nin işaret ettiği - özür diliyerek söy-
liyeyim, eğer bize isim falan verirse memnun 
oluruz. - birbuçuk senelik bir gecikmeyi ben ilk 
defa duyuyorum. Bu gecikme bizim kurum yö
nünden değil, belki ilgililerin vesaikini zama
nında takdim etmemeleri, veya işlerini taklbat-
memelerinden doğmaktadır. Değerli öztürkçine 
arkadaşım bana bu konuda daha ayrıntılı bil
gi verirse, mağdur olan vatandaşlarımızın sü
ratle mağduriyetini giderecek tedbirlere yöne-
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liriz. Ancak, arz ettiğim gibi gecikme bir me-
kanazasiyona konuyu initikal ettirmediğimiisden 
'doğmaktadır. Bu mevzu üzerinde ciddî çalişma-
lar yapılmaktaiir. 

Kompüter sistemini bu müeGiesemdze ve ona 
pfaralel olarak 'kurulunu? olan Bağ - Kur'un 
hikmetlerini geliştirmek bakımından düşünmek
teyiz. Bu plânları henüz hazırlamış değiliz, te-
ımel fikirde beraberiz. Zaman içinde, imkânla
rımız elverdiği ölçüde bunu sağlıyacağımızı arz 
telfenajek isteıün. 

Bu arada Sayın Ilıtan ve Sayın Baysoy ve 
'diğer arkada?1 anmızın da belirttiği kurumun 
'akltuıaryal durumu, Uluslararası Çalınma Teşki
lâtı uzmanına yaptırılan .tetkik sonucunda dü
zenlenen rapor da dikkate alınarak yenid:n göz
den geçirileceMiir. Bu gölden geçirme, inceleme 
çalifmialanmız bitmediği için Sayın Isıtan'm 
bözden bu kürsüden şu anda talebettiği bilgileri 
sunamamanın üzüntüsü içinde olduğumu belir
tiyorum. Ancak, neticeleri alındığı zaman - Sa
yın Baysoy da, değindiler - bu konuyla ilgili 
görüşlerinıizi önce Parlâmentonun bütün kanat
larına, siyasi gruplara takdim etmeyi bir görev 
sayıyoruz. Çünkü kurumun bâzı çıkmazları, şa-
yeıt var is% biz müessesemizin problemlerini bel
ki zamanında müessir bir şekilde değerli parlö-
manterlere anlatmak imkânını bulamadığımız-
ıdan doğmuş olsa gerektir. Şalisi infcbaım, me
selede bir yönüyle bu ş-çikiMe belimi^ bıi-un-
m.ak"aidır. Bu bakımdan önce bütün müesse'sele-
rLuizi bu arada da Sosyal Sigortalar Kın-uimu-
nun içlinde bulunduğu şartları ıslah tsübirleri-
mizi ve bu millî müessese üzerinde barksain 
millî sorumluluk duygusu içimde hassasiyetle 
davranmasını temin edecek istikamette aydın
latma görevimizi önceden yapmak mecburiyeti-
ni hisseiiitiğimi, bu vesileyle arz etmek istedim. 

SScsyal Sigortalar Kurumunun sağlık poli
tikasının Devletin genel sağlık politikasına uy
gun bir duruma getirilmesi öngörülmektedir. 
Bunun için Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlı-
ğıyle gerekli işbirliği yürütülmekte olup sağlık 
kurumlarının tek elde bdrleşitirmgisii gereği du
yulmadan bir örnek istihdam ve programlama 
tedbirleriyle kaynak israfı öalenecsktur. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna yataksız sağ
lık tetSiislerinide de eczane açabilme yetkisi vers-
cek olan teklif kanunlaştığı takdirde, ilâç isra-
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fini ve suiistimalini önleyici, hattâ ulusal ilâç 
sanayiıini oluşturucu tedbirler alınabilecektir. 
Konu bugün Millet Meclisi gündemindedir. Is
rarla talebe'.tiğimiz bu imkânlar Kze verildiği 
ölçüde ancak faydalı olabileceğimizi, Yüce tak
dirlerinize sunmak isterim. 

Konut kre'disi olanaklarını ulusal konut po
litikası idinjdeki yerine oturtacak tedbirlerin 
alınması için çalışılacak ve konut politikasında 
dır gelirlilerin yararlanma olanakları genişleti-
lecsktir. Bu konuda temel politikamızda, uygu
lamada bir değişik istikamet çizeceğimizi arz 
etmek işiyorum. 

Bu vesileyle Sayın Senatör Isıtan'in görüş
lerine ve bununla ilgili diğer arkadaşlarımızın 
görüşlerine kısaca cevap arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bu arada radyolarda da duyduğunuz, gaze
telerde okuduğunuz, sosyal güvenlik konusunu 
bitirmeden önce arz etmeyi faydalı gördüğüm 
bir husus; Fransız Hükümetinin Sosyal Güven
lik Anlaşmasını imza etmiş olmasıdır. Bu da 
•memleketimizin Fransa ile işçi mübadelesi yö
nünden ve onların sosyal güvenliklerinin te
minat a bağlanması yönünden önemli bir çalış
ma olmuştur. Bu beyanımın da tutanaklara 
geçmesi bakımından ifadesine, izninizi rica et
tim. 

Sayın B'aşjkan; çağılmıızıın uygarlık anlayıs> 
nın vazgeçilmez umsurl&nnidlan birisi olarak 
Anayasamızda yer alan soisyal güvenlik iltoe-
lsiin;in uygulanmasını, esnaf ve laanalMrlar il© 
diğer bağımisız çalışanlarla teşmil efanek için 
1479 Sayılı Kanunla kurulara Bağ - Kur'un ha
zırlıkları hızla ilerlemektedir. HaziErhfc çalış
malarında göz önünlde bulundurulan temıel pren-
ısip, Bağ - Kur'un Türk Kamu İdar©sitn!deki re
form gücünü sembolize edecek şekilde ettJkin, 
ucuz, süratli ve ranldıanaftıilı çalışan oranek IMr 
kuruluş olarak teşkilâtlanldıı^limiasıjdır. Yürü-
Itülmieikte olan hazırlık çalışmalarında Bağ -
Kurada moldertn organâ&asyion prensiplerini uy
gulamak, bu arada mekanıizaisyonıdan opfâmafl, 
lölçüleride faydalanmak atmacı giidülm^ktedir. 

Kuruluşun organizasyon şiesm&isı ve çalışına 
metlottları ıkonustunidaM bJaızıırbJklar kısa bîr sü
re içimde tamamlanacak ve mettitoeleri Kanunda; 
hazırlanmDaısı öngörülen tüzük ve yönetmelikler
le şekil verümeisin'de esas alınacaktır. Bağ -
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Kur Genel Kurulu da en geç Mayıs 1972 ayı 
içimde toplanacak ve kanunun hükümleri kanun
da öngörülen süreler içinde uygulatma alanına 
kamuflmuiş bulunacaktır. 

'Sayın Başkan; iş ve İsçi Bulma Kurumunun 
gelişen bir dkomonıinin ortaya çıkardığı yeni 
Italep ve sorunların baskıısı karşısında ve plânlı 
elkonıominin gerelkleri ve hedeflerimin ışığı altın
da yenli bir düzenlemeye ihtiyacı bulunduğu 
işiüpihes'teidir. Kurumun istihdam politikası için
deki gerçek yerini bullaMlmııeSi için klâsik fonk
siyonunu teşkil eden bir aracılık kuruluşu ol
ana hüvijyetiinin dışında, yeni görevlerle ve bu 
görevlerin gerektirdiği olanaklarla teçhiz edil
mesi gerekmektedir. 1962 yılından itibaren 
yurt dışına işçi gönderme faaliyetinin başla
mış olması, Kuruma yeni ve önemli görevler 
geitlirmiştir. Kurumun Dünyadaki benzerleri 
ölçüsünde başarılı kıhnıabûmesi için aşağıda 
az sonra beMrteceğim, hususlarım mutlaka yeri
ne geltirilimesi gerekmektedir. 

Kurum, işgücü plâmlamalsımı ilk düzeyde ya
pan ve bu konufda Devlet Planlama Teşkilatı
mın biriimci derecede yardımcısı olan bar kuru
luş hailine dömüsltürülmelidir. Kurumun plas
man faaliyetleri bugün dahi bâzı istisnalar dı
şında bele/diye hudutları haricine çıfcarılaıma-
mıştır. işıe yerleştirme faaliyetlerinin kırsal 
(bölgelere ulaştınllması, Kurumun klâsik aracı
lık fomksiyomumum tam anlamda yerine geltiril-
mesinıim başlıca şartıdır. Sayın Işıtam'm ve di
ğer arkadaşlanmın bu konudaki görüşlerine 
aynen katıldığımı bu vesile ile ifade etmek ia-
f%!orunı. 

Kaükınımamızın gerektiği vasıflı işgücü ihti
yacı, sanayileşmemizin dar boğası haline g'elirmek 
üzeredir. Ayrıca dış işçi talebi büyük ölçüde 
vasıflı işçiye kaymış bulummiaktadır, Gerek sa
nayileşmemizin ve gerekse dış talebin vasıflı 
insan gücü ihtiyacını karşıla ̂ albilmıek lora. Ku
rumun buıçrüın seımlboililk mahiyette buludan eği
tim faaliyetinin en yüksek bir düzeye çıkarıülm?-
isı, kalkırmıanın en önemli Önceliklerinden biri
si halice gelmiştir. 

Eğitim faaliyetleri üzerinde değerli arkada-
şıım Sayın Baysıoy haklı olarak durdular, diğer 
arkadaşlar da değindiler. Gerçekten bu mesele 
Türkiye'mizde bir ölçüde ihmal edile'gelen bir 
konu olmuştur, işçi eğitimi sorunu bugün sü-
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raitle çözüm bekliyem ciddî, önemli, millî bir 
dâva haline gelmiştir. Bu konulda önçalışmalar 
yapılmaktadır. Arkadaşlarımın sorularını kı
saca cevaplandırırken buna da yer verflnis ola
cağım. işveren kelsimıi, işçi kefsiımi kendine dü
şen görevleri tam ve kâmil mânada yerine ge-
'tiremıemekttedir. Kurumumuzu: da eğitim hiz
metlerini daha etkin bir biçimde yürütmek ba
kımımdan yeni bir bünyeye kavuşturmanın ça
bası içindeyiz. 

Kurum kıt imkânlar içinde büyük gayret 
göstererek çalışmakta ve çeşitli ülkelerden alı
nan işçi taleplerimin hemen hemfen tamamını 
karşılamaktadır. Yurt dışına işçi gönderme iş
lemlerimin basMeşt'irilnıefsi ve bu konudaki şi
kâyetlerim önlenmesi amaciyle yurt dışına işçi 
göndermeyi düzenliyen mevzuat son gelişmele
rin ışığı altında yeniden hazırlamamaktadır. 

Sayın Baışkan; değerli arkadaşlarımın de
ğindiği ve gerçekten cnemlli bir konu olan is
tihdam konusu üzerimde birkaç söz söylemek is
terimi. 

Her şeyden amele kaibul etmek gereklrki, is
tihdamı kalkınma sürecinde bulumıara bir toklu
mun em Önde gelen sorumlarımdan birisidir. Tür
kiye'mizin busun içimde bulumdueıı koşullar 
acıSımdan taşıdığı nitelik ise, haıpimizee bitfm-
mıetktedir. Buffüm vurdııımuizdalkıi issiz saıvısı 
2 mifîıvona yaklaşmakladır. 35 milyon nüfuslu 
bir ülkede nüfusun % 6 sının issiz olması, şüp-
•heteiz son derece önemli bir olavdır. Bunun top
lumum poisva - ekonomik yamçında, temelde ak-
Fav̂ m bir vönüm varlığını orfta/va koyduğunu 
sovlevebı liriz. işsizlik ulusal kalkınmamızı da 
birimci plânda etlkilemektedir. Belki de kal
kınma hamlemizin bugün için karşılaştığı en 
önemli sorundur. Çünkü işsizlik birtakım sos
yal ve ekonomik sorunların sonucu olabileceği 
giıbi birçok sorunların da kavması ve nedeni 
durumundadır, işsizliğin önümüzdeki yılîarida 
da aynı oranla artması önlenemezse, ortava çı
kacak bunalımın büyüklüğünü kestirmek zor 
ölmıyacatktır. Bir ülkede iki milyon insan i'ş-
sizse, o ülkede öteki bütün sorunların soyut kal
ması tehlikesi var demektir. Yalnızca bu eko
nomik ve toplumsal sorunu saptamak bile bir 
•çıkış noktası olmalıdır. Çözümler bunu. izle
yecektir. Kanımızca bu offiay üzerimde yurdu
muzun tüm sorumlu organları ve kişileri önce-
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likle durmalıdırlar. Hükü'melt kesiminden birim [ 
çevrelerimi, işveren kesiminden işçi kesimini, ! 
kamuoyumuzu oluşturan yayın organlarına ka- j 
dar herkesin bu konuda payına düşeni yapc"o.s.,3i i 
ulusal görev olsa gerektir. Bugün yurdumuz- I 
da âdeta bir istihdam seferberliği zorunlu hale ! 

gelmiştir. Çalışımla Bakanlığı bütün çağdaş top- ! 
tanlarda olduğu gibi Devletimizin ekonomik i 
ve sosyal politikasını yönlendiren bir bakan- \ 
lık olma yolumda önemli aşamalar içindedir, i 
Şüphösiz ki, bu yönlendirmie çabalarının ve I 
çalışmalarının odak nidalarından biri ve belki , 
de başflıcası istihdamdır. ] 

Ara ettiğim, ğifbi, istihdam konusu her türlü 
isitüsmarın ötesinde millî bir dâva, çö>züm bek-
üyem temel bir sorun olaralk herkesin üzerinde 
eğilmesi ve buna vatanperver bir açıdan baka
rak çözüm bulması gereken ciddî bir memleket 
davamızdır. Diğer memleketlerin de buna ben
zer problemleri oîmuşitur. Bu meseleyi yalnız 
bir Hükümeit meselesi olarak, yalnız bir parti 
meselesi olarak, yalnız bir şahıs veya istismar 
(konusu olarak ele almak hiçbir şey getirmez. ; 
TürMye'nin bütün güçleri, Millî güçleri, millî [ 
sorumluluk duygusuyla bu dâvanın üzerine eğil- i 
meli ve buna bir çözüm bulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; genel oüarak takdim { 
ettiğim bu konuşmamla sosyal hukuk düzeni- | 
nıiizde çalışma barışımız için gerekli anayasal [ 
tedbirler üzerinde büyük bir hassasiyetle dur- f 
duğumuzu, durmakta olduğumuzu kıssaca arz i 
etmeye çalıştım. 

Sayın Başkan; vajkti eğer suiistimal etmez
sem, çok değerli konuşmacıları Bakanlığı- ; 
ana ycmeilttilkleri bâzı soruları kısaca cevaplamak • 
istiyorum. 

Savın arkadaşlarım, öncelikle arz edeyim 
ki, hakkımdaki teveccühleri beni bahtiyar kıl- I 
imiktir ve benim, çalışma şevkimi daha çok ar- i 
tırmıştır. Bu iyi temennilere lâyık olmak baş- ' 
lıca gayem olacaktır. ? 

Sayın Isıtan'm Teşkilât Kanunu ile ilgili \ 
yıllardır tekrar edilen tenkidine cevabımız şu- j 
dur. Bu konudaki çalışmalar bitmiştir, An?ak I 
yüce mailuiTrnır^ olduğu üzere idari reform j 
Ikom^u -iSil»! alanda butlan tor>yekûr« kamu I 
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— 3t 

7 . 2 . 1972 O : 1. 

dim tehir olmuştur. Arkadaşım haklıdır. An
cak bu konuyu süraJtlendirmıiş bulunuyoruz, ida
ri reform konusu ciddî bir çözüm buldıu£ktani 
sonra, çeşitli idareler de ancak bu genel tab
lo içinde yerioıi bulabilir. Gecikme bundan 
doğmuştur. 

Asgari ücret konusunu arz ettim. 
Tarım iş Kanununu geçen hafta Bakanlar 

Kurulura sunduğumu az evvel belirttim. Çok 
mahmul oldukları için Senatoda belki bunu iz
lemek imkânı bulamadılar. 

Değerli arkadaşımın değindiği işsizlik sigor
tası konusu şahsi kanıma göre ciddî bir sorun. 
Az evvel istihdam konusuna temas ettim; ama 
istihdamın çözümünde çok ciddî adımlar ata
madığımız bir dönemde işsizlik sigortasının ak
şamdan sabaha bir tasarı ile, bir kanunla sağ
lanmasının mümkün olamıyacağmı Yüce Sena
tonun takdirlerine sunmak isterim. Elbette bu 
da Anayasal bir görevdir, bir hedeftir. Ancak 
birçok güvenlikleri teminat altına aldıktan son
ra, bütün vatandaşlarımızı sosyal güvenlik te
minatına bağladıktan sonra böyle bir hizmete 
girmek imkânı vardır ve zannederim ki dış ülke
lerde de bu sorun böyle çözülmek imkânına sa-
hibolmuştur. Bir sigorta bünyesi içinde işsizlik 
sigortası ayrı bir şeydir: ama topyekûn ülkeyi 
kapsayan bir issizlik sigortası elbette çözüm 
bekleyen önemli; fakat güç bir meseledir. 

Bugün. Çalışma Bakanı olarak şunu arz ede
yim ki, bu yıl içinde çözümlenebilecek bir konu 
değildir; ama imkânlar takibedilmektedir Arz 
ettiğim gibi diğer sosyal güvenlik müesseseleri 
yerleştirilir ve sosyal güvenlik çemberi bütün 
yurdu kapsıyacak şekilde, bütün vatandaşları 
içine alacak şekilde eğer teminata bağlanır ise, 
ondan sonra bir işsMik sigortası konusu ele alı
nabilir. İssizlik sigortasını tahakkuk ettirme 
'koşullanılın henüz Türkiye'mizde sağlandığını 
iddia etmek güçtür. Bâzı düşünürler belki aksi 
görüşte olurlar^ Bis onların görüşlerini ikna 
edici, yeterli bir seviyede gördüğümüz anda 
bize yardımcı olsunlar, lütfen o zaman bu önem
li konuya da çare bulalım. 

iSayın îşıtan'm konsoloslukta askerlik yokla
ması ve pasaport vizeleriyle ilgili haklı talep
leri olmuştur. Bu konuda Bakanlığım zamanın
da teşebbüse geçmiş ve Millî Savunma Bakan-
' ligiyle, Dışişleri Bakanlığında çalışmalar iler-
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şoförlerin îş Kanunu kapsamına alınması. Ger
çekten bu, ihtiyari olarak mümkündür; yani 
böyle bir müracaat daima müspet karşılanmak
tadır; ama gerçekten 1475 sayılı îş Kanununun 
5 nci maddesinin 5 nci bendi. Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tari
fine uygun 3 kişinin çalıştığı işyerlerinde bu 
kanunun uygulanmasını öngörmüştür. Bunun 
gerçekten değiştirilmesi gerektiği kanaatine be
yanınız esnasında vâsıl oldum; ama bunlar sos
yal güvenlikten yoksundur demek istemiyorum, 
mecbur tutacak bir hükmün tahkim edilmesi 
gerektiğine işaret etmek için arz ediyorum ve 
bunu bir görev olarak kabullenmiş bulunmak
tayız. 

Değerli senatörler; yine birçok arkadaşla
rımızın değindiği gibi işçilerin eş ve çocukları
nı. yanlarına aldırmaları dıştaki işçilerimizin 
sıkıntısıdır. Bunların talepleri tamamen işveren. 
tarafından gelmektedir. İs ve tşçi Bulma Kuru
mu bu kahîl muameleleri geciktirmenin yanım
da değil, aksine bunları süratlendirmenin gö
revlisidir; ama talepler dışarıdan yapıldığı za
man, işveren Hükümet 40 yaşından yukarı kim
seyi getiremezsiniz, şu yaştan, şu vasıf dışında, 
şu adetten fazla kimseyi getiremezsiniz diye 
bağlayıcı şekilde bize intikal ettirir ise, bunun 
dışında bir işlem yapmak mümkün olmuyor. 
Elbette bunun ıstırabını duyan birçok işçi, 
emekçi kardeşimiz yurt dışında vardır. Onların 
ıstırabını paylaşmanın ötesinde bizim yapacağı
mız hiçbir işlem yoktur. 

lemistir. Hattâ askerlik yoklamasını sadeleştir
me konusunda Millî Savunma Bakanlığında 
vâki ikazımız üzere yapılmış çalışmalar sonuç
lanmış; ancak, bunları uygulama imkânı ne öl
çüdedir diye bir dış tatbikat konusu bahis mev
zuu olmuştur ve bu konuda yetkili olan bir ge
neral arkadaşımız meseleyi dış ülkelerde tetkik 
etmek üzere, orada da intibakını sağlayacak ça
lışmalar yapmak üzere bugünlerde gidecektir 
veya belki de dış memleketlere gitmiş durumda
dır. 

Vize meselesi üzerinde de İsrarla duruyoruz. 
Gerçekten arz ettiğim bu iki konu, 110 sorun 
olarak Çalınma Bakanlığınca tespit edilen ve 
her birinin ağırlığı olan sorunlardan yalnız 
küçük iki noktadır, fakat, işçilerimizi çok bu
naktan ve bizi dışarda çok küçük düşüren man
zaralar yaratan bir uygulama olmuştur. Bunun 
ıslahı istikametinde ilgili bakanlıklarla yakın 
işbirliği sürdürmekteyiz. 

isçi araç ve gereçlerinin Türkiye'ye getiril
mesinde gerçekten bâzı imkânlar mevcut ise de, 
bunların yeniden gözden geçirilmesi, Maliye, 
Ticaret ve Gümrük bakanlıklarıyle temas ha
linde bulunduğumuz ve birlikte çalıştığımız bir 
konudur. Teknisyenler seviyesinde bu meseleye 
değinmeyen, sıhhatli, memleket şartlarımıza uy
gun bir çözüm bulmaya çalışılmaktadır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının eği
tilmesi konusuna değerli arkadaşımız Kmaytürk 
ve Sayın Öztürk haklı elarak önemle işaret et
tiler. Bunu arz edeyim ki, Almanya'da halen 25 
öğretmenimiz vardır, Almanya dışındaki ülke
lerde 5 öğretmenimiz bulunmaktadır ki, dış ül
kelerde cem'an 30 öğretmenimiz vardır. Bu yıl 
100 kadar öğretmenin gönderilmesi için hazır
lıklar tamam)aımıştır. Bu konuda Millî Eğitim 
Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakan
lığı önemli olan sorunu çözmeye gayret etmek
tedirler. Çalışma Bakanlığı olarak, sorunları
mızda büyük ağırlık taşıyan bu meselenin sürat
le çözülmesini arzu etmekteyiz. 

îşçi olarak giden öğretmenlerden 150 den 
fasla öğretmene Alman makamları görev vermiş 
bulunmaktadır. Üzülerek ifade edeyim ki, şu 
anda biz ancak bu rakamın 1/5 i seviyesinde 
bulunuyoruz. Oysa ki, bu oranın tamamen ters 
olması gerekirdi. 

'S ay m intan'm teknik olan bir sorusuna ce
vabımız şudur. Başkasının vasıtasında çalışan 

Sayın Kmaytürk arkadaşım gerçekten olum
lu, meselelerimize derinlemesine bakan, zaman 
ölçüsü içinde bize faydalı olan işaretler verdi
ler. Kendileriyle temel görüşlerde tamamen be
raberiz. Grev ve lokavt gibi, sendikal haklar 
gibi hakların kısıtlanması diye bir şey esasen 
bahis konusu olamaz. Anayasal olan bu hakla
rın özüne dokunmak hiçbir şahsın, hiçbir par
tinin, hiçbir Bakanın hakkı ve haddi değildir. 
Bu görüşte de kendileriyle tamamen beraberim. 

Sosyal Sigortalar hastanelerindeki hizmet
lerimizi yeterli bulmalarını memnuniyetle kay
detmekle beraber, bu faaliyetlerin yetersiz ta
raflarını bütün arkadaşlarımızla da bildiğimiz 
için daha seviyeli, daha yükseltici bir merhaleye 
getirmenin gayreti içindeyiz. Esasen bu konu
da değerli hekim arkadaşlarım, teknik seviyede 
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ihtisas komisyonları olarak başarılı çalışmalar 
yapmışlar ve Bakanlığın, kurumun uygulama
sı gereken temel prensipleri saptamış bulunmak
tadırlar. 1972 malî yılı döneminde bu uygula
maların verimli çalışmalarını almaya çalışaca
ğız. 

Sayın Kınaytürk «600 binden fazla olan iş
çilerimize bu kadro ile hizmet getirmek imkânı 
yoktur.» dediler. \Hem de bu kadro ile hem bu 
kanunla hizmet getirme imkânı olmadığını da
ha evvel arz ettim. Yüce tensiplerinize, takdir
lerinize 864 sayılı Kanunu tadil eden kanun ta
sarısının pek yakında geleceğini sanıyorum. De
ğerli Kınaytürk arkadaşımdan da muhterem 

senatörlerle birlikte büyük ölçüde yardım ede
ceklerini ümidediyorum. 

Elbette bunların yainız kadro olarak, tablo 
olarak monte edilmesi yeterli değil, yeteri ölçü
de bilgili olmaları, bir eğitime tabi tutulmala
rı, bir seminer, bir kurs görmeleri gerekmekte
dir. Esasen bu nedenle şimdiden çalışmaları
mız başlamış bulunmaktadır. Meselelere nasıl 
bir istikamet vereceğimizi kendi müşavirlerimi
zi de merkeze çağırarak, onların bilgi ve tecrü
belerinden de faydalanarak 'diğer memleketlerin 
uygulamasını inceletmiş bulunuyoruz. Hazırlık
larımız tamamdır. Arz ettiğim gibi bütün bu 
meseleleri çözmek eldeki kanunla mümkün değil
dir. Bu kanunun değiştirilmesi zarureti aşi
kârdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da madem 
topluyorsunuz, oylamaya müracaat edeyim. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin bitimine kadar 
mesainin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

jduyurım Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Devamla) — Şunu özetle arz edersem, Sayın 
Bajkan ve değerli arkadaşlarım belki yaterli 
görürler. Esasen Sayın Kınaytürk'ün ve diğer 
arkadaşlarımızın belirttiği hususlar bizim de 
üzerinde ısrarla durduğumuz konulardır. Bun
ları kendileriyle ayrıntılı olarak görüşmeyi de 
arzu ederim. Gerekirse, Sayın Başkan izin 
buyurursanız not ettiğim bu hususları arkadaş
larımız arzu ederlerse kendilerine yazılı cevap 
da arz etmekle çözümliyebiliriz. 

BAŞKAN — Yazılı cevabı kabul ediyorlar. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Devalma) — Genel mâruzâtımda esasen bu 
konulara kâfi ölçüde yer verdiğimi de sanıyo
rum. Eğer arkadaşlarımız ayrıca işaret ederler
le kendilerine yazılı cevap arz ederim. 

Dıştaki işçilerimizin tasarruflarının yurda 
aktarılması bugün Hükümetimizin çözmesi, sü-
x'atle çözmesi gereken bir meselesi halinde sah
nededir, aktüeldir. Ekonomik Kurulda ve Ba
kanlar Kurulu seviyesinde müzakere edilmekte
dir ve Plânlama Teşkilâtı da bu konuda görev 

Yalnız şunu arz edeyim ki, hekimlerden şi
kâyetler belki vardır, yardımcı personelden şi
kâyet vardır. Bu doğrudur, haklıdır da. Ancak, 
bir de onlar yönünden meselenin bir ağırlığı, 
önemi vardır. Üzülerek belirteyimki, göreve 
başladığım andan itibaren Bakanlığımdan ay
rılmak üzere müracaat eden birçok yetişmiş, 
ihtisas sahibi değerli hekim arkadaşın dilekçe-
siyle veya şifahi müracaatiyle karşılaştım. Di
ğer Devlet hastanelerindeki hekimlerin imkân-
lariyle, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan 
hekimlerin fiilî olan, gerçek olan, teferruatını 
burada açıklamaya lüzum görmediğim, hepini
zin bildiği farklılıklar var. Yan ödemeler konu
su bugüae kadar tahakkuk etmediği kin buna 
Yetki Kanunuyla kavuşacağımız ümidi içinde
yiz. Henüz tahakkuk etmediği için hekimler 
çok düşük ücretle çalışmak istememekte ve Dev
letin diğer kesimiyle Sosyal Sigortalar kesi
minde sağlık hizmetleri yönünden farklılıklar 
doğmakta, hattâ bu farklılık tazminatlarla üc
retlerin vergilendirilmesindeki farklılık kadar 
ayrılık göstermektedir. Bunların kısa zamanda 
çözüm bulmaması, uzun vâdeye bırakılması bir
çok hekimlerimizi çalışamaz duruma getirmek
te veya başka hayat sahaları aramak gibi bir 
gayretin içine düşürmektedir. Bu tedbirlerin de 
süratle alınması gerektiğine inanıyoruz ve bu 
konuda da çalışmalarımız vardır. Hükümetçe 
Parlâmentodan yetki istenmiştir. Bu yetki ve
rildiği takdirde, bu Yetki Kanunu içinde per
sonel ücretleri arasındaki dengesizlikleri gider
mek imkânını arıyarak hizmetlerin daha rasyo
nel ve daha radikal, tesirli bir şekilde yürütül-
mesiıne çalışılacaktır. 
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almış bulunmaktadır. Bütün ilgili bakanlıklar, 
gerçekten zengin memleketler tarafından işgü
cümüzün istismarının ötesinde, bir de oradaki 
tasarruflarımızdan faydalanmak suretiyle bizi 
müşkül durumda bırakmaktadır. Bu kaynak
lardan faydalanmanın her türlü tedbirini al
mak mecburiyetindeyiz. O kadarını arz edeyim 
ki, Kurban Bayramında gönderdiğimiz din gö
revlilerine verdiğimiz talimatlardan biri de; bu 
haram meselesinin işletilmesi olmuştur. Orada
ki tasarruf nasıl değerlendirilir, kur farkı ile 
para değiştirmenin sakıncalarının, dinî yönden 
de aydınlatılması gereğine inanıyoruz. 

Ancak sunu da arz edeyim ki, Devlet garan
tisi olmadan gerçek kalkınma hizmetlerine yö
neltmemiş, bölgesel dağılımı da esas alan bir 
sanayileşmede hisse senetlerini almada, işçileri
miz büyük ölçüde istekli olabilir. Kıymetli ar
kadaşlarımın işaret ettiği, şirketlerin istismarı 
oradaki işçilere gına getirmiş ve dolayısiyle sir
ken hisse senedine karşı büyük bir allerjik 
hava doğmuştur. Devletimizin, Hükümetimizin 
süratle bu istifhamları silerek, onlara güven 
verecek tedbirleri alması gerekir. Çalışmalar, 
henüz sonuçlanmadığı için, bu konuda mevcut 
alternatifleri sizlere takdim ederek vaktinizi al
mak istemiyorum. 

Değerli senatör Hamdi özer Beyin istifadeli 
olan konuşmasından da yararlandık. İşaret bu
yurdukları konuların bir kısmına arzı cevap 
ettim. Yalnız, önemle parmak bastıkları ve 
gerçekten büyük bir sorun olarak ortada bulu
nan iş mahkemeleri konusu, Hükümet progra
mında yer almış bir konudur. Bu mesele iş ha
yatımızı büyük ölçüde rahatsız eder. Birçok 
meselelerin zamanında çözümlenmemesi, hattâ 
aynı problemlerin farklı kararlara bağlanması 
gibi durumlarla bizi karşı karşıya bıraktığı için, 
iş mahkemeleri gerek nitelik ve nicelik bakımın
dan mutlaka takviye edilmeli, ayrı bir ihtisas 
mahkemesi olarak her halükârda mütalâa edi
lerek, yurt sathında iş ve işçi münasebetlerinin 
yoğun olduğu bölgelerde süratle kurulmalıdır. 
Esasen, Hükümetiniz bu nedenle programına bu 
hususu da koymuş bulunmaktadır. Adalet Ba
kanlığı, meselenin üzerine eğilmiş bulunmakta
dır. Kısa bir samanda çözüm bulunmasını, biz 
de Çalışma Bakanlığı olarak süratle ve heye
canla beklemekteyiz. 

j Zannederim Hamdi Bey veya diğer bir arka-
• d aşım, ilkokul diploması ûserinde durdular. Dışa 
: giden işçilerden ilkokul diplc^aîi veya her 
• hangi bir formasyon, bir nitelik arama hususu 
j bi?im saptadığımız bir husus değildir arkadaş-
; 1ar, Bu, tamamen işverenin talebinde yer alan 
; ve kesin olarak ısrarla üzerinde durulan bir 
, husus olmaktadır. Biz yalnız okur - yazarlığı 
| - Bırakın ilkokul mezunu olmayı - kâfi gore-
: ı ek, hattâ bunu sormadan kayıtlar yapmaktayız; 

ama, talep vukuunda işveren bu testleri ortaya 
• koymak suretiyle bâzı tahsil barajları veya sa-
* naî; barajları yaratmaktadır. Bu bizim inisiya-
: tifimiz dışında bir konudur, inşallah biz de, 

böyle güçlü bir duruma geliriz, bize başka 
i memleketler işçi olarak gelinirse, bu intükamı-
; mızı onlardan alırız. Bu meselede yapacağımız 

(başka bir şey yok. 

j Aşırı siyasi propagandalar konusunda, Hanı-
\ di Özer Beyin görüşlerine - diğer konuşmacı ar-
.• kadaşlar da değindiler - katılmamak mümkün 

değil; ama arz ettiğim gibi, bunun etkin müca-
i delesi Devlet hizmetini işçiye götürmek ve ora-
; 'da mücadele yapacak güçlü bir teşkilât kur

maktır. Bu, meseleyi çözmek için ancak yeterli 
olabilir. Yalnız basın yolu ile yalnız Türkiye'
den gazete sevk etmek ile bu meselenin çözül
mesi mümkün değildir. Biz etkin teşkilât de
diğimiz zaman, her yönü ile donatılmış bir teş
kilâtı kastediyoruz. Yalnız şahısların atanması 
değil, enformasyon hizmetleri dâhil, orada sağ
lık hizmetleri dâhil bütün hizmetleri kapsıya-
cak bir merkezin, hattâ Batı ülkelerinde, özel
likle Almanya'da kurulmasının şiddetle taraf-

i tan olduğumuzu mütaaddit vesilelerle toplan
tılarda, güvenlik toplantılarımda da belirtmiş 
'bulunmaktayız. Bu görüşlere aynen katılıyo-

; YV"X 

! Sayın Öztürk arkadaşımla eğitim konusun-
ı da tamamen beraberim. Kısmen temas etmiş-
i tir?, işçi kesiminde, işveren kesiminde eğitim 
î hk-vıetleri aksıyor. Çalışma Bakanlığı bu konu-
I 'da onlardan daha ileri bir durumdadır; ama 
I yeterli seviyede bir hamle yapabilmiş değildir. 
i BiHee işidir, personel işidir, plân ve program 
; i?i;ar. Plân ve programı vardır, nasıl yürütüle-

<--- 'i--" br ı f7o^z. Yet er: kadar uzman teminine 
r , ı -,_vı, : î j JV;J iMr-ıIck-vtlerîe bu konuda işbir-

: ]> - ^p -* fpvrc*: lc:v:Uyiz. Sembolik nıahi-
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yette bâzı çalışmalar yapılıyor; yeterli değildir. 
İstihdam bakımından büyük önem taşıyor, iş ta-
löbini karşılamak bakımından da önem taşıyor. 
Arktik Türkiye'de de vasıflı işçi talebi daha 
çoktur, vasıfsız işçi talebi azdır. Her yönü ile 
faydalı bir hizmet olacaktır. 

Çalışma Bakanlığındaki yolsuzluk, denetim : 
Bu konuda değerli arkadaşlarımın da yardımı
nı bekliyorum. Bilinen meseleler varsa, lütfen 
Ibunu bütün açıklığı ile bana intikal ettirsinler, 
en ciddî şekilde meselelerin üzerine eğileceğim. 
Esasen bu kamu idaremizin önemli bir sorunu
dur. Bunu etkili bir şekilde yürütmeye' çalışı
yoruz. Ancak, bu mesele ile - ki, gerçekten bir 
yaradır - mücadele etmekte bana yardımcı ol
sunlar. 

Şunu arz edeyim ve bir ölçüde iMharla be
lirteyim ki, Bakanlığa geldiğim andan itibaren 
çok aşın olan, diğer Devlet dairelerine nazaran 
daha vahim bir tabloyu karşıma dikecek şikâ
yetlerle de pek karşılaşmadım. Her duyduğu
muz mesele üzerine süratle eğilmek gayreti içi
ne düştük. 

Türk Hava Yolları ve gümrüklerdeki du
rum hepimizin bildiği ıslah bekliyen bir mesele
dir. Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımız radyo
daki açıklamalarında işçilerin gelişlerinde ge
tirdikleri eşyalarla ilgili gümrüğü kastetmiştir. 
Bunlara en iyi bir biçim vermek gayreti, müş
terek bir çalışmamız olarak yakında sonuçlana
caktır ve gerekirse kararname ötesinde bir ka
nunla da bu tescil edilmiş olacaktır. 

'Sayın Senatör îşmen hanıma hir hususu, 
ibilhassa buradan temin etmek ve Yüce Senato
ya önemle arz etmek isterim ki, benim bulun
duğum Hükümette işçi ücretlerini dondurmak 
diye bir görüş, bir karar mevzubahsolnıamıştır. 
Her nedense basma biraz da maksatlı olarak 
intikal eden bu meseleyi ben gazetecilik tekniği 
olmanın ötesinde bir vasıfla tavsif etmek iste
miyorum, haber değerlendirme tekniği olsa ge
rek, benim mesleğim dışında bir mevzu; ama 
her yerde gördüğüm odur. îşçi ücretlerinin don
durulması konusunda bir Hükümet kararı yok
tur, bu konuda bir görüşü savunan Hükümet 
üyesi olmamıştır ve bu mesele Hükümet tara
fından da açıklanmamıştır. Sayın îşmen, bunun 
açıklandığını ifade ettiler. Acaba nerede, ne za
man açıklandı? Onu kendilerinden istirham ede

lim. Ben bir Hükümet üyesi olarak böyle bir 
açıklama yapıldığını şimdi Senatoda muttali 
oldum. Bir açıklama yapılmamıştır. 

Sayın îşmen, sendikalar anlaşmazlığında ta
raf tutma asla ve kat'a bahis konusu değildir. > 
Şunu Çalışma Bakanı olarak arz ediyorum, her 
'birliğe mensup sendikaların çeşitli şikâyetleri, 
görüşleri bize gelmekte, kararlarımız, daima 
mer'i olan kanunların terazilerine konulmak 
suretiyle genelgeler şeklinde, telbliğler şeklinde 
yayınlanmaktadır. Bunun dışında bir görüşün 
-sahibi olmamız, benim Bakanlığımın olması 
mümkün değildir. 

'Toplu iş sözleşmelerinde referanduma baş
vurmak bir kanun değişikliğini gerektirmekte
dir. O bakımdan bu, bir temenni ölçüsünde kal
maktadır. Bir görüştür, ağırlığı olan bir görüş
tür; ama mutlaka bir kanun değişikliğini ge
rektiriyor... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeyim efendim. 

Efendim, zaitıâlinize ben diyecekitiim. ki; 
daha yarım saat vaktiniz var, eğer hu vak-
tinizli kullanmak istiyorsanız ben program ge
reğince keseyim; ama «Bağlıiyorum» dediğiniz 
Zannediyorum ki; konuşmanız saat 13,30 u 
ihulacak. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZU-
NER (Devamla) — Sayın Başkan, 5 dakika
da toparlıytorum. 

'Bakanlığım ve bölge çalışma müdürlerim 
(bu konuda hassastır. Bildikleri bir farklı uy
gulama, kanuna aykırı bir uygulama varsa, 
lütfen onu dile getirenler ve onu bize inti
kal ettirsinler. 

1/3 şartı sanıyorum 17 . 7 . 1971 tarihli 
burada bana da not verdiler - bir genelge 
ile aranmamaktadır. Bunu, 17 . 7 . 1971 de 
temin etmiş bulunmaktayız. Böyle bir şart 
yok. Zaten kanun dışı bir uygulama arama
mın mümkün değil. 

Sayım özbürkçine'niin tsmas ettiği husus, 
kısaca arz edeyim. Buyurdukları husus, 
Bütçe Kanununda işgüçlüğü riski, fazla me-

., sai yetki kanununa bağlı bir konu. Halen 
dışta 11 din görevlisi var. Bu din görevlir 
lerünin artırılmasından yanayız, (bunun te
maslarını yapıiyoruz. Bu din görevlilerinin yük
sek tahsilli olması şartı vardır. 834 te fbu şartlar, 
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nitelikler aranmaktadır. İlahiyat Fakültesi ve 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunları arasın
dan Diyanet tileri Başkanlığınca seçilecek din 
görevlileri, dışarıya gönderilefdlle çektir ve 
ibunlarm nıMarının artırılmasından yana bir 
gayreti, göstermiş bulunuyoruz. Bu göriigü-
müzlü, ilgili olan kuruluşa da in t "kal ettirmiş 
•dıanifluiayıs. 

Asgari ücrstd arz elttim. 
'Sayın Yurtsever arkadaşım ıstıraplı bdr ko

nuyu dile getirdiler. Kendilerine yazılı ce-
rvap- arz etmeye amadeyim. Esasen bulgun ibıir 
arkadaşıın da meseleyi gündem dışı Millet 
MecIKnde dile getireceğimi bana telefonla 
[bildirdi. Değerli Yurtsever arkadaşımdan is
tirham edeyim, bu gündem dışı kaanjmaya 
(bugün ar2ı cevap etmeye çalışacağım, bura
da vaktinizi 'almayayım, benim mfeafiriın ola
rak bulunun, bu meseleyi arza çalışayım ve 
ı&atıâlinize bu mssele hakkında aynnJtılı bilgi 
/vereyim. 

(Bingöl'de depreme uğramış, Doğu bölge
sinde, sosyal felâketle karşı karşıya kalmış 
banların kontenjan miktarını artırmadan 
yana bir gayretin içindeyiz. Mevcut komite
de biz bir üye ile temsil edilmekteniz. Bir 
icra komiitesi vardır ve arkadaşlarıma daima 
fbu istikâmette telkinde bulunuyorum. 

işin güçlüğü şudur : Talep, daha çok va
sıflı işçi şeklinde olmaktadır. Kontenjan ayar
lamalarında bas aksaklıklar vardır, Koo
peratiflere ne ölçüde kontenjan aynînıalıdır, 
âfetlere ne ölçüde ayrılmalıdır, hangi âfet
lere öncelik vermelidir ve bu âfetlerin ger
çekliğini tesbit etmek bir sorun olarak kar
şımızdadır. Meseleye çözüm bulmak için, il
gili valiliklere genelge ile ayrıntılı açıklama
lar yaptık, kendilerinden isteMerimisi de be
lirttik. Bingöl Valisi bunu hassasiyetle taki-
fbeden bir valimizdir. Telefonla da biizi de
vamlı bu konuda uyarıyor. Ancak, kontenjan 
durumu da hazırdır. Sıraya alınmıştır, liste 
gelmiştir. Taleple ahenkli olarak bunları de
ğerlendirmeye çaiıişı^oruz. Bunun ötesinde, 
şunu da arz edeyim ki, daima dış ülkelere 
işçi gönderme imkânı olmuyor. Bugün bası 
dar boğazlar vardır. İç istihdamda da felâ
ketzedelere öncelikle istihdam imkânı veril
sin diye, ilgili bakanlıklara görüşümüzü inti

kal et'tiraıri} durumdayız. Bingöl felâikete:de-
îeri de, bunlara •başımda gelaneküsdir. 

İSayın Başkan, vakti fasla sn'Ustimal etti
ğimi sanıyorum, özür dilerim, programlınızı 
ak1: atmamak umut ve düfüncesi içinde, tfok 
değerli tenkit ve temennilerde bulunan arka
daşlarının özel sorularına cevap vermek ga
yesi ile, söylerimi burada kepiyorum. 

Beni dinlemcik lûtfunda bulunduğunuz için, 
Yüce Sen-aıtioya en derin saygılarımı arz edi-
yormı. 

'Teşekkür ederim (Alkışlar.) 
(BAŞKAN — Türk Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesine 
acık oyunu kullanmayan sayın ii-ye var mı 
efeadüm?.. Yok. Oylama iişlemti Mtaniş'tir, 

Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan; 
Sayın Bakanın samimî konuşmalarını din

lemiş bulunuyorum. Ben, sene içerisinde bu ko
nularla ilgili yazılar olmuşsa, onları osyama 
toplar, ona göre meseleleri dile getirmeye ça
lışırım. 

Şimdi, Milliyet Gazetesinde MeJbmet Ali Se-
(bük'ün Avrupadaki işçilerimiz haîekında bir 
yazısı çıktı ve yine çeşitli gazetelerde Alman-
yadaki işçilerin durumu hakkında, Avrupa'da 
beliren işsizlik konuları hakkında seri yazılar 
da çıktı. 

Sayın Başkan, bunlar hep söylenen sözler, 
söylenen fikirler. Bundan önce, sayın bakanlar 
da bu kürsüden çeşitli konuşmalarda bulundu. 
Şimdi ben, hak verdiğim bir noktaya temas 
edeceğim. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan kiminle görüşü
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, dinliyorsunuz de
ğil mi efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Trabzon Milletvekili) — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, rica ede
rim vakit kayfbetnıiyelinı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kız
mak filan değil; ama kanaatimce bir Bakanın 
son konuşmacının sözünü takibetmesi lâzımdır. 

Aynen şöyle diyor; «'Başta Almanya olmak 
üzere, şatafatlı geziler yapan bakanlar ve da-
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vetîi parlamenterler, hiçbir meseleyi hallede
mediler. Gösterişli sofralarda nutuklar çek
mekten ileri gidemediler» Benim sözüm değil
dir, yazarın sözüdür. 

1983 yılında Fuat Sirnıen ile ben de Parlâ
mento heyetinde gitmiştim. Ben de bu husus
lara hem burada kürsüden söylemiş hem yazı 
da yazmıştım. 

Sayın Ecevit'te Çalışma Bakanı iken, git
mişti ve bir yazı serisi hazırlamıştı, doküman 
olarak bizlere vermişti. Onun da Çalışma Ba
kanlığı sırasında bütçe müzakerelerinde, bun
lar tahakkuk edecek mildir diye sormuştum. 
Hattâ, o zaman da söylemişti, oraya GÜYEA gıda 
maddeleri götürecekti, aynı zamanda gıda pa
zarları açılacaktı, filân edilecekti, falan edile
cekti. Bütün bunlar da söylendi; ama bakan 
da itiraf etti, bunların hiç birisi yerine gelmedi. 

öğrenciler dâhil 50 binin üzerinde bugün 
hâlâ okumıyan Türk çocukları var, dillerini de 
unutuyorlar, hattâ Fransa'da, hapishaneye düş
müş vatandaşlarımız olduğu gifbi, Hıristiyan 
olanlar da var. Bu hâdiseler üstüste yığıldıktan 
sonra, tedbir alınırsa, tedbir alınmaya doğru gi
dilirse, bundan netice alınmaz. Bakan, samimi
yetle konuşuyor; ama bakanlar bu kürsüden 
söylemiş, fakat hiçbir tedbir almamış, söyledik
lerini hiç tahakkuk ettirmemiş, tatbik etmemiş, 
şimdi yığınla hâdise beklemektedir. Çalışma 
Bakanlığının bu yığın hâdisenin altından kalk
ması imkânı olamıyacaktır; çünkü evvelce söy
lenenler tahakkuk etmemiştir. 

Bizim tarihimizin en karanlık devirlerinde, 
birçok işçi meseleleri hakkında ortaya fikirler 
atılmıştı. Bir misal verebilirim; Mahmut Koloğ-
lu'nun - Sayın Bakanın hemşehrisidir - ikinci 
Meşrutiyet isimli kitabının Erzurum Kongresi 
bahsinde, kendi mıntakaîarıran delegeleri, şa
yanı hayrettir, Trabzon'un delegeleri diyor ki, 
«Türkiye'de, tarım işçilerine kazaçlara göre 
kâr payından prim verilmelidir.» O zaman bu 
söylenmiştir. Eğer, o zamandan bu zamana ka
dar, sanayileşen memleketlerce bu gibi mese
lelerin üzerinde dursa idi ve tahakkuk etse 
idi, birçok işçi meselelerinin halledileceği ken
diliğinden meydana çıkacaktı. 

Yine bir meseleyi stöyliyebiliriz. Abdi İpekçi, 
Nihat Erim'den önce Fransa'ya gitti, bir seri 
yazı yazdı, Fransa Başbakanı'nın gelir dağılı-
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mini işçi seviyesine indirmek için işçilere ne 
gibi haklar tanımaya doğru gittiklerini ve ne
ler yapması lâzımgeldiklerini, hattâ bâzı fab
rikalara ortak edilme keyfiyetlerini söyledi. 

Yine, «Amerika Meydan Okuyor» adlı ki
tapta Schreiiber Almanya sanayileşmektedir, bu 
sanayileşme devam ederken gelir dağılımının 
farklılık arz etmesi Almanya için bir tehlike 
olabilecektir diyerek bu konuya orada işaret 
etmiştir. Sanayi Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
sanayide ne yapılması lâzımıgeldiğini, bu kita
bın ışığında, başka kaynakların ışığında izah 
edeceğim. 

Bütün bu söylentiler meydanda iken, bizim 
Türkiyemizde ne olmuş? Hakikaten güzel nu
tuk atmakta gayet mahiriz. Dostum inşallah 
güzel nutuğunun dışında, tatbik sahasına ge
çer. Burada birçok bakanları gördüm; o kadar 
ustaca, böyle parmakları ile kâğıtları atarak gü
zel cevaplar verdiler. Hepimiz çok güzel cevap 
verdi diye alkışladık; ama arkasından ne geldi? 
Hiçbir şey gelmedi, işçilerin problemleriyle il
gili olarak Almanya'da hiçbir şey tatbik edile
medi. Hep, Almanya'daki işçilerimiz ile iftihar 
ediyoruz, döviz getiriyorlar diyoruz; fakat onla
rın ilerdeki doğuracağı meseleler üzerinde dur
muyoruz. 1963 Hamburg'da bir Alman dostu
muz, «Burada iş sahası var, eğer bir kriz olur 
da işçileriniz Türkiye'ye dönerlerse ne yapacak
sınız?» dedi. «Şimdiden, işçi arkadaşlarımızın 
çalışmış oldukları sahalara göre, sanayii kur
malıyız, onları da ortak etmeliyiz.» dedim. Hiç
bir harekette bulunulmadı» 

Din görevlilerinin müdafaasını o zaman yap
tık, kifayetsiz olarak gitti. Sayın Bakan, «Öğ
retmen göndereceğiz» diyor, «Din görevlileri 
göndereceğiz.» diyor. Bunlar imtihana tabi tu
tulur. İmtihan bir kıstas değildir; akıllı, cevval, 
girgin insanların titizlikle gönderilmesi üzerin
de durulması lâzımdır. O kadar M, bir din gö
revlisi yerinde oturmamalı, fabrikaları, işyerle
rini gezebiteıelMr. 

Diğer taraftan, Öğretmenler meselesi üzerin
de de hassasiyetle durulmalı. Alman duruyor, 
biz durmuyoruz. Öğretmenler nasıl seçilir, aca
ba imtihan kâfi mi? Sen gönderiyorsun adamı
nı, sen gönderiyorsun adamını. Bakanın aldığı 
bir kararı tebrik ederim. Almanya'ya işçi gider
ken, elektronik beyinle değerlendirilecekmiş 
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diye gazetelerde okudum. Bu değerlendirme, ha
tır gönül meselesi olarak yapılmamalı, işinde 
muvaffak olan cevval öğretmenler seçilmeli, 
millî hislerinin iyi olmasına, aktif olmasına dik
kat edilmeli, önem verilmelidir. Sonra, oradaki 
arkadaşlarımız kontrol edilmeli. 

Yine, bu avukat arkadaşımız yazısında, «İş
çi dâvaları hiç takibedilmiyor, Almanya'da 50 
bin işçi sigortaya tabi değildir.» diyor, haklı... 
Başbakana gittiği zaman söz vermişler; ama 
kantonlardakiler gelmiş toplanmış, onları istis
mar ettikleri için buna yanaşmamışlardır, diyor. 
Bunlar... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bağlamanızı 
rica edeceğim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
Saym Başkanım, yoruldunuz, biliyorum haklı
sınız, orada oturmak kolay bir şey değil. 

İBAŞKAN — Yok, vazifemdir; ama vaktiniz 
doldu, onu ikaz ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet 
efendim, vaktim doldu, ona riayet etmek isti
yorum, biliyorum vazifenizdir, şimdi bağlıyo
rum, 

ıŞimdi, Sayın Bakandan, bundan önceki za
manlarda olduğu gibi söylenenlerin kâğıt üze
rinde kalmasını değil, tatbik edilmesini canı gö
nülden temenni ederim. 

Bütçenin hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. 
Saygılarımla, 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1972 malî 

yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler, Kabul 
edilmiştir. 

A — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇE Hî : 

( A l ) CARÎ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

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

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 32 398 945 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim-giderleri 4 005 511 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 208 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

15.000 Kurum giderleri 8 608 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 100 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 235 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 2 415 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 33 129 172 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 1972 malî yılı bütçesi ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

'Saat 15,00 de toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,27 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkamnkili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylama
sına 104 sayın üye iştirak etmiş, 104 kabul oyu 
kullanılmıştır. Tasarı Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilmiştir. 

B — SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
1972 yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Sayın Mehmet Pırıltı, Millî Güven Partisi 
Grupu adına buyurun efendim. 

M. G, P. GBUPÜ ADINA MEHMET FISIL
TI (Antalya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ve Sayın Hükümet ricali; 

1072 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakan!" ğı-
mn bütçeli münasebetiyle Millî Güven Partisi 
Sencıto C-rupunun görüş ve temennilerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sanayi, bugün her yönden gelişmenin baş şar
tı olmuştur. Bu sebepledir ki, kalkınma aslın
da çok çeşitli gayretlerin sonucu olduğu halde, 
genellikle ve bir bakıma haklı olarak sanayileş
me şeklinde kabul edilmekte ve ona göre tedbir 
alınmaktadır. 

Süratle artan nüfusun yarattığı istihdam so
rununun çözümlenmesi ve ekonomimizde isteni
len oranda kalkınmanın gerçekleştirilmesi, bü
yük ölçüde sanayimizin gelişmesine bağlı bulun
maktadır. 

Bunun içindir ki, kalkınma plânlarımız, özel
likle ikinci Beş Yıllık Plân sanayileşmeye büyük 
önem vermiş, sanayii sürükleyici sektör olarak 
kabul etmiştir. Birinci Beş Yıllık Plânda bu ka
dar açık bir ifade kullanılmamış olmakla bera
ber, «% 7 kalkınma hızının gerçekleştirilebilme
si, büyük ölçüde sanayide meydana gelecek ge
lişmeye bağlıdır.» denilmekte idi. 

iki kalkınma plânında da, sanayinin korun
ması konusunda tedbirler alınmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, «Yeteri 
kadar ve istenilen nitelikte yerlisi yapılan mal
ların ithalâtının koruma hedeflerine uygun şe
kilde denetlenmesine ya da tüm yasaklanmasına 
gidilecektir.» kaydını koymak suretiyle kesin it
hal ikamesi prensibini vaz'etmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ise, aynı ko
nuda «Yeni kurulan sanayilerin, kuruluş güç
lüklerini yeninceye ve uluslararası rekabet gü
cüne eriginceye kadar ithalât kısıtlamaları ve 
gümrük politikalariyle korunması sağlanacak
tır. Ancak; önceden süresi tesbit edilen bir tec
rübe safhasından ve belirli şartların hazırlan
masından sonra ithalât kısıtlamaları kademeli 
olarak kaldırılacak ve gümrük politikaları tedri
cen liberalize edilecektir.» demek suretiyle sa
nayimizi dünya rekabetine hazırlayıcı nitelik
te bir himaye politikasını benimsemiştir. 

Her iki kalkınma plânı sanayileşmede karma 
ekonomi kurallarını kabul etmişse de, ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı özel sektörün teşviki hu
susunda daha açık tedbirler getirerek özel sek
törün snayileşmedeki önemini belirtmiştir. 

Sayın senatörler; sanayide durum bu iken 
bugünkü haline bir nazar atfedecek olur isek; 

Sanayi sektöründe katma değer artış hızı 
ortalaması Birinci Beş Yıllık Plân dönemi için 
% 12,3 olarak öngörülmüştü. Bu oran, sadece 
1967 yılında gerçekleşmiş, diğer yıllarda plân 
hedefi olan ortalama % 12,3 oranının altında ka
lan sanayi katma değer artış hızı, Birinci Plân 
döneminde ortalama % 9,7 olmuştu. Plân hede
fine nazaran gerçekleşme oranında görülen bu 
düşüklüğe rağmen, sanayi sektörü Birinci Plân 
döneminde en hızlı gelişen sektör olmuştur. Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminin başından sonu
na doğru, sanayi katma değer artış hızında gö
ze çarpan istikrarlı yükseliş, ikinci Plân döne-

i ininde 1971 yılı hariç tersine bir gidiş göster
mektedir. Birinci Plân döneminde % 8 den 
% 12,3 e doğru gelişen bu hız, İkinci Plân dö-

\ neminin ilk yılı olan 1988 de % 10, 1969 da 
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% 9,4 ve 1970 te % 2,5 a kadar gerilemiştir. 
1971 yılında da son tahminlere göre % 8,7 ola
rak tahmin edilmektedir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında daha 
sıhhatli rakamlara dayanılarak sanayi sektörü 
gelişme hızının ancak % 11,1 olması uygun gö
rüldüğü halde, 1970 yılında bu sonucun COK ctn- j 
nunda kalınmasının nedenleri, 1970 yılının ilk 
yarısında hammadde ve aksam ithalâtında, kar
şılaşılan güçlükler, malî istikrar endişesi dolayı-
siyle yaratılan likidite darlığı, ekonomi dışı 
olaylar, işçi sendikalarının kanunsuz ve aşırı tu
tumları, devalüasyon ameliyesinden sonra tale
bin kısılması yönünde alınan çeşitli tedbirler, 
933 sayılı Kanunun iptal edilen hükümlerinin ih
yası çalışmalarının henüz sonuç vermemesi gibi 
hususlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her yıl plân hedeflerinin gerisinde kalışımı

zın başlıca amili Sayın Bakanımızın Bütçe Kar
ma Komisyonumuadaki samimi beyanına naza
ran kaynak darlığı olduğu anlaşılıyor. 

Malî vukufiyetine inandığımız Sayın Bakan, 
ild türlü kaynağa ihtiyaç olduğunu «Bunlardan 
biri iç finansman, diğeri ise dış kaynaktır.» di
yerek belirtmiştir. Dış kaynak halledilmiştir; 
fakat in finansman problemi halledilememiştir. 
İç finansman mevzuumm da getirilen ve getirile
cek vergilerle hallolunabileceğini buyurmuşlar
dır. Ayrıca serzenişte bulunarak, sayın üyelerin 
bu mevzuda da hassasiyet gösterdiklerini de ilâ
ve etmiştir, iç finansman mevzuunda hakikaten 
bir dar boğaz vardır. 

Yüksek ve çeşitli vergiler alarak veya ver
gi nispetlerini yükselterek vatandaşın esasen 
mevcut vergi yükünü artırmanın, bir hadde ka
dar mümkün olacağını, o noktadan sonra aleyhe 
olacağını gören ikinci Beş Yıllık Plân ise, 1868 -
1972 yıllarını kapsayacak olan bu dönemde plân
lanan 34,3 milyarlık gayrisâfi millî hâsıla artı
şının % 38,6 sı imalât sanayii gelişmesinden sağ
lanacaktır, demiş; bu imkânla yapılacak yatırı
mın Birinci Plân dönemindekinin bir kat fasla-
siyle 25 milyarı bulacağı önerilmiştir. 

ikinci beş yılın son yılına girmiş bulunduğu
muz halde, bu plân döneminde, safi millî hâsıla 
artışına sanayi sektörünün katkı hissesi bu nis
pete ulaşmamış, dolayısiyle yapılması öngörülen 
yatırımların bir hayli gerisinde kalındığı görül
müştür. 
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Sanayi sektöründe, yatırımların istenilen öl
çülerde yapılmamasının yanısıra, bilhassa kamu 
sektörü bölümünde verimlilik ve kârlılık ve du
rumu üzerinde durmamız icabetmektedir. Kamu 
sektöründe verimliliği ve kârlılığı sağîıyalım ki, 
elde edilen kârların da katkısı ile yeni yeni ya
tırımlar yapılabilsin. 

Kârlılık sağlanmasında fiyat artırılışından 
kaçınılarak, maliyeti artıran girdiler üzerinde 
durulmalı, âzami tasarruf sağlayıcı tedbirler ge
tirilmelidir. Bir yandan döviz tasarrufu sağla
nırken, ihraç imkânları aranarak, sıhhatli pa
zarlama etütleri yapılmalı, döviz sağlayıcı kay
nak haline getirilmelidir. 

Müterakki vergiler ve iktisadi istikrar ted
birleriyle malî tasarrufların artırılabilmesi, mü
kelleflerin yeni iş sahasına ve kârlılık durumu
na bağlıdır. 

iktisattaki meşhur emme - basma su tulum
bası hikâyesi, yüksek malumlarınızdır. Suyun 
devamlı akışını temin için, bidayette en azından 
bir tas suya ihtiyaç vardır. Bu olmayınca su çe
kimi imkânsızdır. 

Alınacak tedbirlerle müteşebbis, özel sektör 
gccundurulmanıaMîr. Sanayi sektöründe özel 
sektör ve kamu sektörünü Sayın Bakan güzel bir 
benzetişle «Bir daireyi tamamlayan parçalardır,» 
diye tanımladı ki, isabetlidir. 

Şu halde, sınai yatırımlarda büyük serma
yelere ihtiyaç olduğuna ve özel sektörde de bu 
sermayenin temini büyük sermaye şirketlerinin 
kurulması ile mümkün olduğuna nazaran, Hü
kümetin malî politikasında sanayi yönünden 
aleyhe bir tutum var demektir. 

Mesut bir tesadüf olarak Sanayi Bakanlığı 
mevkiini kıymetli bir maliyeci arkadaşımız işgal 
etmiş bulunduğuna nazaran, bu mevzuda uyarı
cı olacakları inancı ile bu konuya ilişirin görüş
lerimizi arz etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

1972 yılında da, sırf artan cari harcamaları 
karşılamak için ölçüsüz ve hesapsız vergiler ko
narak, birçok iş kolları yeniden felce uğratıhrsa, 
memlekete zarar verilmiş; gelecek yılların vergi 
kaynakları daraltılmış, işsizlik tehlikesi büyü
tülmüş olur. 

Kurumlar Vergisinin % 50 ye çıkarılmasının 
yanı sıra, Gelir Vergisi oranlarının artırılması, 
hem kurumlardan, hem gelirlerden Malî Denge 
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Vergisi alınması, ciddî teşebbüslerin ve tasarruf
ların yatırıma yönelmesini imkânsız kılacaktır. 

Kurumlar Vergisinin % 50 ye çıkarılmasının 
düşünüldüğü, resmî beyanlardan açıkça anlaşıl
maktadır. Bu, sanayi yönünden çok hatalı bir 
tutum olur. Kurumlar Malî Denge Vergisinin 
dışına çıkarılmazsa, Kurumlar Vergisi Maliye 
Bakanlığının belirttiği ölçüde artırılırsa, gerçek 
sermaye şirketlerinin kurulması, tasarrufların 
yatırıma yönelmesi imkânsız hale getirilmiş ola
caktır. Bu tutum, Hükümet programındaki ikti
sadi görüşlere de böylece ters düşer. 

Kamu sektöründe verimlilik ve kârlılık yö
nünden daha birçok şeyler söyleniyor. 

Büyük projelerin gerçekleşmemiş olması, ku
rulan sanayi tesislerinin sermaye darlığı sebebiy
le faize boğulmakta oluşu, sanayiimizin dışa 
bağlılıktan kurtulamayışı gibi birçok sebepler 
ileri sürülmekte ise de, haklılık payı olmakla be
raber münakaşasına girmeden bu sebepleri izale 
edici tedbirlere tevessül edilmelidir diyeceğiz. 

İkinci Sayın Nihat Erim Hükümet progra
mındaki sanayi sektörüyle iMli esaslar memnu-
niyetbahş olmakla beraber kuvveden fiile çıka
rılmasını temenni ederiz. Bilhassa sanayileşme
nin önşartlarından biri olan yatırım kredisinin 
gerçekleşebilmesi için kurulması düşünülen Kal
kınma Bankasının kurulmasının öncelikle ele 
alınması iktiza etmektedir. 

Sanayi Bakanlığı ile ilgili iktisadi Devlet 
Teşekküllerinden Çimento ve Azot Sanayii A. 
Ş. dışındakiler kâr sağlamakta imiş. Bu teşek
küllerin de kârlı hale geçebilmeleri ve diğerleri
nin kârlılığının artırılabilmesi için, (tabiî yu
karıda arz ettiğimiz esaslar dairesinde) reorga-
nizasyon faaliyetine hız verilmelidir. 

Bu tıeşek&iülerin sermaye yetersizliğinin gi
derilmesi, sermaye antınmının, kuruluş eksik
liklerinin tamamlanması iktiza etmclkt-sdir. Kı
saca, yarım kalmış tesislere ve mevcutlara ça
lışmalarda ve malî yöıi'dsn gerekli çaba ve ilgi 
gösterilerek rantabl hale getirilmelidir. 

İkinci Beş Yıllık Plân dönelinde imalât sa
nayiinin önemli bir atılım yapamamasının bir 
nedeni de; ülkemizin özel koşulları içinde geli
şen sınai organizasyonun en önemli niteliği, 
uluslararası ölçülere göre çok küçük kapasite
lerden oluşması ve gümrüklerle korunmasiidır. 
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Kalkınma plânlarmda yeni kurulan sanayi
lerin başlangıçta gümrüklerle korunacağı, be
lirli bir deney ve alılma döneminden sonra ra-
IMp ithalâtta eğitileceği öngörülmüş olmakla 
birlikte, bugüne kadar dış ödemeler dengesinin 
olanak vermemesi nedeniyle bu uygulama yapı
lamamıştır. Bunun oluşturduğu yüksek kâr 
marjları sınai yatırımlara yönelişi hızlandırmış-
sa da, kalite demetleme hizmetlerinin etkin ola
rak yapılmaması, tüketicinin yeterli nitelikte 
olmayan mallara yüksek fiyatlar ödemesine yol 
aşmıştır. 

İşkijraslerin verimli olnryan küçük kapasi
telerde omrıması, üretim teknolojilerinin ve iş
letmecilik yöntemlerinin geri oluşu, altyapı 
hisrnDilerinin, enerji, demir, çelik ve metaller 
gibi temel girdilerin pahalılığı, yatırım maliyet
lerinin dış finansman zorlamaları ve yüksek 
gümT'ük-ST nsdeniyh artması, sınai malların 
uluslararası rekabet koşullarına hazırlanmaları
nı zorla^ırmaktaiır. 

Sayın arkadaşlar; 
Sanayi Bakanlığı Bütçesine kısa da olsa bu 

sakilde umumi bir bakıştan sonra, bakanlığın 
vasife şümulü içerisine giren geniş sanayi dal
larına değinmek belirli bir süre içerisinde 
mümkün olamayacağından, mühim gördüğümüz 
birkaç imalât sanayiini eleştirmek istiyoruz. 

Bu cümleden olarak tanın. alet ve makina-
îarı imalât t sanayiini ele alacak olursak : 

1. — Tarım alet ve makinaları imalât sana
yii, memk'katİTnizde traktör imaline Türk Trak
tör Fabrikasında cüzi yeri aksam kaîtkısı ile 
1955 yılında başlanmıştır. Kota sisteminin uy
gulanmasından sonra tral#ör krani imal ve 
montajı iğin müsaade alıp faaliyet göstermiş 
firma sayısı 7 iken, Montaj Sanayi Talimatının 
yürürlüğe girmesini mütaaikıp istenen şartları 
tahakkuk ettirsmiysn iki firma imalâttan vaz
geçmek zorunda kalmıştır. 

Halen faaliyette bulunan firma sayısı 5 olup, 
bunların imal ettikleri traktör markaları Mas-
sey - Ferg-uson, Fortson, Fiat, Naffielt ve Mak -
Cormick'tir. 

Bu tesislerde, 1968 yılı içersinde kısmi imal 
ve montajı yapılan traktör sayısı 14 645 olarak 
tîsbit edilmiş ve 1969 yılı imalâtının da 11 164 
adet. oMuğıı öğrenikniştir. 

~ 45 — 



C. Senatosu B : 31 7 . 2 . 1972 O : 2 

Montaj Sanayii Talimatı gereğince 1968 yılı 
için traktör kısmi imal ve montajımda tahak
kuku gerekli asgari yerli imal oranı % 50 idi. 
Bu oranın temininde güçlükle karşılaşıldığı 
ve hattâ az da olsa altında kalındığı, yapılan 
tetkiklerde tesibit edilmiştir. Buna rağmen; 1989 
yılı imalâtı için yerli oran % 52,5 ve 1970 için 
de % 55 olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu nispetlerin, imalcileri kalite düşmesine 
veya pahalı maliyetlere zorlaması ihtimali var
dır. Traktör imalinde daha fazla yerli muhteva 
oranının temini, motor, aktarma organları ve 
diğer aksamın yerli imaline bağlıdır, öğrendiği
mize göre, yılda 20 bin adet traktör imal ede
cek kapasitede yabancı sermaye iştiraki bulu
nan bir kuruluşa, Leylant marka traktör imal 
etmek üzere müsaade edilmiş ise de, bu kuru
luş bünye itibariyle mevcutlardan pek farklı 
olmayacaktır. Zira, tesisin bünyesinde yerli 
muhtevayı artıracak, yerli tesislerin imal ettiği 
veya ettirdiği aksam imalâtından fazla imalât 
yapacak tezgâh tesisatı bulunmamaktadır. 

Traktör satış fiyatlarının ucuzluğu bütün 
çevrelerce istenen bir husus olmasına rağmen, 
•bunun temini için gayret sarf edilmemektedir. 

Maalesef son yıllarda yurdumuzda traktör 
karaborsası türemiştir. MüstamsI traktörler ye
lli traktör fiyatlarından çok yüksek olarak alı
nıp satılmaktadır. 

Son zamanlarda büyük tip traktör imlim
den vazgeçilerek orta güçte iki s oklu saban 
çekme takatında traktör yapılmaktadır. E ı 
güçteki traktörler birçok büyük işletmelerde 
ve arazide ekonomik değildir. Aşınma, eksikliği 
ve randıman güç yüksekliği olan motorlar kâr
lılık sağlar. Büyük tip traktör yapılmayışı fi
yat farkından daha ziyade imalâtçı yonünd&n 
kâr miktarının eksikliğinden dolayı olsa gersk-
tir. Üç ve dört soklu saban sekme takatindeki 
motorun is verimi ve zamandan kaşanma ve 
sağladığı ekonomi nazara almmea, bunların 
imalinde millî ekonomi yönünden yarar var
dır. 

Bahçe tipi küçük traktör yapılmamaktadır; 
yani montaj sanayii yurdumuzda kur almamış
tır. İthal edilmekte ise de, alman gümrüğün çek 
yüksek oluşu sebebiyle fiyaiı yüksektir. 3u tip 
traktörün montaj sanayiinin kurularak bira-ı 
önce imalâta geçilmesi zorunludur. 

| Traktör imali hususunda ithali zaruri ak-
| sam için 1968 yılında sarf edilen döviz miktarı, 
1 imal edilen 14 645 traktör için 18 317 438 do-
i lârdır. 
I Kotalardan yapılan tahsislerin 4 misli libe-
! rasyondan yapılmaktadır. Teminatların yük-
I sekliğinin ve transferler için aylarca beklenil

mesinin maliyetlerde yapmakta olduğu artışın 
I önlenmesi, kısmen olsun traktör imalcilerine 

ait. teminatların azaltılması ilk alınacak tedbir
dir. 

Ucuzluk temini için Hazine gelirlerinden fe
dakârlık edilebildiği takdirde, halen memleke-

] timizde imali mümkün görülmiyen aksam itha
linin her türlü vergiden muaf tutulması ikinci 

| alınacak tedbir olabilir. 
\ Traktöre duyulan ihtiyacın haklılığı ve şid-
jj detini belirtebilmiş olmak için birkaç rakam 
} vermeme müsaade buyurunuz. 
| 1969 istatistik bilgilerine göre o yılda Türki-
| ye'de mevcut traktör sayısı 98 407 dir. Traktör

le sürülen arazi sahası ise, 7 231 000 hektardır. 

Trakörle işlenen arazinin hesaplanmasında 
bir traktörün 75 hektarlık araziyi işliyebileceği 
esasına göre tahminlerde bulunulmaktadır. Pek 

] tabiî olarak böyle bir tahminin gerçek duruma 
uygunluk derecesi tartışılabilir. 

Türkiye'de 1969 yılında hayvan gücüyle sü
rülen arazi miktarı, ise, 17 500 000 hektardır. 
Bu kadar araziyi motorla işliyebilecek hale gel-

j mek ve eskiyenlerin yerine yenilerini ikâme ede
bilmek için güçlü ve çok sayıda traktör imal 

| etmekliğimiz gerekmektedir. 

I Traktör ve otomotiv sanayiinin önemli so
runu, çeşitli tipte üretim yapan çok sayıda mon-

| taj birimlerinden oluşmasıdır. Bu sanayiin uzun 
sürede dış rekabete açılabilmesi için birleştiril-

I mesi ve düzenlemede yurt dışı işçi tasarrufla-
I rından yararlanılması 1972 yılı programında ön

görülmüştür ki, biran önce sağlanmasını temen-
I ni etmekteyiz. 

Tarım sektörünün ikinci önemli makinası 
j olan biçer - döver talebinin % 25 kadarı kısmî 

imal ve montaj suretiyle yurt içinden karşılan-
| m ak üzere Arçelik Firmasınca yapılmakta idi. 
j 1969 yılından beri bu müessese imalâtını kesmiş 
| bulunmaktadır. Bu mevzuda Hükümete akset-
j tipilen esbabı mucibeyi bilmemekle beraber, kâ-
j nn noksan olduğunu gören imalâtçı ilgili fir-
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ma vazgeçmiştir. Biçer - döverin ithalâtında da 
yükssk gümrük normları sebebiyle çiftçi bu ih
tiyaç malını çok pahalıya satmalmaktadır. 

Traktör ile çekilir biçer - döver kullanılma
sının, ilk yatırımın azlığı, yerli imalinin daha 
kolay olması ve traktörün ölü zamanının azal
tılması bakımından memleketimiz ekonomisine 
daha yararlı olacağı görüşü hâkim olup, bu gö
rüşün tahakkuku için gayret sarf edilmesini 
memleket ekonomisi yönünden faydalı bulmak
tayız. 

Muhterem, arkadaşlar; 
İkinci olarak eleştirmek istediğimiz konu, 

deri ve kösele işleme sanayiidir, 
Deri işleme sanayii, gıda ve mensucat sana-

yiinden sonra ihracat yönünden büyük bir po
tansiyele sahip bulunmaktadır. 

Memleketimizde iç talebin çok üstünde olan 
küçükbaş hayvan derisi üretimi deri işleme te
sislerinde tamamen islenemediği için, ekserisi 
hem deri halinde ihracedilmektedir. 

Diğer taraftan, üretilen büyükbaş hayvan 
derisi iç talebi karşılamaktan uzak olduğu için, 
ağır köselelik 'deri ithalâtı liberasyon, vidalalık 
hafif dana derisi ithalâtı tahsisli ithal malları 
listesi kanalı ile devam etmektedir. 

Geleneksel üretim metotlarının hâkim oldu
ğu bu sanayi kolunda modernleşme, ancak bâzı 
sanayi merkezlerinde ve yavaş gelişmektedir. 

Bu sanayi kolunun küçük ve dağınık ünite
ler halinde bulunması teknik bilgi ve kaliteli 
eleman teminindeki güçlükler, israflara sebebi
yet verdiği gibi, modernleşmeyi de menfi olarak 
etkilemektedir. 

Öte yandan, deri sanayiinin nisbeten geliş
miş olduğu büyük merkezlerde küçük ünitele
rin birleştiği veya büyükler tarafından satın-
aîmdığı, bu suretle tesis sayısı azaldığı halde 
kapasite artışı olduğu görülmektedir. Büyüyen 
bu firmalardan bâzıları modern finisaj makina-
lariyle kaliteli mamulleri üretmektedir. 

Yeteri kadar bilgi, personel ve ekipman ol
madığı gibi, ham ve yardımcı madde tedarikin
deki güçlükler, derilerin elde edilmesinden pa
zarlaşmasına kadar olan safhadaki aksaklıklar 
maliyetlerin çok fazla artmasına ve dolayısiyle 
ihracatın gerçekleşmemesine sebebolmaktadır. 

Memleketimizde iç talebin çok üstünde olan 
küçükbaş ham derileri, deri işleme tesislerinde 

tamamen islenemediği için ham olarak ihracedil
mektedir. Bu ihraç keyfiyeti mevcut tesislerin 
işliyeceği kaliteli deri bulmasına da mâni ol
maktadır. 

Bu ham deri ihraç keyfiyeti Türkiye'de he
nüz gelişmekte olan deri konfeksiyon sanayii
mizi baltalamaktadır. Dünya piyasasında mak
bul ve aranır haldeki deri konfeksiyon mamul
lerimize, bizden küçükbaş ham deri alan ülke
ler rekabet edebilecek duruma gelmekte, bu 
keyfiyet konfeksiyon sanayiimizin aleyhine iş
lemektedir. 

• Ham deri ihracı önlenmeli ve bu deriler iş
lendikten sonra ihtiyaç fazlası deri ihracedildiği 
takdirde, yurdumuzda deri sanayii gelişmiş ve 
işgücü bakımından da bir istihdam sahası yara
tılmış olur. 

Bunun yanı sıra 1971 programında yapılan 
hesaplara nazaran, Türkiye'de kesilen küçük
baş hayvan sayısı 20 milyon adet olduğu hal
de, bu derilerin ancak % 50 si sanayie intikal 
etmektedir. Bu durumu değiştirmek için kesim 
yerlerinin azaltılması, kesimlerin mezbahalarda 
ve et kombinalarında toplanması suretiyle, di
ğer bir ifade ile et sanayiinin geliştirilmesi su
retiyle hamderinin kesim, yüzme, muhafaza ve 
nakliyatından doğan kayıpların önlenmesi lâ
zımdır. Bu sayede de deri sanayiine intikal et
tirilecek olan deri sayısı da artırılmış olacak-

Sümerbank'm ilgili bulunduğu deri fabri
kası ve mamullerini yapan tesisleri tevsi edi
lebileceği gibi, yenileri Devlet eliyle veya özel 
sektör iştirakiyle yaptırılmalıdır. 

Dericilik enstitüsü, kuruluş gayesine uygun 
çalışmalarını biran önce gerçekleştirmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tarımda kullanılan gübre istihsaline de de

ğinmek isterim. 
Tarımda üretim artışına yol açan en önem

li girdilerden biri olan gübrenin kullanımında, 
plânlı dönemde hızlı bir gelişme olmuştur. Bu 
gelişmede, çiftçinin gübrenin üretim artışına 
yaptığı olumlu sonucu görüp, inanmasının da 
büyük payı vardır. 

Gübre kullanımında son 7 yıl içinde % 542 
oranında bir artış vardır. Büyük bir hızla ar
tan ihtiyacın yerli üretimle karşılanamaması 
sebebiyle iç istihsalin üç misli kadar da gübre 
ithal edilmektedr. Bu sebeple yerli üretimin sü
ratle artırılması gerekmektedir, 
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1970 programına nazaran 1968 yılında top

lam olarak 3 305 680 hektar arazi gübrelen
miş olduğuna göre, 24 milyon hektar tarımdaki 
arazinin ancak % 14 ü gübrelenmiş durumda
dır. Geri kalan 21 milyon hektarlık arazide ise, 
üretim tabiî şartlar altında yapılmaktadır. 

Memleketin gübre ihtiyacını teminle yü
kümlü Azot Sanayii Anonim Şirketi âzami is
tihsal kapasitesiyle çalıştığı halde ihtiyacı kar-
şıhyamamaktadır. Maalesef bugün, piyasada 
gübre karaborsası yaratılmıştır. 

Akdeniz Gübre Sanayi tesislerinin 1970 yı
lından beri tamamlanacağı ve tam kapasite ile 
çalışacağı söylendiği halde, 1972 yılında henüz 
tecrübe çalışmalarına geçtiği öğrenilmiştir. 
Sermaye temini ve Kuveyt ile olan hukukî ih
tilâf süratle halledilip bugüne kadar çalışmaya 
geçirilememesi, memleket ekonomisi yönünden 
zararlı olmuştur. 

Samsun gübre tesislerinin ikmâli çabuklaş-
tırılmalı. Elâzığ süper fosfat tesislerinin işletil
mesi için lüzumlu sülfat asiti temini süratle 
halledilmelidir. 

1972 yılı programında gübre sanayiinin ye
niden gözden geçirileceği derpiş edilmiş ve sa
yın Sanayi Bakanımız da Karma Plân Bütçe 
Komisyonunda suni gübre istihsaline özel itina 
göstereceğini beyan buyurmuştur ki, sayın Ba
kanın bu kararlılığı bize inşirah vermiştir. 

Biran önce yurdumuzun suni gübre ihtiya
cını karşılıyacak kapasiteye ulaşması temenni
siyle sözlerime son verir, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesinin Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, tatbi
kin de sayın Hükümet erkânına basanlar diler, 
Millî Güven Partisi Senato Grapu ve şahsım 
adına Yüce Heyetinizi saygıyie selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Pestilci, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adnıa, buyu
run. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ 
PESTİLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

1972 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde C. H. P. Senato Grupunun gö
rüşlerini yansıtmak amaciyle huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Memleketin Kalkınma Plânında öngörülen 
sanayi politikasını uygulamak ve ayrıca kendi
ne bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalış
malarını 440 sayılı Kanun hükümlerine göre 
sevk ve idare ile yükümlü bulunan bu Bakan
lığın bütçesi vesilesiyle bütün meselelerini bize 
ayrılan kısa zaman içinde değerlendirmeye im
kân olamdığı için, görüşlerimizi detaylara inme
den kısa özetler halinde arza çalışacağım. 

Memleketin sanayi işlerini ammenin menfaat 
ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tanzim ve 
idare etmek, sanayi işlerine müteveccih yatırım
ları millî bir sanayiinin kurulmasına tevcih et
mekle yükümlü bulunan bu Bakanlığın, bu mil
lî hedefe ulaşılmasında teknolojik gelişmeleri de 
takip ve uygulamaya esas alması görevi ile de 
teçhiz edilmiş olması, Bakanlığın ülke kalkın
masındaki görevinin ağırlığını ortaya koymak
tadır. 

Çağımızda ülkelerin gelişmeleri sanayileşme
leri ile ölçülmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ül
keler sanayilerini daha da kuvvetlendirmek is
terlerken, gelişmekte olanlar da bu sektöre ge
reken önemi vermekte ve millî gelirdeki süratli 
artışın yanında özellikle istihdam sorunu ve ge
lir dağılımı sorununu bu sektördeki politikala
rının tatbiki ve başarısı sonunda çözebilecekleri
ne inanmaktadırlar. Herkesçe bilinen bu kısa 
gerçeği belirtmekten maksadımız, sanayi ve 
sanayileşme politikasını millî kalkınmamız 
içindeki: ağırlığına tekrar işaret etmektir. Aslın
da tüm kalkınma meseleleri şu veya bu ilgisi ne
deniyle sanayileşme meselesinin ve sanayileşme 
tercihlerinin içinde toplamaktadır. Tüm kal
kınma meseleleri, ülkenin geri kalmışlıktan kur
tulup çağdaş bir uygarlık seviyesine ulaşması, 
sanayileşme meselelerinin ve sanayileşme tercih 
lerinin içinde toplanmaktadır. Türk ekonomi
si, sanayileşmenin önenöri plânlı dönemden 
sonra temel mesele yapmış ve kurtuluşunu bu
na bağlamıştır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de demokratik düzen içinde, insan 

haklarından ve özgürlüklerinden hiçbir feda
kârlıkta bulunmadan, aksine demokrasiye muh
teva kazandıracak ve onu topluma mal edecek 
bir yol izliyerek, hızlı ekonomik kalkınmanın 
sıhhatli ve sürekli bir sanayileşmenin, âdil ve 
aynı zamanda verimli bir ekonomik düzen için-
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de nasıl gerçekleşmesi lâzımgeldiğinin tesbiti bu 
Bakanlığın başlıca görevi olmalıdır. 

Kalkınma toplumsal bir olaydır. Çağımızda 
kalkınma ile es anlama gelen sanayileşme de, 
belki daha doğru bir deyimle makineleşme ve 
çağdaşlama da çok yönlü toplumsal bir olaydır. 
Yakın zamana kadar kalkınma ve sanayileşme 
üretim artışı açısından ele alındığı halde son 
yıllardaki çalışmalar kalkınma sürecinin eko
nomik yönü ve muhtevası kadar, hattâ ondan 
daha fazla sosyal ve siyasal yönü ve muhtevası 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Az gelişmiş bir ülkeyi kalkındırmanın, gele
neksel ve durgun bir toplumu endüstri toplu
muna dönüştürmenin ekonomik güçlükleri ol
duğu muhakkaktır; fakat kalkınmanın sadece 
ekonomik güçlüklerini yenmeye, ekonomik alan
daki dar boğazlarını aşmaya yönelmiş çabalan, 
kalkınmanın yarattığı sosyal sorunları ihmal 
etmesi ve ortaya çıkabilecek siyasal dar boğaz
ları hesaba katmaması halinde büyük ölçüde 
başarızlığa uğrıyacağı tecrübelerle sabit ol
muştur. 

Kalkınma basit bir üretim artışı olmadığı 
gibi, basit bir sınai işlemin yaygınlaşması da 
sanayileşme demek değildir. Kalkınma bir ül
kenin sosyal ve siyasal yapısiyle birlikte eko
nomik yapısını daha yüksek refah düzeyini her
kes için gerçekleştirecek, daha ileri teknoloji
yi uygulayıp daha komplike mallan üretecek 
yönde değişmesidir. Az gelişmiş bir toplumun 
gelişmesi her şeyden önce toplumsal güçlerin 
kalkınmayı istemesi ve desteklemesine bağlıdır. 
Kalkınma için gerekli ekonomik kaynakların 
bulunması, ekonomik potansiyelin seferber edil
mesi, kalkınmadan yararlanacak sosyal güçle
rin, yani işçinin, köylünün ve diğer çalışanla
rın desteği sağlanabildiği takdirde çok daha 
kolay ve çok daha kesin olarak başarıya ula-
bilir. 

Demokratik düzende, tabandakiler hakları
nın bilincine vardıkça ve daha yüksek refah se
viyeleri için özlem duydukça, seçtikleri yöne
ticilerin tutucu olmalanna tahammülleri azalır 
ve onlann refahı tabana gerçekten indirecek 
bir kalkınma yöntemi izlemelerini isterler. Ta
bandaki geniş kitleler için, refah artışı sağla
mak ve bu artışın sürekli olmasını mümkün 
kılmak; ancak ciddî sanayileşme hamlelerini 
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gerçekleştirmek, millî bir sanayi kurmakla müm
kündür. Bunun için bağımsız ve millî bir sanayi 
toplumuna geçişi sağlıyacak, ülkeyi geri kalmış
lıktan kurtarıp, çağdaş bir yaşama düzeyine 
eriştirecek yöneticilerinde devrimci olmaları 
zorunludur. 

Sayın senatörler; 
Kalkınmanın ve sanayileşmenin başarıya 

ulaşması için, bağımsız bir sanayi politikasına 
yönelmemiz şarttır. Yani sanayileşme hamlemizi 
kendi iç kaynaklaramzla, kendi imkânlanmız-
la sürdürebilecek duruma en kısa zamanda gel
meliyiz. Ulusal sanayimizin geniş bir kesimini 
ya da dar; fakat stratejik önem taşıyan hâkim 
tepelerini yabancı sermayeye kaptırmadan bu
nu yapabiliriz. 

Başka ülkelerin hammaddelerini, yan ma
mullerini kullanan tesisler değil, imkân öl
çüsünde kendi iç kaynaklanmızı değerlendiren 
sanayi tesisleri kurmak yolunu seçmeliyiz. Ha-
fif tüketim malları sanayii, montaj ve paketle
me tesisleri ile oyalanmayarak; ciddî tesislere, 
temel ve ağır sanayie, makina yapan makinalar 
sanayiine yönetmeliyiz. 

Türkiye de ikinci Beş Yıllık Plânın son dö
nemine ulaşılmasına rağmen, hâlâ bir millî sa
nayi politikası araştırması ve tercihi yapılama
mıştır. Sanayi Bakanlığı, ne kendisini bu çok 
önemli sorunu çözebilecek yeterli hale getire
bilmiş, ne de bağlı kuruluşlarda bu olanakları 
sağlıyabilmiştir. Plânlı dönemde dahi yatının 
kararlan temelde politik nedenlere dayandırıl
mıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türk millî 
sanayiinin karakteri hakkında araştırmalar ve 
uzun vadeli çözümleri anyacak yerde, birtakım 
belgeler dağıtan kuruluş haline getirilmiştir. 

Keza, yabancı sermayede, alman tedbirlerin 
kifayetsizliği sebebiyle kısa vâdede kendisini 
amorti eden tesisler kurmaya hevesli kılınmış
tır. ilâç ve otomotiv sanayii bunun en bariz mi
salidir. Her iki sektörde de, imalâttan çok am
balajlama ve montaj işleri yapılmış ve menedi-
len ithalât sayesinde çok tatlı kârlar elde edil
miştir. 

Buna mukabil, kalkınmanın temel mal ihti
yacını karşılıyacak ara mamuller veya yatırım 
malları üretecek tesisler ihmal edilmiştir, üçün
cü Demir - Çelik tesislerinin sebepsiz olarak 
ağırlaştırılması, bunun bariz örneğidir. Gemi 
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inşa sanayii, dizel motorları ve makina sanayii 
de bu meyandadır. 

Makina Kimya Kurumunun elinde bulunan 
büyük tesislerin tam kapasite ile çalışıp gerek 
motor, gerekse silâh sanayiinde daha aktif bir 
hale getirilecek şekilde bir çalışmanın plânlan
mamış olmasını, bu arada belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Millî bir sanayi politikasını gerçekleştirebil

mek için, Devlet sektörünün yapacağı işler ile 
özel teşebbüsün çalışma sahalarını artık kesin 
bir hatla ayırmak zorundayız. 

Ekonominin stratejik kesimlerinde, üretim 
araçlarına sahibolma hakkının Devlete bırakıl
masında sayılmaz yararlar vardır. Demir - Çe
lik, gemi inşa, motor ve makina gibi ağır sana
yi Devletin eline bırakılmalıdır. Böylece, hem 
gelişmede itici güc olma yeteneği Devlete ve
rilmiş olur, hem de iç ve dış sömürünün sayısız 
kapıları kapatılmış olur. Sanayinin stratejik kı
sımları dışında kalan geniş bir faaliyet alanın
da da özel teşebbüse çalışma imkânı buluna
bilir. 

Demir - Çelik sanayii ağır sanayinin ve do-
layısiyle kalkınmanın temel direğidir. Bu sa
nayinin Devlet elinde bulunması, ülke kalkın
masının başlıca unsurudur. Demir - Çelikte, 
ağır sanayide millî bir sanayie geçmeden, evvel, 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının tam olarak 
devletleştirilmesinde büyük bir zorunluk var
dır. 7462 sayılı Kanunla kurulan ve kuruluşuna 
göre, ne bir iktisadi Devlet teşekkülü, ne de bir 
özel sektör kuruluşu olmıyan, birtakım özel im
tiyazlarla yabancı sermayeye üstünlük tanıyan 
bu teşebbüs, Türk Milletine çok pahaüıya mal 
olmuş ve halkın böyle bir kuruluşa iştirak et
tirilmek suretiyle beklenen ümitleri de yıkıl
mıştır. 

Kuruluş anında % 51 hissesi, yarı yarıya 
Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri ile Sü-
merbanka aidolan bu bu hisseler, zamanla aza
larak özel sektöre devri öngörüldüğü halde, hâ
lâ bu amaç uygulanamadığı gibi, şirketin elin
de 23 milyon liradan fazla satılmamış hisse 
senedi bulunmaktadır. % 21 hisseye sahip ya
bancı sermayeyi teşkil eden firmaya özel bir
takım haklar tanındığı halde, yarıdan fazla his
seye sahip devlet iştiraki her türlü murakabe 
dışında bırakılmıştır. Bu büyük hisse ile, bir 
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Devlet kuruluşu görünüşünde olan bu şirketin 
hesapları ve faaliyetleri Maliyenin, yüksek 
murakabenin ve dolayısiyle Yüce Parlâmento
nun murakabesi dışında bırakılmıştır. Şirke
tin kuruluş ve fabrikanın inşasında yapılan 
'büyük hatalar yüzünden maliyeti çok yükseğe 
çıkan Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının tevsi 
projelerinin tahakkukuna geçildiği şu anda, bu 
hataların tekrar işlendiğini üzülerek görmek
teyiz. Büyük imtiyazlar almış ve 'astronomik 
kârlar sağlamış olan bâzı yabancı firmaların 
bu tevsi işinde de imtiyazlarının, devam etmek
te olduğunu görüyoruz. Fabrika âdeta birkaç 
yaJbancı firmanın monopolüne girmiştir. Dün
yanın hiçbir yerinde bir emsali daha görül-
miyecek olan büyük imtiyazlara sahip bu şir
ket üzerinden, yabancı firmalar büyük kâr
lar sağlamaktadırlar. Yıllarca Devlet Hazi
nesinden şirket ortaklarına temettü dağıtılmış 
olmasına rağmen, bugün şirketin hisse senet
leri değerinin çok altına düşmüştür. 

Sayın senatörler; Devlet murakabesinden 
yoksun bir halde yürütülen bu fabrikada so
rumsuz birtakım davranışlar büyük zararlara 
sebebiyet vermektedir. Fabrikanın yüksek fı
rınında bir müddet evvel meydana gelen ve 
fcamamiyle yöneticilerin ihmal ve tedbirsizliği 
sonucu vuku bulan patlama nedeniyle uğranıl
mış olan zararların hesabının kimden sorula
cağı belli değildir. 

Yüksek fırındaki patlama tamamiyle tek
nik bir nedene dayandığı bilindiği ve bu hu
sus idarecilere evvelce hatırlatıldığı halde, Türk 
halk efkarına bu patlama daha doğrusu yük
sek fırındaki bir delinmenin bir salbotajmış gi
bi takdim edilmesi Türk işçisini yürekten yara
lamıştır. 

Sayın Bakanın bu patlamanın gerçek nede
nini artık açıklıyarak, fabrikada çalışan va
tansever Türk işçisini bu ağır ve kahredici is
nadın altından kurtarması kaçınılmaz bir gö
rev olduğu kanısındayız. Bu yüzden mağdur 
olmuş birtakım işçilerin haklarının verilmesi 
ve gerçek mesuliyetinin cezalandırılmasını bek
lemekteyiz. 

Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının devletleş
tirilmesi, bağımsız ve millî bir sanayie geçişin 
ilk müjdesi olacaktır. 

50 — 
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Sayın senatörler; 
Türkiye'de sanayie giden yatırım, toplam 

yatırımların içinde % 20 dir. Eğer Türkiye'de 
sanayie yönelen yatırımlar artırılmaz ise, bu
günkü hali ile Türkiye ne Ortak Pazara girebilir, 
ne de sanayileşebilir. Sanayileşmek için, temel 
ısanayie yönelen yatırımlar şarttır. Türkiye'nin 
gelişmesi için, sanayi yatırımlarının artırılma
sında ve projelerin bu yöne tevcihinde mutlak 
bir aorunluk vardır. Aksi halde Türkiye, dün
ya ekonomisi içinde sanayileşmiş bir ülke ola-
mıyaeak, bilâkis hizmet gören bir ülke durumu
na geçecektir. 

Sanayi Bakanlığına bağlı bâzı sanayi yatı
rım projelerine ve bu projelerin bugünkü du
rumlarına kısaca bir göz atmakta fayda müta
lâa etmekteyiz. 

Sayın senatörler; Balikesir Çimento Fabri
kası tevsi projesi, finansman imkânsızlığı ne
deniyle ertelenmiş bulunmaktadır. 1973 yılında 
'bitirilmesi plânca öngörülen bu projenin yü
rütülmesine çalışılmalıdır. 

1969 yılında projesinin tatbikine başlanıl
mış olan ve 1973 te faaliyete geçmesi öngörü
len Kars Çimento Fabrikası projesi çok yavaş 
yürütülmektedir. Doğu'mm kalkınmasında bü
yük yeri olacak olan bu projenin, gerekli finans
man ihtiyaçları giderilerek projenin tahakku
kuna gayret edilmelidir. 

Niğde Çimento Fabrikası tevsii, Pınarhisaa" 
Çimento Falhrükaisı tevsii gibi finansman im
kânsızlığı nedeniyle ertelenmiş olan bu proje
lerin; plânda öngörülen 1974 yılında beheme
hal tahakkukuna çalışılmalıdır. 

Divriği Madenleri işletme tevsiatı konsant
rasyon ve peletleme tesisleri projesinin tahak
kuku için çok ağır hareket edilmektedir. Pro
jenin müşavir, mühendislik işleri gereksiz ye
re geciktirilmiştir. Müşavir mühendislik fir
masının biran evvel işe başlamasının teminini 
zorunlu olup, bu projenin zamanında gerçek
leşebilmesi için bütün kaynakların seferber 
edilmesinde ülke çıkarları yönünden büyük 
:?ayia vardır. 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları pro
jesinin tatibikine 1968 yılında başlanılmış olma
sına rağmen, maalesef hâlâ altyapı hizmetleri 
dâhi ikmal edilememiştir. 10 . 8 . 1974 te biti
rilmesi öngörülen bu projenin zamanında ta-

j hakkukuna bu suretle imkân kalmamıştır. Bu 
gecikme, bir yandan maliyeti yükseltmekte, 

1 bir yandan da kalkınmayı geciktirmektedir, Bu
günkü hali ile projenin maliyeti, halen bir mis
li bir artış göstermektedir. Ülke kalkınmasında 
büyük katkısı olacak olan bu projenin ne za
man gerçekleşeceğini ve gecikme nedenlerini 
açık olarak öğrenmek isteriz. Bilhassa bu gibi 

| ağır sanayide projelerin zamanında gerçekleş
mesi ve maliyetlerinin bu gecikme nedeni ile 
yükselmemesi bu projelerden beklenen istifa
deyi sağlıyamlecektir. 

Bu arada Afyon, Beyazkamış, saman selülo
zu tesisi projesi, Balıkesir beyaz sülfat selü
lozu ve yazı tabı kâğıdı tesisleri projelerinin 
•öngörülen zamanda tahakkukunu ve ayrıca Ak
su mihaniki odun hamuru ve gazete kâğıdı te
sisleri ile Dalaman viskoz selülozu, sülfat se
lülozu, yazı tabı kâğıdı ve karton tesislerinim 
tecrübe çalışmalarından çıkarılıp, tam işlet
meye gedmelerinin biran evvel sağlanmasını 
sorunlu görmekte olduğumuzu belirtmek iste
riz. 

Gemlik viskon tevsii projesinin 1972 yılın
da bitirilmesi işi birçok formaliteler yüzünden 
tehlikeye girmiş olup, projenin tahakkuku ge
cikecektir. Gemlik Üçüncü Azotlu Gübre komp
leksi projesinin ihale işlerindeki aksaklık, Ka
radeniz (kimyevi gübre tesisleri, Samisun kimye
vi gübre tösisleri tevsii, Samsun sülfat asiti 
tevsii, Elâzığ normal süper fosfat tesisleri pro
jelerinin tahakkukunun gecikmeleri veya bu 
projelerin birtakım dar boğazlarının zamanında 
tesbit edilip, gerekli tedbirlerin alınmaması 
yurt kalkınmasında bu projeler ile gerçekleş
mesi beklenen birtakım hamleleri yavaşlatmak
ta ve ekonomik güçlükler doğmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Genel olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine 

1972 yılında, 11 milyar liralık bir yatırım yap
maları ve kamu yatırımlarının bu suretle, 
% 51,7 sinin bu teşebbüsler tarafından gerçek
leştirilmesi programlanmıştır. Bu yatırımların 
'gerçekleşebilmesi için, Kamu îktisadi Teşebbüs
lerinin öz kaynaklarının artırılması, ellerinde 
bulundurdukları fonlaridan âzami tasarruf sağ
lamaları, cari harcamaları mümkün olan en dü
şük seviyede tutarak maliyetlerini düşürmeleri 

I gerekmektedir. 
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iktisadi Devlet Teşekkülleri son fiyat ayar
lamalarından sonra, toplu bir şekilde ele alın
dığında net olarak zararlı olmaktan çıkmışlar
dır. Bilâkis, müspet fon yaratır duruma gelmiş
lerdir. Bu teşekküller mutlaka Türk sanayileş
mesi için gerekli olan temel bâzı mallan üret
mek durumuna gelmelidirler. Eğer bunları da
ha iyi, daha verimli bir çalışma şekline tteöbi-
liıtsek, bu Türk ekonomisi için büyük başarı 
olacaktır. Bugün İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin "büyük meseleleri vardır. Bu meselelerin 
halli için yeni Hükümet de reform maddeleri 
arasında buna ağırlık verdiği halde, bugüne ka
dar müspet bir hareket görülmemiştir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu için 
kurulmuş bulunan teknik bir komisyon, bir ne
tice almadan dağılmıştır. Bu teşekküllerin gü
nün ihtiyaçlarına, teknolojik gelişmelerine uy
gun bir çalışma düzeyine getirmek elzemdir. 
Türkiye'de sanayileşmenin alfalbesini yapan bu 
İktisadi Devlet Teşekkülleridir. Bunlara büyük 
ihtiyaç ve zaruret vardır. Bunların gelişmesi 
için, yönetiminin ve içinde bulundukları birta
kım sorunların düzeltilmesi elzemidir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde ciddî bir 
idarenin kurulması ve bunların 440 sayılı Ka
nunun koyduğu esaslar altında iyi birer işlet
me haline getirilmesi, kaynak yaratalbilir hale 
dönüştürülmesi şarttır. Türk ekonomisine bu
güne kadar büyük hizmetler vermiş bulunan 
ve kalkınmamızın bugün dahi belkemiği ve 
vazgeçilmez en müessir vasıtası olan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, bugün karşı karşıya 
bulundukları ve kısa zamanda halli gereken bü
yük sorunları vardır. Malî sorunlar, sermaye 
ihtiyaçları, teknik eleman ve bilhassa bu ele
manların sorunları, geniş bir eğitim programı
nın uygulanması, kârlılık ve verimlilik prensip
lerinin hâkim kılınması başta gelen sorunlardır. 

Sayın senatörler; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde, yetişen ve 

tam verimli bir hale gelen teknik elemanların 
ve personelin özel sektör tarafından büyük üc
retler verileerk âdeta kapışılmasına mâni ola
cak bir ücret sisteminin uygulanması üzerinde 
durulmalıdır. Personel Kanununun bu gibi per
sonel için getirdiği ciddî haksızlıkların kısa za
manda telâfisi şarttır. En azından Personel Ka
nununun öngördüğü birtakım yan ödemelerin 
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derhal yerine getirilmesi Hükümet için kaçınıl
maz bir görevdir. Temininde güçlük çekilen, 
yetişme'si ve verimli çağa gelmesi masraf ve za
man alan ve ayrıca gördüğü iş icahı birtakım 
rizikolarla karşı karşıya bulunan teknik perso
nelin sorunları üzerinde Baikanlığın ne gibi bir 
çalışma içinde bulunduğunu öğrenmek isteriz? 

Bu arada İktisadi Devlet Teşekküllerinin iş
letme açığı vermelerini, sâdece piyasa mekaniz
masına veya toplu sözleşmelerdeki ücret artışı
na bağlamanın isabetli olmıyacağı kanaatinde
yiz. Genellikle bu teşekküllerin, gelişmekte olan 
bir ülkenin kaldıramıyacağı, birtakım lüks ve 
işletmeciliğe ters düşen harcamalara da yer ver
miş olduğunu belirtmek isteriz. 

Türkiye'nin sanayileşmesi ve kalkınmanın 
dar boğazından çıkarılmasında İktisadi Devlet 
Teşekküllerine bugün daha büyük görevler düş
mektedir. Değerli yöneticilere ve kıymetli tek
nik elemanlara sahip bulunan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kendi iç sorunlarına değer ver
diğimiz, onları birtakım politik baskıların dışın
da tutarak 440 sayılı Kanun içinde çalışmaları
na destek olduğumuz müddetçe, Türkiye'nin sa-
nayileşmesindeki büyük görevlerini yerine ge
tireceklerine yürekten inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Kısa da olsa bu eleştirilerimizin Bakanlığın 

•çalışmalarına ve Türk kalkınmasına faydalı ola
cağı inancı ile konuşmamıza son verirken, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak 1972 bütçe
sinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve mem
leket kalkınmasına, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin bütün yönetici, teknik personel ve işçile
rine hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoyu şah
sım ve Grupum adına saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Saym Ahmet Karayiğit, Ada
let Partisi Grupu adına, 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİ
ĞİT (Afyon Karaihiısar) — Sayım Başkan, Yü
ce Senatonun muhterem üyeleri; 

Sanayi ve Teknoloji gibi iktisadi kalkmana 
çalbalarınıızda büyük sorumluluğu ve bu so
rumlulukla orantılı olarak büyük şerefi olan, 
memleketin geleceğini bugümidem şekillendir
meye yönelen ve gelecek yıllardaki ekonomik 
gücümüzün büyük hedeflerini belirten bir Ba
kanlık bütçesi dolayısiyle Adalet Partitsi Senato 
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Grupunun görüşlerimi açıiklatmak imkânını el
de ettiğimden dolayı bahtiyarım. Tanıman kı
sa bir süre içerisinde konuyu anahatlariyle ve 
hislerden uzalk, sadece yapıcı olarak Yüce He
yetinize arz ettmieye çalışacağım. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, memleketin 
sanayileşmesi için hizmet sunmaik, birer iktisa
di Devlet Teşekkülü olan ve Bakanlığın paifcro-
najı aJltında bulunan Sümerlbank, Demir - Çelik, 
SEKA, MKE, Azot Sanayii, Çimento Sanayii, 
Şeker Şirketi kuruluşlarüntun 440 sayılı Kanun 
ilkeleri gereğince çalışmasında üzerine düşeni 
yapmak ve memleketi teknolojide gelişmiş ül
keler seviyesine ulaştırmayı sağlamakla yüküm
lüdür. 

Sanayileşmede Sanayi Bakanlığının neler 
yapması gerektiğini, yapılamıyanların nedenle
rini ve gerçeklerini ortaya koymak, çarelerini 
bildirmek, zannedersem lüzumludur. 

Bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sa
nayiimiz hakkında tam bir enivartere sahibolımia-
lndır. Sanayi sicillerinin tutulması gerçekleşti
rilmelidir. Tatbikatta ıbunun aksaidığını gör-
mieikteyiz. Çünkü, Bakanlığın bunları yerine 
getirecek tam bir teşkilâta henüz sahübolama-
dığmı üzülerek müşahade eitmıekteyiz. Sade 
teşkilât değil, sanayicileri bu yönde gerçek bil
gileri Bakanlığa bildirmeye mecbur kılacak 
(müeyyideler de henüz ortalıkta yok. Hareket
lerimizi ilmin ışığında yürütebilmemiz için te
melde lüzumlu olan bu tür istaltisîtikî bilgilerin 
mutlak gerçeği ifade etmesi şarttır. Bakanlığın 
taşrada teşkilâtı olmazsa ve cezai müeyyideler 
sanayiciyi ve sanayi cetvellerini gününde Ba
kanlığa yollaitacak ağırlıkta bulunnmzsa, elbet
te bu işler arzulaman hızda olamaz. 

Bu suretle her müteşebbis, ilgilendiği alan
daki bilgileri Bakanlık arşivlerinden temin ede
bilmelidir. Kalkınma Plânımın ve programının 
iyi hazırlanabilınelsi îde sanayi sicilleriyle ilgili
dir. Plânlama Teşkilâtının araştırmaları bu 
ihtiyacı daha da artıracaktır. Aslında, Bakan
lığın bünyesinde mevculdolan ve bu konuları 
realizıs etmekle yükümlü Sanayi Dairesini gü
nün koşullarına uygun olarak genişletmek ve 
bugün mevcuidolan bâzı engelleri ortadan kal
dı rm ak, uzman niteliğini haiz elemanların çalı
şabilmesi için yeterli derecede kadroların ve
rilmesinin kaçınılmaz bir vazife olduğuna kâni-
yim. 
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Sanayi envanterinden sonra Türkiye'nin 
tem!el ihtiyaç maddeleri; haananadde ve yardım
cı madde kaynakları, bunlara dayalı ne gibi 
sanayi kollarının kurula/bileceği, iç ve dış pijya-
sa imkânlarına, Ortak Pazar durumuna, kısa
cası marketinlg gereklerine göre bunlardan han
gilerinin uzun vadeli yaşama ve gelişme şartla
rına şahidoHduğuınun teslbditi lüzumludur. Bu 
konuda Bakanlığın; Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, Türkiye Sanayii 
Kalkınma Bankası ve Türkifye Sanayii Yatırım 
ve Kredi Bankası, Odalar Birliği ile sıkı ilişki
ler kurması, büyük özel teşebbüslerin kuru
luşlarından lüzumlu bilgileri alması gereklidir. 

Böyece Türkiye'nin sanayi stratejisi gerçek
çi olarak belirebileceği ĝ ibi, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının sanayi ve teknolojiye ilişkin 
esasları da tesbit .edilecektir. 

Muhterem arkaJdaşılarım; 
Yeriilbir konu da sanayi kredileridir. Bu 

mekanizmanın olumlu olarak geliştiriloneısini 
sağlamak Bakanlığın üzerinle düşen büyük bir 
görevdir. Burada, pratik bâzı noktalara de
ğinmek istiyorum. Bunlar şüphesiz memleket 
sanayiinin gelişmesi istikametimde Grupumun 
samimî dilekleridir. 

Bir defa, orta sanayii Türkiye'de finanse 
edecek bir teşkilât yoktur. Bilfarz 300 000 li
raya kadar kredi alacak yatırım sahibi, Halk 
Bankasından bunu temin edebiliyor. 1 milyon 
liradan yukarı kredi isterse Sınai Kalkınma 
Bankasından temim ediyor. Eğer, müteşeıbbi-
sîim ihtiyacı 700 000 lira ise hiçbir teşekkül bu 
konuda kendisine yardımcı olamıyor. Orta 
sanayii finanse edecek ciddî bir teşekkülün ku
rulması lüzumludur. Tüm sanayi erbabının sa
nayi kredisinden nasibimi alabilmesi için, kredi 
mekanizmasının dengeli bir Şekilde yapılabil
mesini sağlıyacak tedbirlerin alınmasında bir 
hayli geciktik. Bu konu üzerinde Smayi Kal
kınma Bankasının tatbikattaki bâzı aksaklık
larını belirtmek yerinde olur. 

Bir defa, Bankanın incelemeleri çok uzun 
sürmektedir. Bu, hem yatırımcıyı caydırmakta, 
hem de uzun süre içerisinde şartlar değiştiği 
için bâzı zorluklar ortaya çıkmaktadır. Sınaî 
Kalkınma Bankası Türkiye sathına yayıliama-
mıştır. Anadolu'daki müteşebbis bankanın kre
dilerinden faydalanabilmek vasatına erişeme-

— 53 — 



O. Senatosu B : 31 

inektedir. Bankanın malî kaynakları, ihtiyaç- I 
lara göre sınırlıdır. Banka, çoğu kere kredi ver
mekle yetinmekte, önemli bir fonksiyon olan 
ortaklık tarafını ihmal etmektedir. Aslında, 
Türkiye için, yurt sathına dengeli bir şekilde 
yaygın bir büyük sanayi kredi iştirak kurumu 
gerekmektedir. 

Sanayi kredilerin tahsisinde Halk Bankası, 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası, Türkiye Sa
nayi Bankası arasında Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının yardımı ile bir koordinasyon sağlan
malıdır. Özlediğimiz ucuz, bol sanayici kredisin
de gerçek bir gelişme ve uygulama için toptan 
kaynaklar, bunların tahsis alanları ve bunlar 
arasındaki özellikler hesaplanmalı ve tespit 
edilmelidir. Gerek memleketimizde ve gerekse ] 
başka memleketlerdeki kârlılık ölçüleri, ilerideki 
gelişme imkânları, fiyatlar tarafsız bir tutum 
ile ve makûl faraziyelere dayanılarak araştırıl
malıdır. Bundan sonra, yaklaşık olarak gerekli 1 
kredi tutarı dağıtıma esas olarak öncelikler, faiz 
nispeti, ödeme planı tespit edilebilir. j 

Ekonomik ve malî kararlar bütün dünyada 
ekonomi temellerine dayanmaktadır. Bizde de | 
böyle olması zaruridir. Kitaplara geçmiş finans | 
man kaideleri ve ölçüleri vardır. Bunlar bizim i 
için aynı alandaki incelemelerimiz ve tespitle- | 
rimiz için model olabilirler. Belki bunlar bize j 
uymayabilir; ama araştırmalarımıza istikamet ! 
verir. | 

Bütün bunlardan yararlanarak Türkiye'nin 
sanayi kredisi çapı ve düzeni hakkında çalışma
lar yapılması lüzumludur. Bu çalışmalar, diğer I 
ilgili resmî ve özel kuruluşlariyle iş birliği ya
pılarak yürütülebilmelidir. 

Son yıllarda küçük esnaf ve sanatkârlara j 
kısa ve orta vadeli kredi uygulaması hususun- ! 
da ciddî gelişmeler kaydeden Halk Bankasının j 
çalışmalarından kısaca bahsetmek isterim. i 

Ödenmiş sermayesi 250 milyon Tl. olan Halk j 
Bankasının kredi politikası son yıllarda mem- j 
leketin plânlı ekonomi dönemine girmesine pa- j 
ralel olarak yeniden gözden geçirilmiş ve bir I 
taraftan kuruluş amacındaki gibi küçük kredi j 
ihtiyaçlarını karşılayan, sosyal yönü hedef tu- I 
tan bir sistem uygulanırken, diğer yandan da | 
ekonomiye en reel bir şekilde katkıda bulunan j 
kontrollü yatırım ve donatım (kredisi sistemleri- j 
nin geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. i 

7 . 2 . 1972 O : 2 

Küçük sanayicinin ınakina ve ekipman ihti
yaçları için yılda ortalama 75 milyon lira civa
rında değer taşıyan yeni tesislerin yurt ekono
misine katılması mümkün olmuştur. Esnaf ve 
Sanatkâr, küçük sanayici için bankanın uygu
ladığı kredi politikası ile bu topluluğun kısa va
deli yatırım kredisi ihtiyaçları gerçek ölçüler
de karşılanmaktadır. Bankanın küçük sanayi
ciye yöneltilen kredilerin en müessir bir şekilde 
kullanılması için yeterli bir teknik bilgiye sa-
hibolmalarmı temindeki gayretini takdir ile 
karşılıyoruz. Misal olarak, geçtiğimiz yıl 17 250 
kişinin eğitim görmesi büyük bir çabadır. 1972 
yılında 134 milyonluk kısa vadeli, 232 milyonu 
orta vadeli olarak plânlanan meslekî kredilerin 
ileri yıllarda daha çok artırılmasını sağlıyaeak 
tedbirlerin şimdiden alınmasını yürekten temen
ni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sanayide plânlama, programlama, projele

me işlerinin çok önemli olduğu bir gerçektir. 
Memleketimizde yatırımlar için fizibilite rapor
larını hazırlıyacak olan kuruluşlar Adalet Par
tisi iktidarı tarafından yeterince teşvik edil
miş ve yurt ekonomisi bundan büyük faydalar 
sağlamıştır. Bugün tersine bir davranışla hem 
bu kuruluşlar söndürülmüş, hem de özel teşeb
büs tarafından yapılması beklenen yatırımlar 
durmuştur. Oysa ki, ekonomide kalkınma bun-
larsız olamaz. Bu konuda mâkul hatalardan 
korkmaksızm müşavirlik firmalarını geliştire
cek bir politika mutlaka izlenmelidir. Aksi tak
dirde Türk toplumu kendi evlâtlarından esirge
diği bâzı ödemelerin pek çok mislini yabancı
lara döviz olarak ödemek zorunda kalacaktır. 
Bu nevi kuruluşların yerleşmesi ve gelişmesin
de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yardımcı 
olması, yeteneklerini ve imkânlarını geliştirici 
bir davranış içinde bunları gözetmesi gerekir. 
Sanayiide kalkınma, ancak teşvik tedbirlerinin 
uygulanması ile olur. işte bir israil, bir Kana
da, teşvik tedbirleri fonundan düşük faiz ve 
kredi dağıtarak özel teşebbüsün elinden tutmuş
tur. Karma ekonominin taraftan olan Adalet 
Partisi iktidarı zamanında da, 933 sayılı Kanun 
iptal edilinceye kadar bu alanda büyük geliş
meler olmuştur; fakat Birinci Erim Hükümeti
nin 1971 yılında teşvik kriterlerini belirtememe-
si yüzünden yatırmışız bir yıl olarak zamanımı
zın geçtiğini üzülerek belirtmek isterim. Bu 
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konuda misal de verebilirim. Kuruluş halindeki 
pek çok firmayı ilgilendiren gümrük muafiyeti 
sorunu hâlâ halledilmemiştir. Resmî Gazetede 
ihracatı geliştirme yönünden en az 50 milyon
luk yatırım harcaması olan ihracata dönük, be
lirli nitelikteki yatırımların dışarıdan gelecek 
donatımlarının Gümrük Vergisinden muaf ol
ması tebliğinin açık hükmüne rağmen, pek çok 
firmaya bu maufiyet tanınmamış ve bu yüzden 
sanayi kuruluşlarının yatırımları gerçekleşeme
miştir. Özel teşebbüsün 1971 yılında hemen he
men ciddî hiçbir yatırımı olmamıştır. Bunu 
gerçek şekilde izah etmek gerekirse; 

1. Teşvik tedbirlerinin uygulanmayışı; 
2. Bâzı bakanlarım tutarsız beyanları olmuş

tur. 
Meselâ, yeraltı servetlerinin devletleştiril

mesine ait beyanlar bu alandaki özel teşebbüsün 
yatırımlarının durmasına sebebolmuştur. Devlet
leştirilmesi öngörülen stratejik maddelerin isim
leri verilseydi, yeraltı kaynaklarına yapılacak, 
yatırımlar önlenmemiş olurdu. 

Sınai alanlardaki yatırımların duraklaması
nın, istihdam politikamızı çıkmaza götürdüğü 
gün gibi aşikârdır. Her sene nüfusu 900 bin ci
varında artmaktadır. Plân hedeflerine göre biz, 
bu senelerde 450 bin kişiyi istihdam edebilecek 
yeni iş sahaları açmak zorundayım. Bugün ista
tistiklere göre, 1 800 000 işsiz mevcuttur. Top
lu sözleşmelerin işçi lehine ağırlığı, özel teşeb
büs sahiplerini otomasyona yöneltmektedir. Bu 
da işsizliğin artmasını sağlamaktadır. 

1972 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın süratle teşvik tedbirlerini ele alması artık 
kaçınılmaz bir zarurettir. Bizim için çok mühim 
olan istihdam konusu, 1971 yatırımlarının du-
raklamasiyle oldukça ağırlaşmıştır. Önümüzde
ki yıllarda da plân hedeflerine uygun yatırım
lar gerçekleşmezse, elbetteki işsizlik haliyle faz-
lalaşacak ve sosyal yönden derin yaralara sebe-
bolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığında yabancı uzmanların çalıştırma 
işinin programlı ve ciddî olarak ele alınmasının 
zaruretine değinmek isteriz. Bakanlığın, hem 
yabancı uzmanların çalışmalarını verimli bir yö
ne teşvik etmesi ve hem de müşavirlik firma
larında olduğu gibi Türkiye gerçeklerini çok 
iyi bilen, aynı zamanda dünya görüşüne sahip 

yerli uzmanlarımızın yetişmesine imkân sağla
ması ve yetişen bu uzmanları bünyesinde muha
faza etmesi, zorunluluğu ortadadır. Bu konuda 
bir hususu da belirtmekten kendimizi alamıya-
cağız. : 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin ortak prog
ramları arasında bulunan, yönetici sıkıntısına 
değinmek zorundayız. Bir yöneticide bugün pek 
çok hususlar aranmaktadır, özellikle, hem 
matematik, hem de ekonomik bir bilgiye sahibol-
ması gerekmektedir. Bugün memleketimizde 
spesifik olarak yeteri derecede her iki bilgiyi 
verebilecek bir ekole sahip değiliz. Yönetici 
arkadaşlarımız ya matematik bilgiye veya eko
nomik bilgiye sonradan sahlbolmaiktadırlar. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve Millî Eğitim Bakanhğiyle 
işbirliği yaparak, mevcudolan Fen Lisesinin yük
sek kısmının açılmasını ve bu okuldan özellikle 
Devletin mühim kademelerine yönetici ve uz
manların yetiştirilmesini sağlamasını tavsiye 
ederiz. Yalnız, bâzı ezeli hastalıHarımızdan 
sıyrılmak zorundayız. Şöyle ki; bu yetişen yö
netici ve uzmanlara özel bir ücret sistemi tatbik 
ederek, şu veya bu sebeplerle Devlet kademele
rinden ayrılmasına mâni olunmalıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; üze
rinde durulması gereken bir konuda; sanayi 
sitelerinin, reorganize sanayi bölgelerinin sürat
le realize edilmeleridir. Mümkün olan her yer
de sanayi sitelerinin kurulması, küçük ve orta 
teşebbüslerin gelişmesi için şarttır. Ayrıca, bü
yük sanayi kuruluşları için sanayi bölgelerinin 
belli edilip açıklanması, son derece önemli bir 
husustur. Bu konularda mahallî belediyelerle 
işbirliği yapılarak su, enerji, yol ve işçi muhit
lerine yakınlık olanakları sağlanmalıdır. Yur
dumuzdaki gerçek bâzı bölgeler, sanayileşme 
bakımından nasibini fazlasiyle alırken, bâzı 
bölgeler alamamaktadır. Organize sanayii böl
gelerinin dengeli bir şekilde realize edilmesi, 
yatırım yapacak müteşebbislerin oralara kay
ması imkânı hâsıl olur. 

Büyük merkezlerde pahalı arsa ve pahalı iş
çilik yerine, geri kalmış bölgelerde ucuz arsa, 
ucuz işçilik ve enerjinin mevcudiyeti müteşebbi
si cezbedici yeteneklerdir. 

Biraz evvelde arkadaşımın bahsettiği gibi, 
bu organize sanayi bölgeler meselesinde, Kazlı-
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Çeşme'deki deri sanayiinin - ki, aşağı - yukarı 
1971 yılında 25 milyon dolarlık döviz getiren 
bir deri sanayiidir - Tuzla'da yapılması gereken 
organize sanayii bölgesine biran evvel nakle
dilmesinin artık kaçınılmaz bir zaruret oldu
ğuna işaret etmek isteriz. Çünkü, bu sanayi ile 
iştigal eden ve istihdam politikasında büyük bir 
yükü kaldıran deri sanayi imalâtçıları çok müş
kül durumdalar. Organize sanayiinin inşaatı 
biran evvel biterse, rahatlıkla Kazlıçeşme'ye ge
çebilme imkânının elde etmiş olacaklardır. 

Sanayi mamullerinin belli standartlar ve 
normlarının tesbiti ve imalâtın bunlara uygun
luğunun'temin olunması hayatî bir öneme haiz
dir. Bu iş bir programa göre yapılmalı, önemli 
maddelerin standartları öncelikle belirtilmelidir. 
Standartlar Enstitüsünün bu husustaki politika
sı belirli ve uzun vadeli olmalıdır. Ayrıca, sa
nayi mamullerinin belirli norm ve standartlara 
uygunluğunun kontrolü ciddî bir şekilde yürü
tülmelidir. Tabiî, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı, bugünkü kadrosuyla bu işi ciddiyetle yürü
tebilecek imkânlara sahip değildir. Çünkü, 
Bakanlık teşkilâtında yeteri miktarda elemanı 
yok. Ayrıca, iller teşkilâtı bu işleri yapmaya 
müsait değil. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, sa
nayi sicillerinin tutulması, standart, kalite, fi-
yai kontrolları, yurt sathına yaygın küçük sa
nayici ve imalâtçı esnafı teşkilâtlandırma, site 
ve çarşı tesisleri gibi hizmetleri yürütecek sa
nayi müdürlüklerinin kurulmasiyle bu işler ar
zulanan hedefe ancak ulaşabilir. 

Türkiye'de gölgede kalan büyük bir gerçek 
•de, özel makina sanayinin büyük bir üretim 
gücüne sahibolduğudur. Ne var ki, bu teşebbüs
ler küçük, dağınık ve gösterişsizdirler. Bâzı pa
halı donatımı ve uzmanı çalıştırma gücünden 
yoksundur. Makina ve Kimya Endüstrisi bu 
sektörü taşaron çalıştıran büyük mütaahhit gi
bi değerlendirebilir. Buna göre usul ve esaslar 
vaz 'edilerek alınacak büyük işler, Makina ve 
Kimya'nın denetimi altında özel teşebbüse yap
tırılabilir. 

Sanayi nramuUerinin ihracı mevzuunda bâzı 
dar boğazlar günün şartlarına adapte edilmeli
dir. Bakanlıkta mevcudolduğuna inandığımız 
bu yöndeki çalışmaların hızlandırılmasını temen
ni ederiz. Bilhassa hammaddede pahalılığı ön-

| liyecek tedbirlerin alınması ve dünya piyasala
rındaki fiyatlara uygunluğun sağlanması, üze
rinde dikkatle durulacak bir konudur. Ayrıca, 
sanayicilerimizin hammadde sıkıntısı çekmeme
leri için, gerekli tedbirler zamanında alınmalı
dır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ısrarla 
üzerinde duracağı enerji konusuna da kısaca te
mas etmek isterim. 

Enerji plânlamasının daima sanayi plânla-
I masının önünde gitmesi gerekmektedir. Sanayi 

için enerjinin yeterli ve istikrarlı olması çok 
mühim bir problemdir. 

Ortak Pazar ile olan münasebetlerimizi hem 
bugün için ve hem de gelecek yıllar için men-
faatlerimize uygun formüllerle mütalâa etmek 

i zorundayız. Sanayi mamullerimizin dış pazar
larda sürüm ve satış imkânlarını şimdiden araş
tırarak, devamlı satış yapan bir ihracata, istik
rarlı olarak yürüyen bir sisteme mutlaka sahi-
bolmalıyız. Şüphesiz, bu çalışmaları Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tek başına yürütemez. Baş
ta Maliye ve Ticaret bakanlıkları olmak üzere, 
türlü kamu ve özel teşebbüs kuruluşlarıyle iş 
bölümü ve işbirliği yapılmalıdır. Ayrıca, üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerini iyi 
tesbit ederek, Ortak Pazar'a çok güçlü bir şe
kilde girmemiz sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; yıllardan beri üze
rinde tartışılan bir konunun artık isminin de
ğiştirilmesinin zamanının geldiğini belirtmek 
isterim. Bu da, motor ve aksamı organları sa
nayiinin süratle realize edilerek, montaj keli
mesinin ortadan kaldırılmasıdır. Yalnız, kurula
cak bu motor ve dişli fabrikaları, vaktiyle mon
taj sanayiinde görülen dar boğazlara tekrar gi
dilmemesi için, iyi etüdedilmeli ve büyük kapa
sitede ihracata dönük olmasına dikkat edilmeli
dir. Tavsiyemiz odur ki, Makina Kimya En
düstrisinin patronajı altında kurulacak olan, 
halka açık bir anonim şirketle bu iş gerçekleş
tirilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
i Bakanlığın ikinci grup fonksiyonu, kendisine 

bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışma
sında üzerine düşen görevleri yapmasıdır. Bi
lindiği gibi, 440 sayılı Kanunla genel sermaye
sinin ya yarıdan fazlası Devlete veya iktisadi 

I Devlet Teşekkülüne, ya da ikisine aidolan ikti-
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sadi alanda ticari esaslarla çalışan, kârlı ve ve
rimli çalışmaları zorunlu özel kuruluşlardır. 
Bunların müşterek bâzı sorunlarının süratle 
halledilmesi gerekmektedir. Genellikle; malî 
bünye bozukluğuna, sermaye yetersizliğine, or
ganizasyon bozukluğuna, personel işleri bozuk
luğuna, âtıl kapasitelerin giderilmesine, eskimiş 
ve yıpranmış makinalarm tekniğin icaplarına 
göre değiştirilmesine, ikmal ,tedarik ve satış iş
lerinin düzenlenmesine 440 sayılı Kanuna göre 
6 ayda bir yapılan koordinasyon toplantıların
da gerçeklere uygun olarak ve sonuç alınabile
cek nitelikte kararlar alınmasının önemine de 
bu arada işaret etmek isterim. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri arasındaki ko
ordinasyonun ciddî şekilde sağlanması çok mü
him bir konudur. Aslında, iktisadi Devlet Te
şekkülleri sorunlarının tümüyle çözümü, hepsi
nin bir arada günlük politik endişeler dışında, 
sorumluluklarının icaplarını yerine getirebile
cek kararlar alan bir organizasyonla ilgilidir. 
Genel yapı, 1971 yılı Bütçesi müzakerelerinde 
Sayın Bakan tarafından bahsedildiği gibi, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin büyük bir holding 
halinde organizasyonudur. Böylece, mevcut te
şekküller ihtisaslaşmaya doğru yöneleceği gibi, 
hem de holdinglere özel teşebbüsün şartlarını 
va'zederek, onlar gibi rekabet edebilme, kârlı
lık ve verimlilik unsurlarını alacaklarını nazarı 
dikkate alarak, önplânda tutma yeteneklerini 
kazandırmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; iktisadi Devlet Te
şekküllerinin ortak bir işçi ücret politikasının 
olmaması, millî ekonomiye büyük zararlar tevli-
detmektedir. İşbaşında bulunan Hükümetin, 
Türkiye ekonomisi için hayati bir önem taşıyan 
toplu s özleşmeler deki kârlılık ve verimlilik he
saplarından uzak, masa başında yapılan anlaş
maların daha gerçekçi bir şekilde kanalize edil
mesi için, üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlanırken 
üzerinde önemle durulması zorunludur. 

Bu arada, gayet enteresan olan Sümerbank'-
ın Beykoz Fabrikasından da bahsetmek isterim: 
Kân 2 milyon, toplu sözleşme talebi 28 milyon. 
Bu kabul edildiği takdirde, bu müessese çöker
tilmiş olur. Bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri 
bu toplu sözleşme devresinde aşağı - yukarı ay
nı tehlikelerle karşıkarşıyadır. Hükümtein ıs
rarla bu konu üzerinde durmasını, bilhassa par-
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tiler üstü bir Hükümetin politik nedenlerden 
uzak olarak, Türkiye ekonomisi için çok mühim 
olan bu konuda kesin bir hâl çaresi getirmesini 
tavsiye ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlığa bağlı 
yedi iktisadi Devlet Teşekkülünün bâzıları hak
kında kısaca malûmat arz etmek isterim. 

SEKA, Türkiye selüloz ve tahta mamulleri
nin % 85 ini yapan ve 1966 - 1971 yılları içe
risinde en hızlı gelişen bir sektördür. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde kurulan 
fabrikalar, hem plân hedeflerini aşmış, döviz 
tasarrufu sağlamış, hem de istihdam problemi
nin çözümüne büyük katkıda bulunmuştur. Ha
len inşasına yeni başlanan Balıkesir ve Afyon 
fabrikalarının da kısa zamanda devreye girme
siyle büyük bir aşama yapacağı ve Ortak Pa
zar ülkelerinde bu konuda bir yerimizin olaca
ğı kanaaitini muhafaza etmekteyiz. 

Güç şartlar altında ve bilhassa teknik per
sonelin büyük mağduriyetine rağmen, SEKA'-
nm yatırımlarını gerçekleştirerek hızla gelişi
mini sağlıyan yöneticileri tebrik etmek zanne
dersem yerinde bir hareket olur. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var, ona göre 
ayarlamanızı rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİ-
ĞİT (Devamla) — Teknik personel ücret konu
su halledilmezse. bir gün bu dev tesisleri çalış
tıracak elemanları bulabileceğimizi ummuyo
rum. SEKA hemen hemen bugün bu duruma 
gelmiştir. 

Tüm İktisadi Devlet Teşekküllerinin müşte
rek bir konusu olan teknik personel durumunun 
en kısa bir zamanda hallini temenni ederiz. 

Makina Kimya Kurumu, yurt savunmasında 
büyük bir güç olan ve madenî imalâtta geniş 
imkânlara sahip bulunan bir teşekkülümüzdür. 
Varlığıyle iftihar ediyoruz. Âtıl kapasitesini de
ğerlendirecek işleri bulmak ve diğer problem
lere yardımcı olmak gerekir. 

Adalet Partisi iktidarı zamanında ciddiyetle 
ele alman konulardan biri de, gübre mevzuudur. 
Özellikle İkinci Beş Yıllık dönemde büyük ar
tış kaydetmiştir Şöyle ki : 

1967 yılında azotlu gübre 160 bin ton, 1972 
yılında azotlu gübre 1 milyon 100 bin ton. 

1967 de fosfatlı gübre üretimi 250 bin ton, 
1972 yılı sonunda 1 milyon 100 tona çıkacak. 
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Amonyak tesislerinin yetersizliği dolayısiyle 

halen, Akdeniz Gübre Sanayii dışardan amon
yak almak zorundadır. Yine aynı endişe yüzün
den Marmara gübre kompleksinin ihalesi yapı
lamamaktadır. Halbuki, 1971 yılı başında dün
ya Bankasından 25 milyon dolar alınarak îp-
raşm amonyak tesisleri geliştirilecekti. Ne 
yazık ki, bu konuya aidolan faaliyetlerden 1971 
yılında ciddî bir haber alamadık. Müesseselerin 
devamlılığı şarttır. Yöneticiler değişse bile, iş
lerin aksamaması, yürümesi zaruretine inanıyo
ruz. Memleket ekonomisine ve dolayısiyle tarım 
sektörüne büyük katkıda bulunacak olan bu 
kredinin alınmayışını üzüntüyle karşılıyoruz. 

Yatırımların durmaması birinci hedefimiz 
olduğuna göre, amonyak yetersizliği dolayı
siyle, Marmara gübre fabrikalarının ihalesinin 
yapılmamasının taraftarı değiliz. Bir an evvel 
bu fabrikanın ihalesi yapılarak, tesisin devreye 
girmesi sağlanmalıdır. 

Çimento, Sümerbank, demir çelik, şeker mü
esseseleri, yurt ekonomisinde kendi üzerlerine 
düşen görevleri yerine getirme çabalarmdadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Şeker Şirketinin 
bir an evvel pancar paralarını dağıtmasını te
menni edeceğiz. Vatandaş bir hayli sıkıntı içe
risindedir. 

Bu meyanda bölgesel bir derde temas etmek 
istiyorum. Hükümet alel acele haşhaşın ekimini 
yasakladı. Haşhaşın ekiminin yasaklanmasından 
sonra alınacak tedbirler hakkında hiçbir ciddî 
çalışma yok. Halen haşhaş yağı imalâtçıları 
çok müşkül durumdadır. Sanayi Bakanlığının 
bu yönde bâzı çalışmaları olduğunu işitiyor
duk; ama imalâtçılar, küçük sanayi erbabı Sa
nayi Bakanlığından ciddî bir medet bekliyorlar. 
Bakanlığın bir an evvel haşhaşın yasaklanma
sından sonra meydana gelen bu boşluğu doldu
racak; yani afyon ekim sahalarının ekonomik 
gücünü ayakta tutabilecek ciddî tedbirleri al
masını ve bunun vatandaşa ulaştırılmasını te
menni edeceğim. 

Özellikle, haşhaş ekim sahalarında bulunan 
pancar ekim sahalarının kısıtlanmamasını tav
siye edeceğiz. Şöyle ki; bu bölgeler tarımsal 
ürünleri bakımından verimi az olan bölgeler
dir. Pancar, Türkiye'nin gelişmiş bölgelerinde 
de ekiliyor. Az gelişmiş bölgelerde pancar ekim 
sahalarının kısıtlanması, ziraatçiyi yine bir eko

nomik bunalıma, bir dar boğaza itmektedir. 
Haşhaş ekiminin yasaklandığı bölgelerde pan
car ekim sahalarının kısıtlanmamasını hassaten 
tavsiye ederiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bütün dünya
da sanayi alanında önemli akımlardan ikincisi; 
araştırma ve geliştirme hizmetlerinin büyüme
siyle firmaların devleşmesidir. Günümüzde 
araştırma, geliştirme için yapılan yıllık harca
malar yüz milyonlarca dolara çok yaklaşmış
tır. Bu konularda çalışan uzman kişilerin sayısı 
2 milyonu aşmıştır. Amerika'nın büyük ekono
mik gücü yılda 10 milyon dolarlık ARGE har
camalarının sağladığı teknolojik üstünlüğe da
yanmaktadır. Eğet, Türkiye teknolojik ilerle
menin dışında kalırsa, ekonomik gelişmesi im
kansızlaşır. Temeli ARGE olan yeni teknoloji 
çok büyük harcamaları gerektirmektedir. 

Türkiye'nin sınırlı olanakları büyük harca
malara imkân vermemektedir. Çare olarak, Tür
kiye'nin başkalarının bulgularını satmalması, 
bunun için de dünyadaki gelişmeleri yakından 
izlemesi düşünülebilir. Türkiye olanaklarına 
göre en yaygın dış teşkilâta sahip bir memle
kettir. Dışarıdaki personelimizden gereği gibi 
yararlanarak teknolojik gelişmeleri gereği gibi 
incelemek mümkündür. Ancak, dışardaki per
sonelimizin buna göre eğitilip, uyarılması ve 
onları besliyecek bir teşkilâtın hemen kurul
ması lâzımdır. Dünyamızdaki çeşitli yeni buluş
ları kaydeden, yararlanacaklara duyuran muh
telif organizasyonlar vardır. Bunlarla uygun 
bir ilişki kurulması gerekmektedir. Derlenecek 
bilgilerin uygun bir yayın yoluyla Türk sanayi
cilerine duyurulması mümkün olur. ilk iş ola
rak Bakanlık teknolojik gelişmeler hakkında 
genel bilgiler veren, aynı zamanda bibliyog
rafik bilim niteliğinde bir yayın sağlayabilir. 
Bu yayın da sanayicimize bir klavuz olur. Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı milletlerarası ve 
her memlekete ait çeşitli sınai birlikler için 
yıllık bir yayın yaparak sanayiciyi veya müte
şebbise dış alemle ilgili olan belgelerini verebi
lir. Bu konu müşavirlik firmalarının geliştiril
mesiyle de ilgilidir. 

Milletlerarası iktisadi İşbirliği ve Kalkın
ma Teşkilâtının teknolojik gelişmelere ait ilginç 
etütleri vardır, özellikle ingiliz Parlâmentosu
nun teknoloji ve ARGE konusunda çok ciddî 
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araştırmaları vardır. Bakanlığımız kolay bir 
yol olarak bu yayınlan özetliyebiTir veya ay
nen yayınlar. Bunların amacı, toplumumuza 
teknolojinin önemini ve ekonomik gelişmedeki 
yerini göstermek, uygulamaya yönelecek tek
nolojik haberler, daJha değin bir mekanizma ile 
emre amade tutulur. 

Değerli arkadaşlarım; Türk sanayiinin tümü 
ile yeniden düzenlenmesi ve bundan sonraki ge
lişmelerin sağlam esaslara oturtulması kaçınıl
maz bir zarurettir. Ortak Pazara üye bir Türki
ye'nin sanayi kurumlan, öteki ülkelerin sanayi 
kurumlariyle boy ölçüşeibilmelidir. Bunun önem
li bir çözüm yolu, teşebbüslerin büyümesidir. 
G-ünümüzde firma için ARGE hizmetleri, pazar
lama, finansman gibi konular malî güçte ve bu 
da firma büyüklüğü ile orantılıdır. Bu nedenle 
Avrupa'da bütün firmalar arasında, dev Ameri
kan firmalariyle rekabet için büyük birleşme
ler olmaktadır. Tipik misallerini ingiltere'de 
görmekteyiz. Memleketimizdeki firmalar kü
çüktür. Küçük firmaların dış pazarlara çıkma
ları sınırlıdır. Bu nedenle Bakanlığın müessese
lerin aralannda bağlantı kurmalanna yardım
cı olması lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlarım; Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığının 1972 yılı Bütçesinde aynlan 
miktarın cari harcamalar ve transferler dışında 
kalan kısmı 3 - 5 milyonluk bir meblâğ olup, 
yukarda bahsettiğimiz konulann halledilmesini 
imkânsızlaştınr. Başka bir deyimle, 1972 yılı 
'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi fonksi
yonel bir niteliğe haiz değildir. Asnmızda sa
nayi ve teknolojinin önemi fevkalâde belirgin 
bir hal arz edenken, bu fevkalâdelikle ters 
orantılı bir bütçe getirilmesini üznütü ile kar
şılarız. 

Yarının muasır medeniyet seviyesinde bir 
Türkiye'nin yerini alabilmesi için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına sadece sözde değil, 
madde ile de imkân verilmesinin yerinde bir 
hareket olacağına inanıyoruz. 

Sayın Bakan ve Sanayi Bakanlığının muh
terem mensuplan; 

Bütçenin bu imkânsızlıklanna rağmen 1972 
yılı çalışmalarınızda Türkiye'yi sanayileşmede 
bir merhale daha ileriye götüreceğinize kalben 
inanıyorum. Bütçe Türk Milletine hayırlı ol
sun. 
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i Adalet Partisi Grupu adına Yüce Senatoyu 
tekrar saygiyle selâmlanın. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın özer?. Yok. 
Sayın Akyürek, buyurunuz. 
ŞEVİKET AKYÜREK (isltanjbul) — Sayın 

(Başkan, muhterem Sanayi Bakanlığı mensup
ları, sayın üyeler; 

İSanayi Bakanlığı Bütçesini konuşmaya 
'başlarken, geçmişi tan bahsetmek meclburiiy etini 
h'İSİSSttİm. 

!Her bütçe konuşmasında Sanayi Bakanlı
ğının diğer bakanlıklarla ve bilhassa prtodük-
tiif olan bakanlıklarla koiordine bir şekilde ça
lışmasının zaruret olduğıunu belirtilmiştik. Bu
gün karşımıza bir hâdiısıe çakıyor. Bu hâdise 
de yine Sanayi Bakanlığı; ila Enerji ve Ta-
ibiiî Kaynaklar Bakanlığının koiordine içe
risinde çabşmaklığıııı bize gösteriyor; fakat 
o mevzua temas etmeden Plânlama Teşkilâtı
na bağlı olan Tefvik ve Uygulama Dairesinin 
Ibir kısmının Sanayi BaJkanlılına, bir kı'sımı-
nm da Tiıcaret Bakanlığına, bağlandığını ve 
'bunlardan yabancı sermayenin Ticaret Ba
kanlığında kaldığını diğer hususların Sa
nayi Bakanlığınla bağlandığını ve bugün de 
Cuimhurlbaşkanıımıızın tasdiki ile Sanayi Ba
kanlığına verildiğini öğrendik. 

'Buna sataşan çjok memnun oldum, sevin
dim. Hakikaten teşvik ve uygulama tamamen 
sanayi ile alâkalı ve sanayi ile meşgul olan 
Sanayi Bakanlığı olduğu halde, bunun Plân
lama Teşkilâtında kalması zâten görüşlere ve-
yaJhuttıa çalışmalara aykın bir harekettir; fa
kat temenni ederiz M, yabancı sermaye de, Ti
caret Bakanlığına değil, yine Sanayi Bakan
lığına bağlansın. Bunun sefoelbi gayet açık
tır. Yabancı sertaıaye gelirken karşısında 
mulhatap arar. Eğer yalbancı sermaye bir tesis 
kurumak istiyor&a, sanayi teslislerini boırada 
yerleştirmek istiyonsa, para kaşanmak isti>-
yorisa; nıuihataibı kimse onunla gör'üşımıek islter 
ve ondan sonra mukaveleyi yapar. Mukave
leyi ister Ticaret Bakanlığı yadsın, isterse 
Hariciye Bakanlığı yapısın; fakat eısaö görül
meler ve nihai şekil Sanayi Bakanlığında 
toplanmalıdır ve toplanması da bir zaruret
tir. Aksi halde yalbarmı sermaye Türkiye'ye 
geümsz, Türkiye'ye karşı zaten ürkektir. Mw-
cudlolanlar da kaçmak çaresini aramaktadır. 
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Binaenaleyh, Sanayi Bakanlığının bu yabancı 
sermaye kısmını kendi bünyesine alması için 
ibir gayret sarfetmesiıniin Hbir zaruret olduğunu 
zannediyorum ve kendilerinin de bunu ya
pacaklarına eminim. 

iSanayi Bakanlığı mensupları ve teknik per
sonel maalesef memleketimizde artık son gün
lerini en iMicü şekilde geçirmekte ve yaşa
maktadır. Personel Kanunu yapıldığı zaman, 
Devlet teknik personeline Personel Kanunu 
gereğince bir ilâve verildi; ama iktisadi Dev
let Teşekküllerine fou frak verilmedi. 3 - 4 
gün evvel iktisadi Devlet Teşekkülleri Karma 
Komisyonunda bunun sualini Sayın Devlet Ba
kanı Doğan Kitaplı beye sordum; «Onlara da 
'bakıyoruz, alâkalılarla da konuşuyoruz, bir kıs
mı memnun, bir kısmı % 10 nisbetinde gayri-
memnun. işte bir şekil vereceğiz dediler. Bir 
oyalamanın içerisinde olduklarını görüyoruz. 
Ondan evvel 10 Ocak tarihinde yine Sanayi Ba
kanlığı Bütçesi Karma Komisyonunda konuşu
lurken orada da tebarüz ettirmiştik. Sayın Nu
ri Bayar, milletvekili arkadaşım, orada «Bu ka
nunda iktisadi Devlet Teşekküllerine de imkân 
tanıyacak şekiller vardır ve bunlar hiçbir ka
rarnameye lüzum görmeden tatbik edilebilir» 
diye buyurmuşlardı. Ama, bugün görüyoruz ki, 
hâlâ iktisadi Devlet Teşekküllerine ait perso
nel hak ettiği parayı alamıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; iktisadi Devlet Te
şekküllerinde feragatle çalışan bir müdürün 
dahi bugün eline 3 200 liradan fazla geçmiyor. 
Bir mühendisin eline, keza yüksek tahsil gör
müş ve işletmede senelerden beri çalışan bir 
mühendisin de eline aynı şekilde para geçiyor, 
daha fazlası geçmiyor. Şimdi, bunun canlı mi
salini hemen bugün size vereceğim. Bu böyle 
devam ettiği müddetçe iktisadi Devlet Teşek
küllerinde değer taşıyan hiç bir arkadaşımız 
kalmaz. Yalnız medbur olanlar kalacaktır. O da 
kimler?.. Büyük kıymetler.. 20 seneden beri ik
tisadi Devlet Teşekküllerinde hizmet görmüş, 
15 seneden beri hizmet görmüş, hizmet süresi 
25 seneye yaklaşmş; hâlâ daha o arkadaşları 
korumak imkânına sahip değiliz. Elbetteki on
lar mecburen kalacak; ama, zevkle mi çalışa
cak? Hayır. Çalışmasına da imkân yok. Çün
kü, daha dün mektepten mezun olup, askerliği
ni yapmış teknik personel bugün dışarıda ra-
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hatlıkla 20 sene hizmet görmüş bir müdürden 
daha fazla para alıyor. 

Benim kendi işletmemde, daha yeni askerli
ğini yapmış bir Kimya Mühendisine ben 5 000 
lira maaş veriyorum, 1 ay evvel işe girdi. Bey
ler eğer bunlara dikkat etmiyecek olursak, 
bunlar gider. Hepsi gidecektir, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri bu zihniyetin içerisinde kaldığı 
müddetçe ve bunlara lâik olan para verilmedi
ği müddetçe hepsi teker teker ayrılacaktır, iş
te şimdi bir tanesini size arz ediyorum : Çimen
to sanayiinde çalışan gayet kıymetli bir fabri
ka müdürü 3 200 lira maaş alır. Mahrumiyet 
bölgesindedir. Toz toprağın içerisindedir, ciğer
lerinde tozdan silikoz teşekkül etmiştir. Bu ar
kadaş, özel teşebbüs tarafından kandırıldı; 
Konya Çimento Fabrikasına 8 000 lira net ma
aşla tâyin edildi. Kim kalır beyler?.. Bu arka
daşlarımız fazla para istemiyor. Verilen para 
ancak Devlet memurlarına tanınan kadar; tek
nik personele tanınan neyse bunu istiyorlar. 
Bu para 8 000 lira değildir; 3 000 lira ise, bu 
3 000 liranın üstüne bir 500 liranın ilavesidir. 
Başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Ak-
yürek. 

ŞEVKET AK YÜREK (Devamla) — Peki 
efendim. 

Bu mevzudan başka bir tek mevzu daha arz 
edeceğim. Bu suretle sözüme nihayet verece
ğim. 

1962 senesinde Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
görüşülürken bakırlarımızın elektronize edil
mesi suretiyle değerlendirilmesi üzerinde dur
muştuk ve bu, Plânlama Teşkilâtında, verilen 
takrirlerle kabul edildi. Makina Kimya Endüst
risinde mevcut 1 500 ton kapasiteli elektrolize 
tesislerinin 10 000 tona çıkarılmasına karar ver
miştik. Zaman geçti, bu bir türlü realize edile
medi. Bir hâdiseyi de o zaman canlandırmıştık; 
özel bir teşebbüs senede 6 000 ton elektrolize 
bakır yapar. Bu elektrolizeden çıkan çamuru 
harice yollar. Hariçte bunun altını, gümüşü 
elektrolize edilmek suretiyle, tahlil edilmek su
retiyle iade edilir. Bizim literatürlerimize ve 
ecnebi memleketlerin literatürlerine göre bizim 
bakırlarımızın içerisinde çamuru elektrolize 
edildikten sonra 1 ton bakırda 33 gram altın, 
120 gram gümüş ve 240 gram selenyum bulun-
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duğu malûm. Bu özel teşebbüsün yolladığı ça
murdan, analiz neticesi memlekete bir ton ba- \ 
'kırdan 16 gram altın, bir ton bakırdan 15 gram 
gümüş geliyor. Halbuki, bu çamurun içerisinde 
gümüşün iki misli değerinde olan ve miktar iti
bariyle de iki misli selenyum bulunan madde
ler var, bunlar gelmiyor. 

ÎBunun şöyle bir analizini yapacak olursak; 
senede 6 bin ton elektrolize edilerek çamuru 
yollanan bu malzemeden yalnız memleketin 
5 420 000 lira zarar ettiği gözükmektedir. Bu
nun da değerini; altının gramını 15 liradan, gü
müşün gramını bir liradan, selenyumun gramı
nı da iki liradan olmak üzere hesaplıyorum. 
Eğer, bu özel teşebbüsün yolladığı şekilde Eti-
bank da yolladığı bakırlar için, rakam olarak 
memlekete 16 gram üzerinden. 35 gram üzerin
den ve selenyumu da hiç nazarı itibara almadan 
değerlendirip de para getiriyorsa, bu Enerji 
Bakanlığı ile alâkalı bir husus oluyor. Memle
ket, senede en aşağı; bakırdan elde edilen selen
yum, gümüş ve altından 35 milyon lira Zarar et
mektedir. 

!Bu maddenin içerisinde bir de kobalt var 
arkadaşlarım. Kobaltın da dünya piyasasında 
ne kadar büyük kıymeti olduğunu hepimiz bil
mekteyiz. 

BAŞKAN — Saym Akyürek, vaktiniz geçi
yor efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Bir arkadaşımız, Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumumuzun özel teşeffobüse anonim şir
ket şeklinde açılmasını teklif etti. Halbuki, bu 
kurum memleketimizin göz bebeği olan bir mü
essesedir ve hiçbir zaman özel teşebbüse açık 
bir anonim şirket değildir. Bu kurum, memleke
timizin müdafaası için gerekli mühimmatı yap
ma gayesi ile kurulmuştur, tlglli fabrikalarının 
daha geliştirilmesi ve daha iyi şekilde çalışa
bilecek bir hale getirilmesi için dervletleşmesi-
nin zaruretini daha fazla görmekteyim. Eğer 
memleket müdafaası mevzuubahis ise, devletleş
tirilmesi ve Devletin titizlikle üzerine eğilmesi 
lâzımgelen bir kurum olması gerekir. Diğer mü
esseseler ve teşebbüsler için muayyen zamanlar
da; «Eğer kazanan fabrika varsa, kazançlı va
ziyette aksiyon çıkartsın, anonim şirketlere sat
sın ve yeni fabrikalar kursun» diye teklif ve 
teşebbüslerimiz olmuştur. 
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Bu mevzudaki fikirlerimi bu kadarla kes
mek mecburiyetindeyim. Bana müsamaha ettik
leri için Sayın Başkana teşekkür ederim. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1972 malî 

yılı Bütçesi sebebiyle bir temennide bulunmak 
üzere söz aldım. 

Bütçe kanun tasarısının 894 ncü sayfasında 
'bir cetvel var. Bu cetvelde bu bakanlığa bağlı 
«müesseselerin geçmiş yıllara ve içinde bulundu
ğumuz yıllara ait istihsal, program hedefleri 
var. 

Üzerinde duracağım mesele; Türkiye Şeker 
Fabrikalarını alâkadar eden bir meseledir. Bu 
cetvelde 1969 yılı şeker istihsalinin de hedef 
600 bin ton, 1970 de 50 bin ton artıyor, 1971 de 
keza öyle, 1972 yılında ise senede 750 bin ton 
şeker imalâtı programlanmış görünüyor. Mik
tarlara bakarsak, 1908 - 1972 arasındaki fark 
150 bin tondur. Seçim bölgemden aylardan beri 
gelen haberlere bakılınca, 1972 yılında pancar 
ekici vatandaşların ekeceği miktar, 1968 yılın
da ektiği miktar kadar kalbul edilmekte. Şimdi, 
istihsalde 150 bin ton fazla bir program görü
nüyor. Ekim sahası itibariyle miktara bakınca, 
Eskişehir havalisinde 1968 yılında ekilen dö
nüm kadar pancar .ekilecektir deniyor. 1968 yı
lında ekim yapılan sahadan ancak 1968 yılında
ki istihsal programı miktarında şeker istihsali 
mümkün olur, bundan fazlası değil tabiî; ama 
program 150 bin ton fazla olduğuna göre, oto-
matikman ekim sahasının genişletilme'si gerek
mektedir. Böyle olunca, bu artan ekim sahası
nın, başka fabrikalara kaydığı yönîünde bir ka-
naata sahiboluyorum. 

ıBenim temennim, 150 bin ton şeker karşılı
ğında artırılacak ekim sahasının, mevcut fabri
kalar arasında bir taksime tabi tutulmasıdır. 
Böylece bir eşitlik temin edilecek. Kaldı kî, 
1968 e göre tâhdidedersek birtakım mahzurlar 
da doğuyor. 1968 yılında pancar ekme imkânı
nı yerine getirememiş bir vatandaş varsa, onun 
1972 yılında pancar ekmesi mümkün değil, 
çünkü 1968 de ekmemiş» 1968 yılından sonra 
toprak sahibi olan bir vatandaş da yine 1972 yı
lında pancar ekme imkânına sahip değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım; Şeker Şirketi geç- j 
miş yıllardaki sıkıntısından kurtulmuştur. Bu 
yılki istihsali sekiz yüz küsur hin tonun üstün
de görülüyor; ama nüfusumuz artıyor, nüfus 
artışı ile beraber bu sene dünya piyasasında şe
kere karşı bir taleMn de arttığı ve böylece şe
ker fabrikalarının imal ettiği sekerin tonunun 
200 dolara yakın bir fiyatla da dış piyasada sa
tış imkânı bulduğunu duymaktayız. Gerek nü
fus artışının, gerekse dış piyasanın talebini 
(karşılamak için ihtiyacımızdan fazla doğacak 
şeker istihsalini bu yolda sarf etme imkânı var
ıdır. 

Benim istirhamım, 1908 yılındaki ekim saha
sının fabrikalar bölgesinde ve fabrikalar ara
sımda müsavi şartlarla artırılması talebimden 
ibarettir. 

Bu münasebetle 1972 yılı Bütçesinin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına ve büyük milletime 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın D'ifceçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Bakanlığın adı Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı. oldu. Bu bir zaruretin ifadesidir. Sana
yide, teknolojide gelişmiş Batı ülkeleri dâhil, 
halihazırda milletler bir gayretin içinde olup 
bu gayretleri durmuyor. «Amerika Meydan Oku
yor» adı ile lisanımıza çevrilen, Sehreiher'in 
eseri, üzerinde dikkat ve itina ile durulacak bir 
eserdir. Bu bakımdan karşı cephenin nasıl mu
vaffak olduğunu, dünyanın bir teknoloük isti
lânın içerisinde bulunduğunu ve buna karşı Al
man Milletinin dahi uyanık olması gerektiği
ni, muvaffakiyetin sırlarının neler olabileceği
ni ve Amerika özel sektörünün araştırmalar 
için milyonlarca dolar yatırdığını ve bunun 
önemini tamamen belirtmektedir. 

Türkiye'mizde yetişmiş elemanlarımız yok 
değil, var. Avrupa'ya giden insanlarımız ve iş
çilerimiz de muvaffak oluyor; bu da bir haki
kat. Buna mukabil, biz hâlâ kendi dâvalarımızı 
halledip, verimli hale getirmiş değiliz. Acaba. 
niçin bu böyle oluyor? Kanaatimizce Sayın Sa
nayi Bakanı, Maliye Bakanlığı zamanında el
bette bir zaruretin icabı olarak Personel Kanu
nunu çıkardı. Teknik elemanlar dünyanın her 
tarafında fazlası ile değerlendirilirken, bizim 
Personel Kanununda değerlendirilemedi. Değer- j 
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lendirme olmayınca; kıymetli elemanlar Devlet 
sektöründen yavaş yavaş çekilmeye, genç yetiş
kin insanlar da - âdeta beyin ihraceden bir mem
leket olarak - Avrupa'ya akın etmeye başladı
lar. Halbuki, teknolojik harb içerisinde bulu
nan milletlerin, kendi evlâtlarını tutması, ken
di evlâtlarını değerlendirmesi, kendi evlâtları
nın kabiliyet ve meziyetlerinden mümkün mer-
teihe istifade etmesi gerekir. Böyle bir hata ol
muştur, olmadı diyemeyiz. 

O halde şimdiki Sanayi ve Teknoloji Baka
nının, teknik elemanlardan memleketin istifade 
edebilmesi için, onları yerlerinde tutabilmesi 
işin, araştırmaya sevk edebilmesi için mutlaka 
Personel Kanunu ile bu elemanları tatmin etme
si gerekir. Devlet sektöründe yetişmiş, vazife 
görmüş en kıymetli insanlar özel sektöre gider
ken, bugün bu sıralarda yer alan arkadaşları
mız tahmin ediyorum ki, vatan aşkı ile durmak
tadırlar. Yoksa bugünkü barem sistemi içerisin
de onlar da yerini terk edebilirler. 

Zamanımız az olduğu için, bütün konulara 
temas etmeye imkân bulamıyorum. Onun için 
bilim adamının meselelerini kısaca özetliyece-
ğim. Kabul edelim ki Türkiye'mizde iş idaresi 
yoktur. Bilim adamları, iş idaresi başta geliyor 
diyor. Bilim ve teknoloji, modern işletmecilik 
meselelerinin üzerinde insangücünün üzerinde 
hassasiyetle duruyor. Biz, eğer iyi işletmeciler 
yetiştirmiş olsak ve bunun neticesinde iyi iş
letmeciliğimiz olsa; biraz da siyasi güçlerin taz
yiki ile Devlet sektöründeki fazla istihdama 
doğru. zorlama olmasa, elbette Devlet teşekkül
leri kâra doğru gidecektir. Bugün maalesef zi
yamı?. içinde olabiliyoruz. 

Diğer taraftan işçi meselesine gelince; Mil
liyet Gazetesinde okumuştum, Fransa dâhil bir
çok Avrupa memleketleri mevcut işçilerini eği
time tabi tutuyor. Okuduğumuz yazılara göre, 
Avrupa memleketleri, hele Almanya, «Biz, bun
dan sonra vasıfsız işçileri sevk edeceğiz ve va
sıflı yabancı işçi celbedeceğiz» diyor. Biz ise, bir 
taraftan vasıflı insanları kaybediyoruz, diğer 
taraftan da mevcut insanlarımızın işgücünü ar
tırmak için bir eğitim seferberliğinin içerisine 
girmiyoruz. 

Size bir misal verebilirim; Alüminyum İşlet
me Fabrikası kuruluyor; elbette bu fabrika 
açıldığı zaman teknik elemana ve işçiye ihtiya-



O. Senatosu B : 31 7 . 2 . 1972 O : 2 

cı var. Fabrika açılmadan önce teknik eleman 
ve işçi hazırlanabilir; ama nasıl hazırlanabilir? Be
nim kanaatimce Millî Eğitim Bakanlığı ile te
mas ötmek suretiyle hazırlanabilir. Konya'da ve 
çevresinde sanat enstitüleri var. Artık sanat 
enstitüsü mezunlarını, Devlet kapılarından iş 
anıyan insan durumundan çıkarmalıyız. Mec-
cut ilkokul mezunu işçiler de bu işlerde yete
nekli değildir. Bir taraftan gençler de kapı
larımızı zorluyor. O halde işçilik cazip hale ge
tirilerek, bir iş bölümünü kabul ettirerek ve 
işçiler arasında çalışarak başarı gösterenleri 
üst kademelere doğru tahsil seviyelerini de iler
leterek cellbetmek lâzım. Doğrudan doğruya bir 
marangozhane, bir tesfiyehane bilmem ne.. İş
ler böyle kuruluşlara gördürülürse, Miliî Eği
tim Bakanlığı elbette sanat enstitüsü mezun
larına iş bulamayacaktır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı böyle büyük 
kuruluşlara gittiği yerde, Millî Eğitim Bakan
lığı ile temas ederek «Şu fabrika açıldığı va
kit, benim şu kadar kalifiye işçiye ihtiyacım 
olacak. Bu kalifiye işçiyi bu sahada yetişti
receksin ve o fabrika yapılırken de çocuklar 
yaz aylarında bizzat orada çalışacaktır.» de
melidir, kanımızca. Bu yönde Türkiye bir iş
birliği içerisinde değildir. Meselâ; SEKA nere
de? Giresun'da. Orada elbette sanat enstitüsü 
var. Yine sanat enstisünden ne kadar işçiye ih
tiyaç varsa verimlilik derecesine göre bir eği
time, yetiştirmeye tabi tatmak mecburiyetinde 
olmalıyız. Hiç yetişmemiş insanı alıyorsun, 
ondan randıman almaya çalışıyorsun. Bugün 
Avrupa en mükemmel teknik elemanlarını el
de tutmaya çalışıyor. Şu halde Sayın Bakanın 
hassasiyetle bu işin üzerinde durmasını istir
ham ederim. Ben eğitimci olarak tetkikatıma 
göre, bunun böyle olmasının lâzımgeldiğine ka
naat getiriyorum. 

İkinci mesele, Sayın Bakanın araştırmaya 
itina göstermesidir. 

Şimdi, bu kitaptan, okuduğumuz başka ki
taplardan anlıyoruz ki; Amerika'nın muvaffa
kiyetinin sim üniversitelerle devletin elele be
raber çalışmasıdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki. 
Aşağı yukarı açık vaziyettedir; Almanya 

dâhi bilim adamının, üniversitenin klâsik ol-
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duğunu, devletle elele vermediğini söylerken, 
bizim Türkiye'mizde haydi haydi bu böyl&dir. 

Teknoloji Bakanlığı araştırma yapacağı
na göre, üniversitelerin lâboratuvarlarma ken
di ihtiyaçlarına göre yeni buluşlara gidilme
sini sağlamak için imkân hazırlaması lâzım. 

Diğer taraftan «Kendi kendine güven» diye 
İngilizceden dilimize çevrilmiş ve İngilizlerin 
hayatında büyük rol oynamış bir mesele var. 
Baiym Başkan, onu da ifade edeyim, sonra bıra
kayım. Bu eser bilhassa mucitlerin iş sahasın
da çalışan insanlar olduğunu, - adlarını oku
maya vakit yok. - yüksek okul mezunu, yani 
bürokrat değilde bizzat işin içinde çalışan in
sanların olduğunu birer birer sayar. O halde bi
zim sanatkârlarımızın arasında değerli kabili
yetler vardır. Maalesef -şunu kabul edelim ki, 
tahsili yokta bir icatta bulundu mu biz onu kü-
çümisüyoruz, bu öyle değildir, diyoruz ve onu 
bir tarafa itiyoruz. Bizzat tatbik ederek insan
lar icatta bulunabilir. O yazara göre de bu böy
ledir. 

Simidi, buna da itibar etmek lâzımdır. Eğer 
Bakan, teknolojik araştırmayı geliştireoekse 
çalışanlar?, çalıktıkları yere tatmin ederek bağ-
lamalıdır. Üniversite kürsüsünden ziyade bi
zatihi araştırıcı olarak senelerce orada çalış
mak mecburiyetindedir. Bu özel sektöre de tav
siye edilmelidir. Meselâ; bir Vehbi Koç, sade
ce kazanma değil, teknolojik buluşlarda kabi
liyetli insanları alıp, lâboratuvarı kurup, yeni 
yeni icatlara doğru gitmek, Avrupa'dan kop-
ye almanın dışına çıkmak mecburiyetindedir. 
Sanayi bakımından gelişmiş büyük sermaye
darların, iş adamlarının da buna itibar etme
si lâzımdır. Bunu organize edecek kim? Bu işi 
yapacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bun
lar tahmin ederim ki, genç arkadaşlarımızın 
kafasında bir iz bırakır da bunun üzerinde du
rurlarsa, benim için bahtiyarlık olur, ben vazi
femi yapmış olurum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Festilci?.. Yok. 
Sayın Bilgen?.. Yok. 
Sayın Kmaytürk?.. Buyurunuz. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, sayın senatörler, değerli Ba
kan, kıymetli Bakanlık erkânı ; 
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Benden evvel konuşan değerli arkadaşla
rını, Sanayi Bakanlığının bütün konularına he
men hemen temas ettiler. Bendeniz fazla vaktini
zi almamak için yalnız pancar konusu üzerinde 
duracağım. 

Malûmunuz olduğu üzere şeker fabrikaları
mızın bulunduğu bölgelerdeki köylümüz, ka
derlerini pancar üretimine bağlamışlardır. Bu, 
bir gerçektir. Pancar ekimi, ilk defa 1926 da 
Uşak ve Alpullu Şeker Fabrikalarının kurul
ması ile başlamıştır. Son olarak 1963 te Kas
tamonu ve Ankara'da kurulan fabrikalarla da 
devam etmektedir. Bu duruma göre, köylüle
rimiz 9 ilâ 46 sene arasında pancar etmektedir
ler. Pancarın tek müşterisi de yine yüksek ma
lûmunuz olduğu üzere, seker fabrikasıdır. Pan
carın ekimi de yine şeker politikasına bağlıdır; 
tahditli bir şekilde yaptırılmaktadır. Halbuki, 
anaekonomisini bu bütçeye bağlıyan pancar 
müstahsili, hergün ağırlaşan hayat şartları kar
şında sıkıntı çekmekte ve pancar ekiminin tah
didinden şikâyet etmektedir. Ayrıca, bu müs
tahsilin her hangi bir garantisi de yoktur. 
Şeker Şirketi anasözlesmesi ile tek taraflı ola
rak istediği sene istediği miktarda ekim yap
tırmaktadır. Bu da yine şeker politikasına bağ
lı olarak Devlet Plânlama Teşkilâtının ve onun 
aldığı karara bağlı olarak yürütülmektedir. 

Yalnız bizim üzerinde titizlikle durmak is
teğimiz bir konu var. Bunu birkaç seneden beri 
Yüksek Heyetinize arz ediyorum ve sayın Sa
nayi Bakanı arkadaşımızdan, Şeker Şirketi Ge
nel Müdüründen ve yetkililerden öğrenmek is
tiyorum ki, bir fabrika kurulduktan sonra -
hangi fabrika olursa olsun. - üretim, müşteri 
bulursam satarım ve müşteri çok olursa gelecek 
senelerde de üretimimi ona göre çok yaparım 
veya çok ektiririm diyemez kanısındayım. Fab
rikaların üretiminden evvel, tüketim pazarla
rı. araması anaprensibidir. 

Ben muhtelif kaynaklar gösterdim; üç, dört 
senedir de bunun üzerinde duruyorum ve bir 
hayli de çalışmam var. Hiçbir zaman, hiçbir ba
kan arkadaşımdan hiçbir hükümet zamanında 
şu dediklerinize şunları yaptık, şu cevabı ve
riyoruz gibi bir cevap alamadım. 

Benden evvel konuşan arkadaşım Sayın 
Ucuaal, Eskişehir Şeker Fabrikası dolayısiyla 
aynı şikâyette bulundu. Bütün köylülerimiz, 
hels tek taraflı gelirini br.na bağlıyan bölge-

I lerdeki köylülerimiz, pancar ekim zamanı bir 
dönüm fazla ekmek için Şeker Şirketi ile âde
ta mücadele etmektedirler. Bunu da - Hükü
mete ve Şeker Şirketine bir şey demiyorum. -
şeker politikasına bağlıyorum. O sene şekerini 
satamazsa, Hükümetin elinde stok varsa, der
hal pancar ekimini daraltıyor. Bu demektir ki, 
köylü bu sene beş dönüm ekerken dört dönüm 
ekecek. Köylü ona göre hazırlanıyor. 5 dönüm
den 4 dönüme indiği zaman, ekonomik duru
munu da bir hayli sarsıyor. Binaenaleyh, Şe
ker Şirketi pazar bulamadım, satamadım, içte 
şekeri tüketemedim diye ilk kademe olan eki
ciye «Şu kadar ekin» demesini bir türlü anla
mıyorum. Sanayi Bakanlığının ve bilhassa Şe
ker Şirketinin tüketimini mutlak mânada etü-
detme şarttır. 

Bundan evvel görüşülen Çalışma Bakanlığı 
Bütçesinde söyledim. Bugün Avrupa'da 750 bi
ne yakın işçimiz var. Bu işçiler, bizim Gima gi
bi veya buna benzer birtakım pazarları bekli-
yorlarlar. Orada, mamul şeker, reçel, marme
lât satılabilir. Bunlar zor şeyler değil. Bunların 
üzerine bir türlü eğilinnıiyor. Ondan sonra da 
köylüye şekeri satamıyoruz ekme deniyor. Bu 
tezatları, birbiri ile bağdaştırmak mümkün de
ğil arkadaşlar. 

Şeker Şirketinin elinde bugün teknik ele
man, bilim gücü çok iyidir. Buna da müteşek
kiriz. Köylüler, pancar konusunda çok şey öğ
renmiştir; ama takdir buyurursunuz ki, tarımın 
tek ürünü pancar değildir. Bölge şeflerinin hep
si mühendistir, Tarım Bakanlığındaki teknis
yendir. Anadolu'ya gidin, vilâyetlerdeki kad
rolara bakın, teknik ziraat müdürü yalnız mü
hendistir, elemanları teknik elemandır. Halbu
ki, Şeker Şirketinin bütün şeflerinin hepsi mü
hendistir. Binaenaleyh, pancar ektirilmiyecekse, 
onun yerine yeni bir bitki yetiştirilsin istiyo
rum. Bugün yağ sıkıntısı var, ayçiçeği ekilebi
lir. Memnuniyetle öğrendiğime göre - inşallah 
gerçekleşir, sayın Bakanın ağzından duymak 
isterim. - bunun için bir kararname oluşuyor
muş. Bu kararname gerçekleşirse, pancarın ye
rini tutacak, Şeker Şirketinin realize etmesi ile 
- Tarım Bakanlığı bu işin içinden çıkamaz - ye
ni bir ürün ele almacakmış. Bunu da Şeker 
Şirketinin yapacağına kaaniim ve son istihba-

î ratım bu yoldadır, inşallah gerçekleşir, 
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Değerli arkadaşlarım; yine arkadaşlarımın 
söylediği gibi ekim alanı daima değişmektedir. 
1967 de 1^448 000 dekar, 1968 de 1 248 000, 
1969 da 1 248 000, 1970 te - 255 000, 1971 de 
1 589 000 iken bu sene 1972 de bana verilen 
bilgiye göre 1 435 000 dekara 90 000 dekar da
ha eklenmesi ile 1 530 000 civarına ulaşacağ? 
söylenmektedir. Binaenaleyh, geçen seneden 
yine az; ama bunun fazla olabileceği de beyan 
edildi. İnşallah bu gerçekleşir. 

Sonra, dünya stokları bugün azalmaya baş
lamıştır. Yanlış rakam almadımsa, şeker stok
ları 16 000 tona inmiştir. Pazar vardır, bir ton 
200 dolardır. Kilosu aşağı yukarı 3 liraya geli
yor, döviz kuru olarak. Yalnız bir şey var. Yine 
yetkililerden aldığım bilgiye göre pancardan 
şeker istihsal eden memleketler ihracat için pa
zar aramamaktalar. Çünkü, şeker kamışından 
yapılan şeker, daha ucuza mal olduğu için, on
lar daha çok pazar bulabiliyor. Pancardan is
tihsal edenler pazar bulamamakta; ama şu gün
lerde önümüzde bir pazar vardır. Onun için 
köylülerimizin ekimlerini kısıtlamanın uygun 
olmaması gerektiği kanısındayım. Buna bir ça
re bulmalarını Saym Bakanlıktan ve Şeker Şir
ketinden istirham edeceğim. 

Ayrıca, Şeker Şirketi - yine şükranla ifade 
edelim - besi için kredi vermektedir. Bu besi 
kredisi köylülerimizi tatmin etmiştir. Yalnız iş
lememektedir. Sebebi şu : Et ve Balık Kurumu. 
Şeker Şirketinin verdiği kredilerle alman besi
leri canlı olarak 7,5 liraya almak istemektedir, 
Dışarıda ise 8 - 9 lira arasında satılmaktadır. 
Binaenaleyh, buradan kredi alan vatandaş, gö
türüp Et - Balık Kurumuna bu beliyi haklı ola
rak vermemektedir. Et ve Balık Kurumu ile Şe
ker Şirketi bu işte süratle anlaşmalı, bunlara 
dışarıdaki fiyatı vermeli ki, bu besi önemini ka
zansın ve bu kredilerden de fayda sağlansın ve 
böylece besi işi de bir organizasyona girmiş ol
sun. 

Değerli arkadaşlarım; dışarı pazarlara 1970 
te 39 - 40 bin ton arasında bir satışımız oldu. 
1971 de 25 bin ton, 1972 de 60 bin ton olacağı 
ifade edilmektedir. Bu durum memnuniyet ve
ricidir; 25 bin tondan 60 bin tona çıkmıştır. 
Demekki, pazar bulmamız kolay olduğuna göre, 
istihsalimizi artırmak ve bilhassa kaderini bu
na bağlayan pancar bölgesi köylüleri düşünü

lerek Sanayi Bakanlığı ile Şeker Şirketinin bu 
tahdidi biraz daha geniş tutması veyahut kal
dırması, ve ,şeker tüketimini mutlak mânada 
etüdetmesi şarttır. Bugün dünyanın her tara
fında artık, söylediğim gibi, muhtelif tüketici 
kaynaklar vardır. Geçen ve evvelki sene zabıt
larında da var; vaktinizi almamış olmak için 
tekrar etmeye lüzum görmüyorum, Ekmeğe 
-eker koymak bir mesele değildir, artık bu sağ
lık kurallarında vardır; ama, bu sizin Bakanlı
ğınızın işi değildir; yalnız, Bakanlık işi olarak 
Mr şey vardır, tüketici merkezler aramak veya 
onlarla işbirliği yapmaktır. Onu, gerekli ba
kanlıklarda tekrar konuşacağız. Böylece mille
timiz çok şeker yemeye alışacak. Dünya millet-
1eri bizden daha çok miktarda şeker yiyiyor. 
B̂ z 15 kilo şeker, 280 kilo tahıl yiyiyorsunuz, 
biliyorsunuz. Bu sağlığımıza da bu zararlıdır, 
Mr hekim olarak size hitabediyorum. Bakanlık-
1ar kendi başına benim işim budur, ötekinin işi 
^udur diyecek bir sistemden çıkmıştır. Koordo-
neli çalışmak zamanı çoktan gelmiş ve hattâ 
seçmiştir. Binaenaleyh, bâzı konularda mutlak 
'n^nada koordinasyonun sağlanması gerekmek
tedir. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Kmay-
türk. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sa
vın Başkanım bitiriyorum. 

Ayrıca bir nokta var. Pancar ekimini ,- bu 
da önemli Sayın Başkanım, beslenmemiz bakı
cımdan - tahdit etmenin büyük bir önemi var. 
biliyorsunuz, şekerden daha çok pancar yap
makları beside önem taşımaktadır. O, tarlada bı
raktığımız pancar yapraklarından hepinizin ma-
Vbnu olduğu üzere, gayet güzel melas ç?kar. 
Bu da çok kıymetli bir hayvan yemidir. Diğer 
taraftan, melas halen memleketimizde ispirto 
ve maya sanayii ile asetat sanayiinde kullanıl
maktadır. Bu bitkinin faydası her bakımdan 
ortada olduğuna göre, bunu, bilhassa tahdidet-
mek değil hepimizin her gün şikâyet ettiğimiz 
et, besi için âdeta kuyruğa girdiğimiz pancar 
vapraklannm tarlada kalmasını ve besine verip 
de büyftk et istihsalimizi temin etmemiz müm
kün iken, bu bitkiyi ektirmeyip tahdidediyo-
ruz. Binaenaleyh, çok güvendiğim ve kendisini 
çok sevdiğim Sanayi Bakanı arkadaşım ve çok 
değerli Şeker Şirketinin bu konuyu ele alaca
ğını ümidederim. 
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Çok istirham ederim, gelecek seneki bütçede 
bu işi konuşmamak benim için bir zevk olsun 
ve bu işleri görmek bahtiyarlığına ulaşayım. 
Eski zabıtlara baksınlar, dünyada artık 
hem beni mazur görün tıbben söyleyeyim -
280 kilo tahıl yiyen bir memleketin vatandaş
ları kendilerini zor çalıştırabilirler, enerjik ol
mazlar. Başka mânada konuşmak istemiyorum, 
hekim olarak bunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Yüce Heyetinize beni dinlemek lûtfunda bu
lunduğu için teşekkür eder, Bütçenin aziz mil
letimize ve Sanayi Bakanlığına hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, saygılar sunanan. 

BAŞKAN — Sayın Kavak? Yok. 
Sayın Karavelioğlu, sırada sizden başka 

kimse yok. Zaman kazanmak bakımından, Ba
kandan sonra görüşmek ister misiniz? 

KÂiMiL KARAVELiOâLU (Tabu Üye) — 
Saüın Başkanım, ben birkaç sual yöneltmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şu halde, Sayın Bakan konuş
tuktan sonra suallerinizi lütfedersiniz, o hakkı
nız baki. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Hayır o hakkım baki de, Bakan hazırlıklı olsun 
diye. Lütfederseniz kürsüden konuşmak istiyo
rum. 

B AŞiKAN — Buyurun efendim. 
KÂMİL KABAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

(Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Sayın Başkan haklı olarak, zaman tasarru

fu endişesiyle son sözü bana vermek istediler; 
fakat ben üç tane önemli konu üzerinde sual yö
neltmek için, söz aldım. Ufak tefek teferruatı 
da var, onun için bu anda konuşmak zorunlu-
ğunu duydum. 

1. 1971 programı gözden geçirildiği zaman, 
Şeker Şirketine 1971 in yeni projeleri arasında 
bulunan bir besi projesi emanet edilmişti. Ya
nılmıyorsam, 120 bin yeni hayvanı piyasaya 
sürmek için bir kredi sistemi emanet edilmişti, 
görev verilmişti. Şimdi, bu seneki Devlet Plân
lama raporunda buna ait kayıtlar var. ilgili 
der ki, 12 nei aya kadar besi projesinden 6,5 
milyon Şeker Şirketine ödendi, malî yıl sonuna 
kadar da 5 milyon ödenecektir. Şimdi bu öde
menin besi projesi ile ilgisi nedir? Besi projesi 
1971 yılında hedefine ulaşmış mıdır? Bunun is-
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1 tidâdı nedir, gelişmesi ne yöndedir? imkân
larımız nedir? 

Şunu artık biliyoruz; Türkiye'de et sıkıntısı 
sadece fiyat meselesindedir. Aslında bugün bir 
et sıkıntısı olmadığı fiilen ispat edilmiştir. 
Hattâ, büyük bir potansiyel vardır, hem ihraç 
için hem köylüye dönük bir yeni ürün sahasını 
geliştirmek için Protein bakımından buna za
ten zorunluluk vardır. Bunların üzerinde dur
muyorum. Bu projenin, gelişmesi öngörülen he
deflere uygun mudur, veya durumu nedir? Bu
nun üzerinde daha fazla durmuyorum. 

Ben bu konunun şu bakımdan daima sahi
biyim. Büyük bir potansiyel var. İkinci Beş Yıl
lık Plânın veya plânların realize edilmesi için 
bu konu bir hamle konusudur, bir atılım ko
nusudur. Konuyu takibe devam ediyorum ve 
edeceğim. 

Şimdi ikinci konum gübre meselesidir. Güb
re ihtiyaçlar projeksiyonu gayet isabetlidir. 
Hizmet kimin olursa olsun, şükranla karşılıyo
rum. Bu memleket elbette sulu tarıma, kısa za
man içinde su kaynaklarının kullanılabildiği im
kânlar içerisinde dönüşecektir. Gübre ihtiyacı 
artacaktır. Gübrenin bâzı problemleri var. Plân
da kaydedilmiştir. Samsun projesinin tevsii de
vam etmekte ve Marmara Gübre Kompleksi pro
jesi için teklifler alınmış; fakat Devlet Plân
lama Teşkilâtınca bu projenin ertelenmesi ileri 
sürülmüş, 1972 yılı pragramrnida tahsisat kon
mamıştır. Memleketin ihtiyacı yönünden proje
nin biran evvel tahakkuk safhasına getirilmesi 
uygun olacaktır diye rapor kaydetmiştir. As
lında, gerekçemi desteklemeye fazla ihtiyacol-
duğurou sanmıyorum, ihtiyaç ortadadır, bu pro
jeler süratle gerçekleşmeli. 

Bütçenin tümü üzerinde yaptığım konuşma
da da, işaret etmiştim. Sanayi sektörü Üçüncü 
Beş Yıllık Plâna geri kalmış, olarak, maalesef 
hem de çok geri kalmış olarak intikal edecek
tir. Bu geri kalmışlığı önlemek bugün mümkün 
değildir. Bunun üzerinde çok durmak isterdim; 
fakat faydası yok. Fiilî tıkanıklıklarla, dar bo
ğazlarla karşı karşıyayız. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın, önümüzdeki iki ay içerisinde yapılacak 
müzakerelerinde münakaşa edeceğim, görüşleri
mi orada ifade etmek için tasarruf ediyorum. 
Yalnız gübre meselesine yeteri kadar önem veril
memiştir, bu büyük bir eksikliktir. İhtiyaç pro-
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jeksiyonlan karşısında, gübrede daha fazla ham
lenin yapılamamış, olması, daha fazla ödeneğin 
ayrılamamış olması büyük eksikliktir. 

Şimdi, bugün gübrenin fabrika satış fiya-
tiyle köylüye intikal fiyatı arasımda daha çok 
durmayı gerektirecek ölçüde bir fark vardır. 
Bunu dikkatinize sunarım. Bu meseleyi anla
dığınızdan eminim. Yerli üretim ithal ürününe 
nazaran şartnamede gayet toleranslı olarak ka
bul edilmiş. Yerli ürün böyle tesbit edildiği hal
de kalitesi, bu kaliteye de ulaşmıyor. Rutubeti 
fazla, diğer kimyasal katkıları değişik, son de
rece toleranslı ve katlite düşük. Bu gübre sa
nayii, daha kurulurken yozlaşıyor, yanlıştır. 
Şartnameye uygun, hattâ Avrupa standartma 
uygun üretim yapmak hedef olmalıdır. 

IŞimdi bir konu üzerinde de kısaca durduk
tan sonra, sözlerimi bitiriyorum. Bu konuda or
man ürünleri sanayiidir, kısacası somut olarak 
kâğıt sanayiidir. Şimdi buradaki istikbal, bura
daki imkân ortada. Fabrikalar, ayrılabilen öde
nekler içerisinde doğrusu iyi gelişiyordu; şimdi 
bir tıkanıklık oldu, fazla üzerine gidilmiyor. Bu
nun somut bir örneğini biliyorum. Bu da An
talya Kâğıt Sanayiidir. Hiçbir mahallî mesele 
mevzubahis değil, döviz ikâme sanayii, orman 
ürünleri sanayii. Hem Hükümet, Devlet pro
paganda yapıyor burada şu kadar imkânımız 
vardır, bu kadar imkânımız vardır diyor; on
dan sonra da sıklet merkezi yapmıyor. Ters, 
çelişki. Mademki bu kadar imkânımız var, bu 
kadar potansiyelimiz var; bu döviz bolluğu ta
biî her zaman ele geçmez, bunu biran evvel ger
çekleştirmek lâzım. 

Antalya Kâğıt Sanayiinin durumu nedir? 
Daha genel bir sualle, kâğıt sanayiinin 1972 
p^a«"*ar>nndaki durumu, elde edilen hedefler, 
öngörülen hedefler bakımından durumu nedir? 
Bilgi verilirse müteşekkir olacağım. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tenkid ve temennilere cevap 
vermek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sa
yın Mesut Erez, buyurun. 

iSANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Evvelâ, genel olarak Sanayi Bakanlığı ile 
ilgili meseleler hakkında ve memleketimizin sa
nayileşmesi konusunda ne düşündüğümü ve bu 

konulara hangi, açıdan baktığımızı arz ettik
ten sonra, değerli mütalâalarını lütfeden muh
terem arkadaşlarımın temas ettikleri konulara 
da arzı cevabeyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye az geliş
miş bir memlekettir, gelişme halinde olan bir 
memlekettir, iktisadi kalkınmamızı Bağlıyabil
mek için, sanayileşmemizin önemi hakkında bu-
«ün attık münakaşa etmiyoruz. Sanayileşmenin 
arz ettiği ehemmiyet üzerinde ittifak etmiş bu
lunuyoruz. 

Sanayinin ölmemi, başlıca şu noktalardan ile
ri geliyor. Evvelâ istihdam yaratacaksınız. Nü
fusu yılda % 3 e yakın bir nisbette, çok fazla 
artan bir memlekette ve nüfusunun büyük bir 
kısmı köylerde ikâmet eden bir memlekette is
tihdam sorununun arz ettiği önem, gayrikabili 
münakaşadır. Bunu da ancak programlı bir sa
nayileşme ile ve köylerdeki bu «nüfus kesafetini 
sanayi sektörüne aktararak halletmek mümkün
dür. 

Ayrıca, çağdaş uygarlık seviyesine Türkiye'
nin ulaşabilmesi, modern teknolojiye uygun sa
nayiini kurması ile mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar huzurunuzda şu konu
ya, verdiğim önemi anlatmak bakımından temas 
etmek istiyorum. Yeni yatırımlara gitmek lâ
zımdır. reGek kamu sektöründe gerek özel sek
törde Türkiye'nin yeni sanayi yatırımlarına 
»itmesi lâzımdır. Bu konu üzerinde de ittifak 
vardır. Genellikle bu konuda artık münakaşa 
yok, bunda ittifak ediyoruz. 

Şimdi, akla bir sual geliyor. Mevcut sanayi 
tesisleri iyi işletiliyor mu? Böyle bir sual akla 
geldiği zaman ve bunun bir parça detayına in
diğimiz zaman şu sualler akla geliyor : Mevcut 
«sanayi tesislerimiz tam kapasite ile çalışmakta 
mıdır? Üç vardiya çalışılmak mümkün iken, 
kaç vardiya çalışılıyor? Gerek kamu sektörün
de gerek özel sektörde mevcut sanayi, kapasi
tesine uygun bir tarzda, tam kapasiteli çalışı
yor mu? Zannederim, bu suali ilk defa Meclis 
kürsülerinde Sanayi Bakanınız olarak ben sor
muş bulunuyorum. Eğer, mevcut sanayi tam 
kapasite ile çalışmıyorsa, evvelâ onu tam kapa
sitede çalıştırmak mı lâzımdır, yoksa yeni ya
tırımlara mı gitmek lâzımdır konusu, hakikaten 
üzerinde durmağa değer bir konudur. 

Huzurunuzda bu görevi deruhte edeli iM 
ay olmuş, veya olmak üzere bulunan bir arka-
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daşınız sıfatı ile konuşuyorum. Bu açıdan hâ
diselere taktığımız zaman, bu suale mevcut sa
nayi tam kapasite ile çalışıyor tarzında bir ce
vabı vermek mümkün değildir. Bu sebeple ev
velâ gerek kamu sektöründe, gerek özel sek
törde, hangi fabrikalar, hangi sınai tesisler ka
pasitesinin altında çalışıyor ve bunun sebepleri 
nelerdir? Bunun tesbit edilmesi gerekir. Sana
yi Bakanlığımızın değerli mensupları arkadaş
larımıza, bir çok büyük işletmelerin başında 
bulunan arkadaşlarımıza, ben bu suali sordu
ğum zaman, - Şimdi de öyle düşünüyorlardır, 
bakanlıkta da öyle söylediler - gayet önıemli 
bir noktaya temas etmiş olduğumu kabul etti
ler. 

Muhterem arkadaşlar, kapasitenin altında 
çalışmanın çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler 
arasında ikmal zorlukları, hammadde zorlukla
rı var. Bu sebeplerin arasında işletme serma
yesi kifayetsizlikleri var, kredi kifayetsizlikle
ri var. Bu sebeplerin arasında eskimiş fabrika
lar, modernize edilmesi lâzım gelen fabrikalar 
konum var. Bunları gidermek için evvelâ bir 
tesbit yapılması lâzım. Bu vazifeyi deruhte et
tikten sonra başlıca sanayi odalarının başkan
ları ile yaptığım toplantıda bu suali kendilerine 
de sordum. Gerekli tetkikleri yaparak Sanayi 
Bakanlığına bildirecekler. 

'Sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalış
masını engelliyen sebepler arasında işletme ser
mayesi noksanlığının olduğunu arz etmiştim, 
Bunun için sanayi kredisi lâzımdır. Birçok ar
kadaşlarımız buna temas ettiler. Kredi dağılı
mından bahseden arkadaşlarımız da oldu. Her 
sene Meclislerimizde bu konu görüşülürken, sa
nayiye açılan krediler şu kadardır, tarıma açı
lan krediler şu kadardır, ticarete acılan kredi
ler de şu miktarlara ulaşır tarzında beyanlarda 
bulunan arkadaşlarımız olmuştur. Huzurunuz
da şunu açıkça söylüyorum ki; mevcut işlet
melerin kredi ihtiyacı yeteri derecede temin 
edilmiş değildir ve bu konu üzerine lâyıkı veç
hile g-erek kamu sektöründe, gerek özel sektör
de eğilinmiş ve tedbirleri bulunmuş da değildir. 

Hükümet Programında bir yatırını bankası 
kurulacağı yazılıdır. Bir arkadaşımız söyledi; 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının muamele
lerinin çok uzun sürdüğü ve yurt sathına ya-
yılamamış olduğu tarzında mütalâalar beyan 

etti. D'oğrudur. Bu mesele sanayide kredi ko
nusunun halledilememiş olduğunu gösteren bir 
misaldir. Sanayi Bakanlığınız olarak işletme 
kredisinin, işletme sermayesinin, ucuz faiz ile 
temini için elimizden geleni yapmaya çalışa
cağız. 

Muhterem arkadaşlar; zannediyorum Sayın 
Pestilci arkadaşım, Türkiye'nin, sanayileşmesi 
kendi imkânları ile olmalıdır tarzında mütalâa
da bulundu. Bu mütalâaya iştirak etmiyecek 
hiç kimse yoktur. Eğer kendi kaynaklarımızla 
Türkiye'nin sanayileşmesini temin edebilecek 
güçte isek; elbette ki, evvelâ kendi kaynakları
mızla sanayileşmeliyiz ve başka kaynağa mü
racaat etmenin lüzumu da yoktur. 

Biraz önce arz ettim; Türkiye gelişme halin
de olan bir memlekettir ve sanayileşmesini ger
çekleştirme mecburiyetinde olan bir memleket
tir Bir arkadaşımız yine temas ettiler; zanne
diyorum Sayın Pırıltı arkadaşımızdı. Bir ta
rihte huzurunuzda; Türkiye'nin iki önemli 
pnoiblemi vardır, demlişltim. Birisi duş finans-
mıan problemi, diğeri iç finansman güçlükleri. 
«Dış finanasman problemi şu anıda halledilmiş 
gibi görülmektedir. Bu sene içjin haileditaniş-
tir; ama iç finansman güçlükleri devam ediyor 
diye Bakan beyanda bulundu» dediler. Doğru
dur. Aynı beyanı bugün de tekrarlarımı. 

Dış ticaret bilançosu, ödemeler dengesi kro
nik şekilde açıik veren bir memlekette ve iç fi
nansman güçlükleri ile karşı karşıya bulunan 
bir memlekette (huzurunuza her seme bütçeler
le birlikte vergi kanunlarının gelmesi bunun 
açık delilidir.) Kemdi kaynaklarımızla sana
yileşmemizi kısa zamanda başaraMleceğâJmaızi 
savunmak kabil değildir. O zaanıan ne yapa
caksınız? Durmak da mümkün değildir. Bu, 
Türfcirve için fevka&âde hayatî bir konudur. Şu 
halde kalkınmamızı, gerçek bir açıdan mütalâa 
•ile elde edebileceğimiz bütün imkânlardan isti
fade ederek sağlamak lâzımıdır. Burada yaban
cı sıermaye konusuna geüyorum. 

Muhterem arkadaşlarını; Battı memleketle
rinde hiçbir yerde yabancı sermaye konusuna 
Türkiye'de bir kısım arkadaşlarımızın baktığı 
açıdan bakılmamıaktadır. ileri tefkneloji sahibi 
memleketlerin birbirlerine sermaye akışları 84 
milyar civarındadır. 
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Simidi, kalkınmanızı yapabilmeniz için yatı

rım yapmanız lâzımıdır. Yatırım yapabilmek 
için yatırım ithalâtı lâzımdır. Yatırını ithalâ-
Itını temini için gerek iç finansman, gerek dış fi
nansman imkânlarını elde etmiş olmak lâzım
ıdır. Şu balde; yabancı sermaye duş finansman 
Ümkânı veren ve iç finansman imkânı da yara
tan bir unsurdur. Böyle olunca, Türkiye'nin 
menfaatlerine uygun, iyi düşünülmüş ve ya
bancı sermayenin menfaatleri ile millî mıeoıfaait-
lerünizi bağdaştırmış bir yabancı sermayenin 
leOlbettteki Türkiye'nin kalkınmasında müspeit 
rolü olacaktır. 

Ayrıca, yaitırım konuisunda ve sanayileşme 
konuısıunJda bâzı arkadaşlarımıız temas ettiler; 
«Hangi sanayileşme özel kesimin eli iSte olacak? 
Hangi sanayileşmenin kamu kesiımi tarafından 
gerçekleştirilmesi lâzımdır, artık bunun bilin
mesi lâzımgelmektedir» dediler. 

Muhterem senatörler; bir arkadaşımız temas 
etti; Anayasamızın geltürdiği sistem de odur; 
Türkiye karma ekonomi sistemine sahiptir. Kar
ma ekonomi sistemine saJbibolucııca ekonomi
nin gerek özel kesiiımi, gerek kamu kesimi aynı 
anlda ve eşit şartlar içerisinde bulunacak de
mektir. Bizim plânlananımda tesbit edilmiş olan 
% 7 kalfkınmıa hızına gerek kamu kesiminde 
gerek özel kesimde yapılacak yatırımların mu-
hassalası neticesinde ulaşılacaktır. Plânlarda 
ffcesbilt edilen sanayi hızına her iki kesimdeki ya
tırımların muhassalası neticesinde ulaşılacak
tır. Bunun ölçüsü şu: özel kesimin yapamıya-
oağı vüsatteki sanayileşme konularında elfbet-
teki Devlete öncelik verilmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; bir tarihlerde Türki-
ye "de tuğla fabrikasını, kiremit fabrikasını Dev
let kurmuştur. Çünkü, o tarihlerde tuğla fab
rikasını, kiremit fabrikasını kurup gerçekleş-
tireoek müteşebbis yoktu, özel sermaye yoktu. 
Şimdi artık Devletin bir tuğla fabrikası veya 
kriıemit fabrikası kurmaJsı bahis konusu değil
dir. 

Bu genel izahatımldıan sonra arkaldaşlanmı-
zın temas eltltüMeri daha münferit daha, spesifik 
konulara i^eçiyorum. 

Montaj sanayii ile ilgili olarak bâzı değeri 
mütalâaları arkadaşlarımız serd ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; Meclislerimizde mon
taj sanayii fsuzla konuşulan konulardan biri ol

muştur. Ağır sanayii kurmak gücünde değilse
niz, elbette ki montajla başlayacaksınız. Mon
taj da vergi muafiyetini Hükümetin kanunlarla 
getirdiği yıllar olmuştur. O yıllarda bu zaruri 
idi. Bilâhara, montaj sanayiinde, bilhassa taşıt 
araçları montaj sanayiinde büyük mesafeler 
katedilmiştir. 

Arkadaşlarımız Montaj talimatnamesinin em
rettiği nispetlere uyan, uymayan montaj sana
yimden söz açtılar. 

Muhterem arkadaşlar; elbetteki, arzu edilen 
şey, montaj sanayiinde yerli imalât nispetinin 
fazla, ithalât yolu ile karşılanan yabancı par
ça nispetinin de az olmasıdır. Montaj talimat
namesinin ruhu da budur ve bu noktadan hare
ket eder. Yalnız bir noktaya gelirsiniz, o nok
tada artık yerli parça nispetini, yerli imalât 
adedini arttırmanız mümkün olmaz. 

Motor sanayii kurmadıkça, dişli kutu sana
yii kurmadıkça artık montajda yerli nispetini 
arttırmak mümkün değildir. 

işte, Türkiye'de montaj sanayii bu noktaya 
gelmiş bulunmaktadır. Onun için de birçok de
falar söyledim, Bütçe Komisyonunda da arz et
tim, Türkiye'de motor sanayinin kurulması ge
rekiyor. Bu iş için Sanayi Bakanlığında gayet 
ciddî çalışmalar vardır. Daha önce de bu çalış
malar mevcut bulunuyordu. Bu çalışmaların bir 
an önce neticelendirilmesi hususunu arkadaş
larımızdan rica ettim. Zannediyorum ki, müm
kün olan en kısa zamanda bir karara varaca
ğız ve Türkiye'de motor sanayinin realize edil
mesi için önemli adımlar atacağız. 

Sayın Mehmet Pırıltı arkadaşımızın özel
likle temas ettiği ham deri ihraç konusu vardır. 
Ham deri ihracı geçenlerde Resmî Gazetede 
neşrolunan bir tebliğ ile men edilmiş bulun
maktadır. Sanayileşme konusunda fevkalâde 
mütalaada bulunan değerli arkadaşımızı mem
nun edecek bir keyfiyet olduğu için, bunu arz 
ediyorum. 

Sayın Pırıltı arkadaşımız ve diğer bâzı ar
kadaşlarımız, sanayii kolunda plânın tespit et
tiği kalkınma hızına, yatırımlara ulaşamadığını 
ifade ettiler. Plânlarımızla, programlarımızla 
tespit edilen sanayi hızlarına ulaşılamadığı bir 
vakıadır. Ancak; bu konuda dikkatlerinizi bi
raz Önceki mütalaalarıma çekeceğim. Niçin bu 
hızlara ulaşılamamıştır Gecen sene bunun % 
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2,5 olmasının sebeplerini arkadaşlarımız burada 
huzurunuzda arz etti. Fakat, bunun yanında be
nim kanaatimce mevcut fabrikaların ve yeni 
kurulan fabrikaların tam kapasite ile çalış tın
lamamış olmasının gerek özel kesimde, gerek 
kamu kesiminde - ayırmıyorum, her ikisi için 
de söylediklerim doğrudur - büyük payı mev
cuttur. Evvelâ bunu gidermeye çalışacağız. 

Sayın Pırıltı arkadaşımız, yatırımların nok
san olduğunu söylediler. Bizim yaptığımız tet
kikat onu göstermiyor. İkinci Beş Yıllık Plân
da imalât sanayii için 25 milyarlık bir yaltınm 
öngörülmüştü, 1965 yılı fiyatlarıyla 1971 yılı 
sonuna kadar bu sektöre 18 milyar 941 milyon 
Türk Lirası yatırım yapılmıştır. 1972 yılı prog
ramı olarak düşünülen 8 milyar 138 milyon li
ralık yatırım da realize edilince, İkinci Plân 
döneminde imalât sanayine 27 milyar lira ya
tırılmış olacaktır M, böylece plân hedefinin 2 
milyar aşılmış olacağı anlaşılır. 

Sayın Pırıltı arkadaşımızın, vergilerle ilgili, 
vergilerin yatırım hızını, sanayi kalkınma hı
zını düşürücü etkileriyle ilgili beyanları oldu. 
Bu beyanlarına zannediyorum ki, sayın Maliye 
Bakanımız gerek bütçenin tümü üzerinde, ge
rek Maliye Bütçesinin konuşulması sırasında 
arzı cevap ederler. 

Muhterem iarkadaşlar; sayın Pırıltı arka
daşımızın ve diğer arkadaşlarımız, gübre 
konusuna temas etmişlerdir. Genel izaha-
hatım sırasında arz ettiğim hususlar, güb
re konusuyla ilgili olarak da aynen tekrarlana
bilir. 

Bâzı gübre fabrikalarımız kapasitelerinin al
tında çalışmaktadır. Akdeniz Gübre Fabrika
sında, bu fabrikanın işletmeye açılmasında 
önemli gecikmeler olmuştur. Bu fabrikanın biran 
önce çalışmaya başlamasına gayret ediyoruz 
ve zannediyorum ki, bu ayın sonunda fabrika 
çalışmaya başlıyacaktır. 

'Gübre konusuyla ilgili olarak değerli arka
daşlarımız ve zannediyorum Sayın Karavelioğ-
lu arkadaşımız, Gemlik Gübre Kompleksi konu
sunun ne safhada bulunduğu hakkında mütalâa 
beyan ettiler ve sual sordular onu arz etmek is
tiyorum: 

Vazifeye başladığım sırada bana gelen dos
yalar arasında, Plânlama Teşkilâtımızın ve Yük
sek Plânlama Kurulunun bir karar projesi var-
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di. Bu karar projesinde, Gemlik Gübre Komplek
sinin plânda, programdan çıkarılmasının doğru 
olacağı yazılı idi. Ben de tıpkı arkadaşlarımız 
gibi düşündüğüm için, gübrenin Türkiye'de 
zirai üretimi artırma bakımından çok önemli 
bir konu olduğunu ve gübre istihlâkinin Tür
kiye'de fevkalâde gelişme gösterdiğini, mevcut 
fabrikalarımız tam kapasite ile çalışsalar dahi, 
hem bu yıl, hem de önümüzdeki yıllarda güb
re tüketimini karşılıyamıyacağını düşünerek, 
bu yatırımdan sarfınazar etmenin doğru olup 
olmıyacağının tetkik olunmasını arkadaşlarıma 
söyledim. Tetkikat yapılmıştır ve bugünlerde 
biz bunu bir sonuca bağlıyacağız. Sanayi Ba
kanlığı olarak gübre yatırımlarının plân ve 
programlardan çıkarılmasına taraftar olmadığı
mızı bildireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Pestilci arka
daşımız, üçüncü demir - çelik yatırımlarının 
ağırlaştırılmış olduğunu ve bu yatırımların iyi 
yürümediğini ifade buyurdular. Bendeki malû
mat öyle değildir, onu arz ediyorum. 

iskenderun Üçüncü Demir - Çelik Fabrikası 
tesisinin mukavelesi 10 Ekim 1969 da imzalan
mış olup, mukaveleye göre tesisler, 1974 Kasım 
ayında faaliyete geçmiş olacaktır. Yapılan he
saplara göre, tesislerin maliyeti 6 milyar 492 
milyon lira olacak, bu paranın 3 milyar 18 mil
yonu dış krediden ve 3 milyar 473 milyon lirası 
iç kaynaklardan karşılanacaktır. Tesis, bugüne 
kadar memleketimizde yapılmış ve yapılmakta 
olan tesislerin en büyüğü olup, Keban Barajı 
ve Seydişehir Alüminyum tesislerinin iki misli, 
Boğaz Köprüsü ve çevre yollarımın üç misli 
büyüklüktedir. 

Türkiye Demir - IÇelik işletmeleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı iskenderun Demir - Çelik Mü
essesesi Müdürlüğünce yürütülen bu işe, 1971 
yılı sonuna kadar takriben 650 milyon iç ve 700 
milyon dış para olmak üzere 1 milyar 350 mil
yon Türk liralık yatırım tahakkuk ettirilmiş 
olup, halen tesislerin inşaatı programa göre 
ilerlemektedir. 

ArkadaşımıziM Ereğli 'Demir - Çelik Fab-
rikasiyle ilgili olarak beyan ettiği mütalâaları 
dikkatle göz önünde bulunduracağım ve o ko
nuyu detaylı olarak tetkik edeceğim. 

, Muhterem arkadaşlar; Sayın Mehmet Ali 
| Pestilci arkadaşımızla birlikte değerli mütalâa-

70 — 



C. Senatosu B : 31 

larını lütfeden Ibirkaç arkadaşlarımız, teknik per- i 
donelin Personel Kanunu muvacehesindeki du- I 
rumuna ve ücret dengesizliğine değindiler. I 

Huzurunuzda, Personel Kanununun müzake
resinde fikirlerini söylemiş ve o Kanunun bir
çok maddelerini savunmuş bir arkadaşınızım. I 
O müzakereler hatırlanacak olursa, gerek ko
misyonlarda gerek Meclislerde daima şunu söy
lemişimdir. I 

Personel Kanununun getirmiş olduğu yan I 
ödeme sistemi, teknik personel için getirilmiş
tir, sağlık personeli için getirilmiştir. Personel 
Kanunundaki yan ödeme sisteminin, iş güçlü
ğü, iş riski, tedarik güçlüğü, fazla çalışma üc
reti tarzında getirmiş olduğu yan ödeme siste
minin [bilhassa teknik personel için getirilmiş 
olduğunu ifade etmişimdir. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususu üzülerek 
arz etmek istiyorum. Bugüne kadar Personel 
Kanununun ilgili maddeleri, teknik personel 
hakkında Sanayi Bakanlığının şimdiye kadar 
göstermiş olduğu bütün çabalara rağmen ve ta
rafımdan da önemle üzerinde durulmasına rağ
men, işler hale getirilememiştir, işler hale ge-
tirilemeyişiniin sebebi, bunu teferruatiyle ve 
objektif usullere göre tesbit etmek durumunda 
olan Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığının 
bu husustaki çalışmalarının neticelenmemiş ve 
bir karara bağlanamamış olmasıdır. I 

Bütçe Komisyonunda da ifade ettim. Türki
ye'nin sanayileşmesi, Türkiye'nin imarı, mühen
dislerimizin, teknik elemanlarımızın elleriyle 
yapılacaktır, onların omuzları üzerinde yüksele
cektir. Bu sebepledir ki, teknik personelin yap
tığı çalışmanın güçlüğü, tehlikeleri ve önemi 
nazarı dikkate alınarak, Personel Kanununun 
getirmiş olduğu yan ödeme sisteminin teknik 
personel hakkında biran önce işler duruma ge
tirilmesinde kesin zaruret vardır. 

Bu konunun biran önce halledilmesi husu
sunda Maliye Bakanlığı nezdinde ve Personel 
Dairesinin bağlı olduğu Devlet Bakanlığı nez
dinde devamlı takipçiyim. 

1 ilâ 4 ncü derece kadrolarla ilgili kararın 
İktisadi Devlet Teşekküllerine şimdiye kadar 
tatbik edilmemiş olması da büyük nisbette tek
nik personel çalıştıran müesseselerle ilgisi olan 
bir Bakanlık olarak bizi üzmektedir. Bunun da 
biran önce halledileceğini ümidediyorum. | 
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Bu suretle Sayın Dikeçligil arkadaşımıza da 
arzı cevap etmiş bulunuyorum. Sayın Dikeçli
gil arkadaşımızın mütalâalarını daima komis
yon ve meclislerde zevkle dinlemişizdir. Muh
terem arkadaşımız bir tarihlerde Nizamülmülk'-
ün ısiyasetnamesinden tatlı tatlı bahsetmişti; 
bugün de «Le defi Americain» adlı kitabından 
pasajlar söylediler ve teknik gelişmenin öne
mine bu suretle temas buyurdular ve teknik 
personelin de teknik gelişmedeki yerine işa
ret ettiler. Aynı ehemmiyetli idrak etmiş oldu
ğumuzu biraz önce arz ettiğim sözlerle bildir
miş bulunuyorum. 

JVEuhterem arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımız 
Sayın Pestilci arkadaşımızla birlikte bâzı pro
jelerin, ezcümle çimento ile ilgili projelerin er
telendiğini ifade ettiler. Sanayi Bakanınız ola
rak hiçbir projenin ertelenmesine taraftar ol
madığımı ve erteleme keyfiyeti var ise, ertele
meyi icabettiren sebepler ortadan kaldırılabi
lecek nitelikte sebepler ise, bunların ortadan 
kaldırılarak projelerin biran önce tahakkuku
na çalışacağımı huzurunuzda arz ediyorum. 

Bu arada Afyon Beyazkamış Saman Selü
loz tesisi idari ve sosyal binaları inşaatı ve bu 
tesis hakkında bilgi vermek istiyorum. Progra
ma uygun şekilde devam etmektedir. Dış ihale 
sonuçlandırılmak üzeredir, dış kredi temini 1972 
yılı ortasında halledilebilir. Sözleşme imzala
nırsa, tesisin 1976 ortasında üretime geçmesi 
beklenmektedir. 

•Balıkesir Beyaz Sülfat Selülozu tesisi, idari 
ve Sosyal binaları inşaatı programına uygun şe
kilde devam ediyor. Dış ihale için teklifler alın
mış olup tetkikine başlanmıştır. Firma seçimi
nin 1972 ortasında sonuçlanması beklenmekte
dir. Dış kredi 1972 sonuna kadar temin edilip, 
sözleşme imzalanabildiği takdirde, bu tesisin 
de 1976 sonunda veya 1977 başında üretime geç
mesi gerekmektedir. 

îSayın Pestilci arkadaşımız Divriği'deki pe-
letleme tesisleriyle ilgili olarak beyanlarda 
buluindu ve bâzı hususlara temas etti. Bu ko
nu ile ilgili olarak şu bilgiyi vermek mümkün
dür. Tiistaş, yani mütaahhit firma işe başlamış
tır. 

Gemlik Viskon projesi hakkındaki müta
lâasına ise, şu bilgiyi vermek mümkündür. 
13 . 12 . 1972 tarihinde bitirilebileceği düşünül-
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mektedir. 1 Ağustos 1972 tarihinde işletmeye 
alınacaktır. Gecikmenin belli başlı sebepleri 
19 . 10 . 1970 gJünü başlıyaıı grev, mütaahhidin 
iflâs ederek işi bırakması ve teknik projelerin 
kurucu firma tarafından geç teslim edilmesi
dir. 

iSaynı Ahmet Karayiğit arkadaşımız önemli 
konulara değindiler, bu cümleden olarak Ba
kanlığımızın taşra teşkilâtının mevcut olma
sı ve lâyiki veçhile çalışması lâzımgeldiği ko
nusuna temas ettiler, kendisiyle aynı fikirde
yim, Taşrada Sanayi Bakanlığı bölge müdür
lüklerinin bulunması ve bunların sanayi ile il
gili olarak kendi bölgelerinde neler olup, bit
tiğini bilmesi ve neler yapılması lâzımgeldiği 
hakkında da fikir sahibi olması ve Bakanlığa 
bunları bildirmesi lâzımdır. Sanayi gelişmeleri
ni, inkişaflarını da günü gününe takibeder hal
de olması gerek, kalite kontrolü bakımından, 
gerek fiyat kontrolü bakımından bunları ya
pacak kudrette bir teşkilât bulunmasının za
rureti aşikârdır. Arkadaşımla aynı fikirdeyim. 

Bu konuya gelmişken Ortak Pazar ile ilgili 
olarak mütalâa beyan eden arkadaşlarıma da 
arzı cevap etmek istiyorum. 

Türkiye^de sanayiin Ortak Pazar memleket
leri sanayii ile rekabet edecek hale gelmesi, re
kabet edecek güçte olması lâzımdır. Bu reka
betin evvelâ fiyat bakımından mümkün olma
sı gerekir. Sonra kalite bakımından mümkün ol
ması gerekir, üçüncü olarak da modern tekno
loji bakımından mümkün olması icabeder. Sırf 
bu zaruret dolayısiyle dâhi, Sanayi Bakanlığın
da Ortak Pazar ile ilgili olarak gayet önemli 
çalışmaların yapılmasının zarureti aşikârdır. Bu
nun için Sanayi Bakanlığı gerek özel kesimde, 
gerek kamu kesiminde mevcut sınai tesislerin 
evvelâ hali hazırdaki durumunu tesbit edip-
bunu bilmeli. Bunu bildikten sonra fiyat bakı
mından, kalite bakımından ve teknoloji bakı
mından Ortak Pazar memleketlerinin teker te
ker sanayi çeşitleri itibariyle tetkik ederek 
bilmeli, Ortak Pazar sanayii ile rekabet ede
cek güçte olup, olmadığını tâyin ve tespit etme
li ve o rekabet gücüne ulaşabilmek için de Or
tak Pazar Katma Protokolünün tâyin ettiği 
müddetler içerisinde Türkiye'de ne yapılması 
lâzımgelir bunu tespit etmeli ve bu hususta ge
rek kamu kesimine, gerekse özel kesime rehber 
olmalı, önder olmalıdır. 

Arkadaşımız haklı olarak, «Orta sanayii 
finanse edecek ciddî bir teşebbüsün kurulma
sı lâzımdı» dediler. Genel izahatım sırasında arz 
etmiştim; sanayide kredi önemli bir problem
dir, bunun üzerindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; birçok arkadaşlarımız 
ve şahsı adına konuşan Şevket Akyürek arka
daşımız, teşvik tedbirleriyle ilgili olarak teş
vik ve uygulama dairesi ile ilgili olarak değer
li mütalâalarını beyan ettiler. 

Arkadaşlarımızla aynı fikirdeyim. Eğer Sa
nayi Bakanlığı bir Sanayi Bakanlığı ise, ve iş
letmeler bakanlığı olmaktan ötede bir şeyse, 
sanayi politikasının tâyin ve tespitinde önem
li rolü olmalıdır ve bu politikanın uygulan
masında da keza önemli salâhiyetlerle ve va
zifelerle teçhiz edilmiş bulunmalıdır. 

Bu bakımdan elibetteki sana yatırımları ve 
sanayi politikasının uygulanması evvel emir
de Sanayi Bakanlığını ilgilendiren bir husus
tur. 

Bizim plânımız kamu sektörü için emredici, 
direktif verici mahiyettedir; ama mevcut hu
kuk nizamımıza göre, Anayasamıza g*öre bizim 
özel kesime direktif vermemiz, emir verme
miz özel kesimin yatırımlarını, projelerini emir
le tanzim etmemiz, direktifle tanzim etmemiz 
mümkün değildir. 

Şu halde özel kesimin plân ve iDrogramla-
ra uygun yatırımlar yapabilmesini sağlama
nın bit tek yolu vardır; o da plânın hedefle
rine uygun özel sektör yatırımlarını teşvik et
mek ve o yatırımlara özel sektörü özendirmek. 
Bunun için de teşvik tedbirleri getirilmelidir. 
Hükümet, Programındaki taahhütlere uygun 
olarak, kayıtlara uygun olarak bir hazırlık için
dedir. Objektif kriterlere bağlı teşvik tedbir
leri neler olabilir, bu etraflı bir şekilde etüt 
edilmiştir. Hükümet huzurunuza bir tasarı ile 
gelecektir. Elbetteki sanayi yatırımları mev-
zubahsolduğuna göre, sanayi yatırımlarının 
teşvikiyle ve teşvik tedbirlerinin uygulanma-
siyle birinci derecede alâkalı bakanlığın, Sa
nayi Bakanlığı olması iktiza eder. 

Sayın Ahmet Karayiğit arkadaşımız, «Artık, 
montaj kelimesini kaldıralım» dediler. Motor 
sanayii kurulduğu zaman, dişli kutu sanayi ku
rulduğu zaman kendilerinin arzu ettiği se-
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viyeye ulaşılmış olacaktır veya bu suretle mon
taj sanayi münakaşaları da memleketimizde 
bitmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın AJhmet Kara
yiğit arkadaşımız bir önemli konuya temas 
'buyurdular. Bu önemli konu, kendilerinin şu 
cümlesiyle ifade edilmiş oldu; 

«Toplu sözleşmelerde ortak bir ücret poli
tikası yoktur». 

Arkadaşımızın hakkı vardır. Bu fevkalâde 
önemli bir konudur; hem kamu kesiminde 
hem özel kesimde. Geçenlerde bizi bir derne
ğe davet etmişlerdi; orda memurlarla ve işçiler
le ilgili olarak ücret meselesini ortaya attılar. 
orada ben şunu söyledim. 

Muhterem arkadaşlar, bu toplu sözleşme ve 
ücret politikası hususunda şu noktanın mut
laka göz önünde bulundurulması lâzımdır: 

Bir defa kendisine hizmet tevdi edilen, ken
disine iş verilen hizmet gören kimsenin bir hu
kuku vardır. Başılboş bırakırsanız o hukuku ko
ruyamazsınız. Onun için toplu sözleşme siste
mi getirilmiştir. Bu hukukun yanında bir de 
işverenin, iş tevdi edenin bir hukuku vardır. 
Onu da başıboş bırakırsanız bu defa o hukuku 
zedelersiniz. Bu iki hukukun yanında bir de 
Türk milletinin hukuku vardır; kamu yararı 
vardır, kamununun menfaati vardır. Gerek iş
verenin, gerek iş görenin hukukunu muhafaza 
edecek kriterleri, ölçüleri bulurken, âmme 
hukukunu koruyacak ölçüleri de iyi düşüne-
mezseniz, bu defa kamunun hukuku, milletin 
hukuku haleldar olur. Binaenaleyh, bu üç tür
lü hukuku birbiriyle bağdaştırmak ve ona gö
re bir ücret politikası izlemek şarttır. 

Birçok arkadaşlarımızın, birçok sendikaları
mızın ve işverenlerimizin zihninde, toplu sözleş
me politikasının endişe verici bâzı durumlara 
büründüğü hususunda tereddütler mevcuttur. 
Hükümet olarak bu hususta bâzı objektif kriter
ler bulunur mu, bulunamaz mı, diye bunun üze
rine eğinilmiş bulunmaktadır. Bu hususta çalış
malar da yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili 
hususlar ümit ediyorum ki, yakında açıklanır 
ve icabedıyorsa bir kanun tasarısı huzurunuza 
gelir. 

Muhterem arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımız, 
bu arada Sayın Karayiğit arkadaşımız Şeker 
Şirketinin pancar paralarını zamanında tediye 
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etmesi lüzumuna işaret ettiler. Bu konu da Mec
lislerimizde bütçenin müzakereleri .sırasında ve 
Sanayi Bakanlığı bütçelerinin konuşulması sı
rasında her sene sorulmuş ve bu hususta müta
lâa beyan edilmiştir. Yalnız bu senenin bir 
özelliği var; geçen sene pancar üretimi 4 milyon 
253 bin ton iken, bu sene 6 milyon ton olmuştur. 
Üretimde bu derecede bir artış, elbetteM şayanı 
şükran ve sevineceğimiz bir husustur. Ama, 
Şeker Şirketinin bu derece fazla üretimden mü
tevellit pancar mubayaası karşısında, bu pan
car bedellerinin tediyesinde bâzı güçlüklerle kar
şılaşması da normaldir. Tasavvur buyurunuz, 
4 milyon tondan, 6 milyon tona çakıyor. Bu ko
nu üzerine ilgili arkadaşlaıımızla eğilmiş bulu
nuyoruz. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası 
ile yaptığımız temaslar müspet sonuç vermiş
tir; pancar paralarını zamanında ödiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Karayiğit ar
kadaşımız amonyak konusuna da temas etti. 
Gübre fabrikalarımızın amonyak ihtiyacı önem
li bir mevzudur. Samsun 80 bin ton, Akdeniz 
gübre 235 bin ton, Gemlik yapılırsa, 200 bin ton 
amonyak kullanacaktır; bu suretle Türkiye'nin 
505 bin ton civarında amonyağa ihtiyacı var
dır. Amonyak tedarikinde bâzı güçlüklerle kar
şılaştığımızdan - ki, bilhassa Akdeniz Gübre Sa
nayii dolayısiyle karşılaştığımız bir gerçektir. -
Sanayi Bakanlığımız bu konu üzerinde de önem
le duruyor. Eğer bu konudaki çalışmalarımız 
iktisadilik prensibine uygun müspet neticeler 
verirse, bir amonyak fabrikası kurulması cihe
tine de gidilecektir. 

Sayın Şevket Akyürek arkadaşımızın teknik 
personel, teşvik ve uygulama ile ilgili mütalâa
larına arzı cevap ettim. Yalnız, bakırların 
elektrolize edilmesi neticesinde hâsıl olan bakır 
çamuru içersinde bulunan altın, gümüş ve se
lenyum hakkındaki mütalâalarını şayanı dikkat 
buluyorum. Kendilerinin de ifade ettiği gibi 
bu daha ziyade Enerji Bakanlığını da ilgilendi
ren bir husustur ama Sanayi Bakanlığı olarak 
bunun üzerinde de duracağız. 

Sayın Ömer Ucuzal arkadaşımız, yıldan yıla 
artan şeker istihsali rakamları ile Eskişehir'de 
pancar ekim sahalarındaki artışı veya tahdidi 
mukayese ederek, «Şeker istihsali arttığına gö
re, pancar ekim sahalarının da artmış olması lâ
zımdır. Yoksa, Eskişehir'in hakkı başka yerlere 
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mi kaydırılıyor.» diye bir mütalâada bulundu. 
Şeker Şirketince pancar ekiminde dörtlü müna
vebe uygulandığı için, 1972 yılında 1968 yılının 
esas alınması zorunluğu vardır. Ancak, ekim 
alanı 1968 yılına göre, 1972 yılında önemli öl
çüde artmış olacaktır. Türkiye'deki ekim alanı 
1968 de 1 milyon 265 bin dekar, 1972 de 1 mil
yon 530 bin dekardır. Eskişehir Fabrikasının 
ekim sahası 1968 de 117 bin dekar, 1972 de 135 
bin dekardır. Üretime parelel bir ekim artışı 
mevcuttur. Bu arada dekardan alınan verim 
artışını da göz önüne almak zorunda bulunuyo
ruz. Eskişehir Fabrikasının bölgelerindeki pan
car potansiyeli göz önüne alınarak, bu fabrika
nın tevsii ve modernizasyonu 1972 yılı progra
mında yer almış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Ucuzal arka
daşımıza arzı cevap ederken, bu pancar ekim 
sahalarının tahdidi konusunda da bâzı müta
lâalarımı arz etmek istiyorum. Bu suretle, Sa
yın Kınaytürk arkadaşıma da arzı cevap etmiş 
olacağım. 

Şeker tüketimini artırmak lâzımdır. Gayet 
tabiî M, bunun aksini iddia etmek mümkün de
ğildir. Elbette artırmak lâzımdır; ama karşılaş
tığımız durum şu. Ne yaparsınız ki, Türkiye'de 
şeker tüketimi işte şu kadar kilodur, diye bir 
rakam mevcut ve bu tüketim yıldan yıla ancak 
muayyen bir nisbette artıyor. Hudutsuz bir 
şekilde bunu artırmak mümkün değildir. Şdrer 
istihsali ile şeker tüketimini mukayese ettiğimiz 
zaman, şeker istihsalinin, şeker tüketiminden 
yıllar itibariyle fazla olduğu da görülüyor. Bu 
stoku ne yapacaksınız meselesi var. Efendim, 
dış pazar bulunur, iç pazardaki tüketim artırılır. 
Doğru, dış pazar bulmalı ve iç pazardaki tüke
tim oranını da artırmalı. Genel olarak arkada
şımızın fikrine katılmamak mümkün değil; ama 
muayyen bir nispette artırabiliyorsunuz. 

Dışarıya ihraç konusuna gelince, zaman za
man istisnai olarak zuhur eden durumlar dışın
da, genellikle şeker ihracından Türkiye zarar 
ediyor. Zararına şeker ihracını artırmak öyle ko
lay kolay tasvibedilecek bir husus değil. Onun 
için, hem iç tüketimi artıracaksınız, hem de sa
rar etmiyecek şekilde dış pazar bulacaksınız. Bu 
suretle, pancar eMmini de artıracaksınız. 

Arkadaşımın temas buyurduğu şu noktaya 
katılmamak yine mümkün değildir. Efendim, 

I herkes istediği kadar pancar eksin ve biz de o 
I pancarı alacak kabiliyette ve kapasitede olalım, 

onu şeker haline getirecek kapasitede olalım ve 
bunu kârlı şekilde ihracedecek durumda bulu
nalım. Buna itiraz etmek mümkün değildir. Bir 
tarihlerde pancarın kilosu 14 kuruşa mubayaa 
edilirken, o kadar fazla pancar ekmek istiyen 
mevcut değildir. Pancarın kilosu 23 kuruşa çık
tıktan sonradır ki, daha fazla pancar ekme eği
limi hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa afyon mmta-
kaları ile Türkiye'nin bütün pancar eken mınta-
kalarmda pancar ekimi yolu ile çiftçinin gelirini 
artırma, gelir dağılımı üzerinde müspet etki ya
par. Bu sebeple de, pancar ekimini artırma isti
kametinde çaba sarf etmek problemini, pancar 
sahalarım tahdidederek değil; şeker tüketimini 
artırarak ve kârlı şekilde şeker ihracetmek im
kânlarını arayarak çözmeye çalışmak, elbetteki 
doğru yoldur; ama bunu yapamıyorsanız, mu
ayyen nispette ekim tahdidi yoluna gitmek za
rureti de zaman zaman tahassül etmektedir. Bu
gün istisnai bir durum hâsıl olmuştur ve tatmin
kâr bir fiyatla şeker ihracetme imkânlarımız art
mıştır. Bu husus da göz önünde bulundurularak; 
bâzı kesimlerde pancar ekim sahalarının tahdit
lerini azaltma imkânlarını araştırıyoruz. Tabiî 
bu konuda derci mümkün olmıyan nokta şudur; 
pancar üretiminin mevcut şeker fabrikalarının 
kapasitesi seviyesinde tutma mecburiyeti vardır. 
Şeker fabrikalarının kapasitesinin üstünde bir 
pancar üretiminin teşvik edilmesi bahis konusu 
olamaz; ama gerek ihraç imkânlarımız artar, 
gerekse iç tüketim artar; bu takdirde mevcut 
tesislerin tevsiine gidilir veya yeni fabrikalar 
kurulur. O sebeple, pancar ekim sahaları da artı
rılır. 

Muhterem arkadaşlar; Şeker Şirketinin besi 
projesi ile ilgili olarak bâzı arkadaşlarımız be
yanda bulundular. Bu arada, Sayın Karaveli-
oğlu arkadaşımız bu besi projesinin durumunu 
sordular. Bu da önemli bir konudur. Şeker Şir
keti Genel Müdürü ile Bakanlıkta ilk konuşma
mız sırasında, Şeker Şirketinin yaptığı mukave
leli hayvan besiciliği konusu mevzuubahsedildi. 
Şeker Şirketi Genel Müdürü, Şeker Şirketinin 
200 bin hayvan besleme kapasitesinde olduğunu 
ve bu konuda büyük hizmet ifa edebileceğini ifa
de ettiler. 
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Muhterem arkadaşlar; tarım üretimini artır
mak, köye girmekle olur. Tarım üretimini an
cak tarlaya girerek, ekimi tarlada kontrol ede
rek, besiciliği yerinde kontrol ederek yapabilir
siniz, artırabilirsiniz. Şeker Şirketinin besiciliği 
hakikaten muvaffak olmuştur. Çünkü, bizde Şe
ker Şirketi köye giren, tarlaya giren müessese
lerimizden birisidir; hem pancar ekiminde mu
vaffak olmuştur, hem de mukaveleli hayvan be
siciliğinde muvaffak olmuştur. 

Bu konuya ben şu açıdan bakıyorum. Eğer 
Şeker Şirketinin bu besiciliğini, 200 bin baş 
hayvan besleme kabiliyetini iyi kullanamazsa
nız, bunu bilfarz 30 bin başa düşürürseniz, evve
lâ memlekette üretimi artırma, zirai hâsılayı ar
tırma çabalarına ters düşersiniz. Mademki bu
rada böyle bir kabiliyet vardır, et üretimini ar
tırıyor, bu kabiliyeti âtıl tutmak fevkalâde hata 
olur. Bu konudan hareketle Et ve Balık Kuru
mu ile olan münasebetler üzerinde Sanayi Ba
kanlığında duruldu. Et ve Balık Kurumunun il
gilileriyle toplantılar yapıldı ve bugün, yani 
7 . 2 . 1972 tarihinde Sanayi Bakanlığında bu 
konu ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada Et 
ve Balık Kurumunun besi projesine dâhil hay
vanlara rüçhanlı fiyat verme hususunda prensip 
mutabakatine varıldı. 

Yemlik projesini arz ettim. 
Sayın Karavelioğlu'nun Antalya Kâğıt Sana

yii ile ilgili olarak sorduğu soruya gelince : 
Antalya kraft selülozu ve kraft kâğıdı te

sisi için ilk proje SEKA tarafından hazırlan
mıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı daha büyük 
kapasitede ve ihracata müteveccih bir tesisin 
kurulması amacı ile meselenin yeniden tetkikini 
istemiştir. Halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Orman Bakanlığı arasında kurulan Antalya 
Proje Grupu, projenin gerçekleştirilmesi için ça
lışmaktadır. Dünya Bankası projeye büyük ilgi 
göstermekte ve öncelik vermektedir. Bu konuda 
Dünya Bankası ile Sanayi Bakanlığındaki pro
je grupu ortak çalışma yapmaktadır. Yabancı 
müşavir firmanın da katıldığı fizibilite etütleri 
Ekim 1972 ye kadar sürecek ve Banka bu etüdü 
olumlu bulduğu takdirde ihale hazırlıklarına 
başlanacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Bu suretle muhterem arkadaşlarımızın değer

li mütalâalarına ve temas ettikleri konulara ge
nellikle arzı cevabetmiş bulunuyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederse
niz iki arkadaşımız sual sormak istiyorlar. 

Sayın Aydıner, buyurunuz, sorunuz sualinizi. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan; 
Sayın Mehmet Pırıltı arkadaşımız çok mü

him bir noktaya temas ettiler, deri mevzuuna. 
Aynı zamanda, istanbul'daki terziler şimdi terzi
liği bıraktılar, deriden ceket, pantolon, filân ya
pıyorlar. Doğu'nun kalkınması hayvancılıkla 
olacağına göre bu çok mühim bir noktadır. Bu 
hususta düşünceniz nedir? 

Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız sütün kilosu
nun 50 kuruşa satılamadığından müştekidir. Ma
hallemizde süt satan bir kadın, sütünü iyi fiyata 
satabilmek için Kars'tan buraya ineği ile bera
ber geldiğini söyledi. Benim Amerika'da olan oğ
lum da bana anlattı, kendisi orada süt kurumu 
yetkilileriyle görüşmüş; demişler ki, eğer çuku-
lata sanayii olmasaydı biz sütlerimizi satamaz
dık. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner, sual şeklinde 
istirham edeyim, kısa olsun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Binaenaleyh, şimdi sütçülüğümüz han
gi safhadadır, bunun iyi bir şekilde yönetilmesi 
için tedbirler alınmış mıdır Süt sanayiinin gün 
geçtikçe daha ileriye gitmesi lâzım değil midir? 

Bunun cevabını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, kısa bir şekilde efen

dim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Arzı cevabedeyim. 
Sayın Başkan; 
Bir tarihlerde Tarım Bakanlığı yapmış oldu

ğum için Sayın Aydıner arkadaşımızın bu soru
suna cevap verebilecek durumdayım. Konu as
lında daha ziyade Tarım Bakanlığını ilgilendi
rir. 

Efendim, kendilerinin bahsettikleri Kars'ta 
bir Süt Fabrikası vardır ve o civarın sütlerinin 
bu fabrikaya götürülüp işlenmesi lâzımdır ve bu 
fabrika da o sütleri satınahr. Ancak bu fabrika
ların o tarihlerdeki problemleri şu idi. Bir taraf
tan fabrikaya ne şekilde süt tedarik edeceksiniz? 
Bunu halletmek lâzım. Diğer taraftan bu sütleri 
işledikten sonra, işlenmiş sütleri, bilfarz, yoğurt, 
peynir veya yağları nerelere pazarlıyacaksınız? 
Süt Endüstrisi Kurumu olarak problem mevcut 

I idi, 
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Zannediyorum ki, o tarihten bu yana üç sene- I 
ye yakın bir zaman geçmiştir, bu konu halledil- I 
mis olmak iktiza eder. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, sorunuzu soru-

nua. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, benîm Sayın Bakandan sormak istediğim 
soru şudur. 

(Sivas'ta 1970 yılımda programlandığı ifade 
edilen bir pik sanayii vardı ve bunun için de 
Sivas'ta 10 bin üyeli bir Piksan Şirketi kurul
muş idi; fakat bunların yaptığı projenin plâna 
uygun bulunmadığı bakanlıkça ve Plânlamaca 
belirtilmişti. 

'Geçen sene de burada paslanmaz çelik fab
rikası kurulması işinin bakanlıkça yürütüldü
ğü söylenmişti. 

'Sayın Bakan, bunlardan acaba hangisi ger
çekleşecek? Sualimin cevabını, eğer hazırlıklı 
değillerse yazılı olarak vermelerini rica ederim. 

İBAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakan, şayet hazırlıklı değilseniz ya

zılı olarak da cevap isterler. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Efendim, arz edeyim. 
Bugün demir - çelik tesislerinin kapasiteleri 

gelişen teknoloji ile beraJber artmakta ve dün
yada yeril kurulan tesisler 10 milyon ton kapa
siteli olmaktadır. 

İBu itibarla, Sivas'ta kurulması istenilen se
nelik 2'50 000 tonluk bir pik 'tesis ekonomik gö
rülmemiştir. Bunun yerine Sivas'ta paslanmaz 
çelik yanılması hususunda özel bir etüt yapıl
mıştır. Ancak, bu önetüde dayalı olarak bir 
fizibilite raporunun hazırlanması gerekmekte-
'dir. Bu raporla iş rantabl olarak tesbit edilirse, 
bu konu ile ilgili olarak yatırımlara geçilecek
tir. 

IBAŞKAN — Sayın Karayiğit, sorunuzu so
runuz, efendim. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon KaraMsar) 
Sayın Başkan; 

Muhterem Bakanımdan soracağım husus, 
şu; Haşhaş ekimi yasaklandıktan sonra, haşhaş 
ekimiyle iştigal öden bölgelerdeki boşluk ne şe- J 
kilde doldurulacaktır? I 
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Ayrıca, yağ imalcileri için Sanayi Bakanlı
ğınca düşünülen bir husus var mıdır? Bunları 
değerlendirmek bakımından Sanayi Bakanlığın
ca bu bölgelerde yapılan bir çalışma var mıdır 
ve şayet varsa bu çalışmalar ne zaman neticele
necektir? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, haşhaş ekimi ye
rine Sanayi Bakanlığı ile ilgili bir düşünceniz 
var mı? Onu öğrenmek isterler. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan; 

Haşhaş ekimi yasak edilen yedi İlimizde ne 
yapılacağı hususu önemle üzerinde durulan ko
nulardan birisidir. İşlin Sanayi Bakanlığını il
gilendiren kısmı, Şeker Şirketi buralarda ay 
çiçeği ekimini teşvik etmektedir. Elbette M, 
ayçiçeği tanmıriiyle haşhaş ekimini ramplase 
edemez. Ayçiçr ği ekiminden elde edilecek men
faatler ile haşhaş ekiminden elde edilecek men
faatler mukayese edildiği takdirde, ayçiçeğinin 
sağlıyacağı menfaatler daha dün seviyede kal
maktadır. Bu konu ürerinde bugünlerde Tarım 
Bakanlığında çeşitli umum müdürlerin dâhil ol
duğu bir komisyon tarım mahsulleri ve hay
vancılık açısından olduğu gibi; küçük sınai te
sisler açısından da ne yapılmak lâzımdır diye 
çalışıyorlar. Burada Sanayi Bakanlığının da 
temsilcileri vardır, Şeker Şirketi Genel Müdü
rü de oraya dâhildir, ne yapılacağı tetkik olun
maktadır. 

Yalnız ben şunu ifade etmek isterim ki, haş
haş ekimi menedilmiş olan illerdeki çiftçilere 
tazminat vermekle bu işin içinden çıkmak müm
kün değildir. Haşhaştan elde edilen geliri de
vamlı olarak, hattâ fazlasiyle kendilerine sağ-
lıyarak, bu problem halledilebilir. 

BAŞKAN — Bitti değil mi efendim 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, sorunuzu so

runuz. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 

Başkan, ben iki konunun aydınlatılmasını istir
ham ediyorum. 

1. iŞekerin tüketiminde müşkülâtlar oldu
ğunu bugün ifade ettiler. Acaba, mamul şeke
rin tüketimi için, sarfiyatı için Mr çalışmaları 
var mıdır? Şeker Şirketinin fabrikalarının ça-
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lışmalan yanında, hiç olmazsa Almanya'daki 
750 bin işçimiz İçin, şekerin tüketimi mevzuun
da şekerden mamul reçel, marmalât gibi yiye
cek maddeleri yapmayı düşünüyorlar mı Bu
nun mamul şeker halinde tüketiminin ele alın
ması diye bir düşünceleri var mıdır? 

2. 1068 senesinden itibaren şu veya bu se
beple pancar ekimi yasaklanmıştır. 1968 sene
sinde tarlası olmadığı için pancar ekemiyem 
bir vatandaşım bana bir soru sormuş idi, Aynen 
okuyorum. «Zamanında tarlamız yoktu., bugün 
tarla sahibi olduk, bu kanuna göre pancar 
ekemiyoruz. Bu, hukuk prensibine, eşitlik 
prenisdlbine, aykırıdır. Acaba biz kürek mah
kûmu muyuız, niye ekemiyoruz?» diyor. 

Bumun için bar ttebliğleri var mı? 

BAŞKAN — Bu, Sanayi Bakanlığımı pek 
iiilgilenidlirmiyor; ama... 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — ilgilendirir, Saynı 
Başkanım. 

Muhterem arkadaşıma mamul şeker sarfi
yatı ille ilgili olarak şunu arz edebilirim. 

Arkadaşım bu dendi, heyecanı içinde du
yuyor, öyle anlaşılıyor; şeker tüketimini arttır
mak içim ne gilbi tedbirler alabiliriz? 

Bunların üzerinde duruyoruz. Bu arada 
gayet tabiî mamul şeker tüketimini artırırsa
nız, bilfarz, Almanyaldaki işçilerimize Türki
ye'de imal edilmiş şekerler gönderirseniz, elbet
te ki şeker tüketimi de artar. Bu konu üzerin
de de durulacaktır ve duruluyor da. 

Şimdi arkadaşım «1968 de pancar ekemiyen 
vatandaş bana diyor ki, ben kürek mahkûmu 
muıyumı, 1968 de ekmemişıseım, sem artık bir da
ha ekemezsin, demek mümkün müdür?» diye 
bir sual sordular. 

Muhterem arkadaşlar; 
ıSual, ilk bakışta fevkalade haklı görünü

yor; ama, bir konuyu tanzim ederken, bir ko
nuyu bâzı kaidelere, esaslara bağlarken elbette-
ki bir noktadan hareket edeceksiniz; yani bir 
esas bulacalksımız, ona göre tanzim edeceksi-
niız. 

Simidi, 1968 yılımda pancar ekeimieyem, pan
car ekeımeyem Mımselerim hepsinin şimdi pan
car ekmek istediklerini tasavvur buyurunuz. 
1968 de ekmiyordu, şimdi ekmek istiyor. Bi-
naienaJleyh, müsaade edelim gibi bir noktaya 

varonaımız mümkün değildir. Bu takdirde bu. 
işi tanzim eteniş olmayız. 

Ancak, arkadaşımızın önemle üzerimde dur
duğu bir nokta var, 1968 yılında tarlası rnıev-
cüdolmadığı için toprağı mevcuıdolmadığı için. 
pancar ekemiyor idi ise, ve bu da bdlâJhara 
toprak sahibi olduğu tesbit edilerek anlaşılırsa, 
onun üzerinde belki durulabilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan'. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Soru 

'Sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayım Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Balkanım izahıma teşekkür ederim. Gelirler 
Umum Müdürü bulunduğu sırada bir defa da
hi hataya düşmemiş olam. Nizamülmülk'tem bir 
fıkra söylemiştim. Sayın Bakam ondam ders 
alsınlar dediler, ama kendileri Maliye Bakamı 
bulunduğu sırada, Personel Kanununu çıikarır-
ken, teknik personellin barem ve yeri batarın
dan bîr hataya düşmüştür. Sözlerinde bunu 
kefelikle söylemıemiştir. Bumu kesim olarak 
açı-küıayacaklar mı? 

BAŞKAN — Dönüp dömüp tekrar sorulfmîaz 
Sayın Dikeçligil. Buyurun ikâmci sualinizi so
run efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Şimdi, 
ileride yine hataya düşmeme bakıımımldan arz 
ediyorum. Demir fiyatları inıdiriüdi, indirim 
bilindiği içitn stok yapılmadı, ama demir fiyat
larıma zam yapılacağı Devlet sırrıdır ve gizli 
tutulmalıdır. Bu durumlar duyulursa stoklar 
vaTUlacaktır. Bundan sonra böyle durumlarımı 
duyutoaması içeni Sayın Bakan ciddiyetle bu 
işin üzerimde duracak mıdır? 

BAŞKAN — Peki efendim, Buyurun Sayın 
Bakan, lütfen kr?a olacak cevaplayın efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ" BAKANI ME-
^UT F,R*\Z rDevamla) — Saym Balkan, teknik 
personel ile ilgili olarak, Maliye Bakanı iken 
hataya düştü diye arkadanım buyurdu. 

Bütün arkadaşlarım bilirler ki. hiçbir zaman 
hata etmiyeceğim tarzında bir iddiada bulun
madım. Elbette ki, herkes gibi ben de hata ede
bilirim. Yalnız, o tarihlerdeki bir beyanıma bi-
T"az evvel işaret ettim. Personel Kanunundaki 
van ödeme sistemi, bilhassa teknik personel 
için, sağlık personeli için getirilmiştir diye, o 
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tarihlerde komisyonlarda, Meclislerde mütaad-
dit defa beyanatta bulunduk; ama aradan bu 
kadar zaman geçmiş olmasına rağmen, teknik 
personel için bu yan ödeme sisteminin henüz 
işletilememiş olması üzücüdür. Tan ödemelerin 
teknik personel için işletilmesinde İktisadi Dev
let Teşekkülleri için 1 ila 4 ncü derecenin tat
bik edilmesinde kesin zaruret vardır diye arz 
ettim. 

Şimdi, arkadaşımız gayet önemli bir konuya 
temas buyurdular. Bir defa ben huzurunuzda 
demir - çelik fiyatlarını artıran Bakan olarak 
değil, indiren Bakan olarak bulunuyorum. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Gerek demir çelik fiyatlarının artırılmasın
da, gerek indirilmesinde bu işin gizli tutulması 
lâzımdır. Zannediyorum ki, demir çelik fiyatla
rımızı indireceğimizi daha önceden hiç kimse 
öğrenmedi. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1972 malî yılı 

bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler sona er
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

B — 8 AN AY î VE TEKNOLOJİ BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 
OBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

12.000 Personel giderleri 16 915 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 813 153 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 77 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli ariderler 229 422 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderler 3 963 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 167 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 150 400 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 17 804 855 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1972 Malî 
Yılı Bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

C - TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/17) (S. Sayısı : 
16) (1) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı 1972 Malî yılı 
Bütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

ıSayın Fehmi Baysoy, Millî Güven Partisi 
Grupu adına, buyurun efendim. 

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

Genellikle sanayileşmemiş ülkelerde olduğu 
gibi, Türkiye'de de genel ekonominin temeli 
tarıma dayalıdır. Aktif nüfusun % 67 si tarım
da çalışmakta, millî gelir içinde tarımın payı 
% 31 bulunmakta ve ihracatın % 80 ni tarım 

(1) 16 S. sayılı basmayazı Tutanağın sonu
na eklidir. 
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ürünlerine dayanmaktadır. Buna mukabil 1961 -
1970 arası itibariyle, sanayi yılda % 10,9 geliş
me gösterirken, tarımda bu oran % 2,73 duru
munda kalmış, dolayısiyle sanayi tarım ürünle
rinden elde edilen gelir ve dövizle gelişme gös
terirken, tarım aynı gelişme hızına erişememiş
tir. Netekim zirai araç ve malzeme, gübre, zi
rai mücadelede ilâç ihtiyacı yeter seviyeye 
ulaştırılamamıştır. Sanayi imalâtın % 61 ham
maddesini tarımdan almakta olup, orijinini 
hayvansal ve bitkisel ürünler teşkil etmekte
dir. Netekim 20 milyar 255 milyon Tl. olan 1970 
yılı sanayi imalâtının 11 milyar Tl. lık kısmı 
tarımsal üretime dayanır. 

(Son 10 yıl içerisinde tarım nüfusunda % 32 
Çoğalma olurken, tarımsal üretimdeki artış % 
27,3 e ulaşabilmiştir. Oysaki 1971 yılı kamu sek
törü yatırımlarının sade 2 milyarı; yani % 
12,6 sı tarıma ayrılmış, bu arada 37,2 milyar. 
lira olan 1972 yılı toplam banka kredilerinin 
ancak 8,5 milyar Tl. sı tarıma tahsis edilebil
miştir. 

Bütün bu yetersizliklere rağmen, aktif mil
lî gelirin % 34,'5 nun tarımdan gelmesi, Türk 
çiftçisinin gösterdiği gayretin kalkınmamızda
ki büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 

Yeraltı ve akarsu imkânlarımızın en çok ya
rısından faydalanabiliyoruz. 

Bunda sulama şebekelerinin tesis ve dağılma 
aksaklıkları da rol oynamaktadır. Bu yönde
ki toprak - su kaynaklarının geliş'tirilmesinde 
çiftçi katkısının da artırılması ve bu yöndeki 
kredileme olanaklarının geliştirilmesi ve çiftçi
nin de bu yolda eğitilmesi lâzımdır. 

Türkiye'de işletmeler çok parçalı, dağınık
tır. Tarımsal nüfusun % 72,6 sı kendi arazisin
de çalışmaktadır. Ayrıca, her geçen yıl tarım 
kesimindeki gizli işsizlikte de artış mevzuba
his bulunmaktadır. Bu durum zirai verimin ar
tırılmasını engelleyici bir unsurdur. Toprak re
formunun, teknik ve bilimsel esaslara göre ha
zırlanmasında ivedilik kazandırılması lâzımdır. 

Artık Ortak Pazarın eşit hak ve sorumlusu 
Ibir üyesi sayılabiliriz. Hepimiz bu hususu çok 
yakından izlemiş bulunuyoruz. Tarım konusu, 
Ortak Pazarın en çekişmeli ve en zor ele alına
bilen mevzuu olmuştur. Zaman zaman oralar
daki üreticilerin., masum grev ve protesto hu
dutlarını aşan ve hükümetleri çok güç durum-
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lara düşüren başkaldırmalarına yol açmıştır. 
Ortak ve üye ülkelerin birbirleriyle çatışmala
rından dolayı, 20 yıldan beri bu çekişmeler ne
redeyse zaman zaman Ortak Pazarın dağılması
na yakın bir hal almıştır. 

Bugün biz de bu camiadayız. Şansımız, pa
zarlamacı gözüyle hepsine nazaran azdır. Ta
rımsal prodüktivite ve teknoloji farkımız % 50 
nin üzerindedir. Bu kadar büyük prodüktivite 
farkı ile aynı pazarda, aynı mallarla eşidol-
madan söz etmek biraz zordur. Bu yüzden, ta
rımsal kesimde pazarlama ve prodüktivite yö
nünde teçhizlenmemiz, hem de çok süratle teç-
hizlenmemiz şarttır. 

Buna imkân vermek üzere, Ortak Pazar ta
rımsal pazarlama ve prodüktivite imkânları 
için yeni müesseseler kurmamız faydalı ve hat
tâ zaruri görülmektedir. Bunlar, çeşitli ilgili 
bakanlıklar, kuruluşlar ile özel teşebbüsün tec
rübe, bilgi ve haberlerinden istifade edebilecek 
bir karma yapıda da olabilir. 

AET ülkeleri ile olan ihracatımızda ilk sıra
yı kuru meyveler almaktadır. Yaş meyve ve su 
ürünleri sahasındaki gelişim seyri ümit ver
mekte ise de, bu yöndeki standardizasyon, mu
hafaza ve ambalajlama, nakil ve kalite imkân
sızlıkları, benzeri ülkeler ihracatı ile olan re
kabeti düşürmektedir. Ayrıca, verim ve kalite 
ıslâhı açısındaki araştırmalar da kifayetsiz 
olup, teknolojik gelişim hız ve imkânlarında 
Devletin katkısı yok denecek kadar azdır. 

• Ayrıca, üreticilerin kendi aralarında yete
rince organize olmamaları iç ve dış pazar araş
tırmalarının yetersiz oluşu, bilhasa taban fiyat
ların ilânı zamanının kısıtlı olması, yani des
tekleme alımına tabi yıllık ürünlerin ekimin
den önce, meyvelerin ise meyve tutumundan 
önce fiyatların bilinmesi pazarlamadaki aksak
lıkların en önemli faktörlerini teşkil edecektir. 

Tarımsal üretimin ilk şartı, çiftçinin iyi va
sıflı ve yüksek verimli tohum, fidan, fide ve 
çubuk gibi canlı üretim maddelerine sahibol-
masıdır ki, bu yönden Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğünün büyük rolü olacaktır. 

Haşhaş ekiminin yasaklanması ve ekim böl
gelerinin kontrola tabi tutulması nedeniyle, o 
bölgeler çiftçisinin mağdur olmaması, diğer ta
rımsal ve sanayi sahalara kaydırılması meya-
nındaki teşkilâtlanma ve çalışmalara teknik ve 
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sosyal açılardan gereken değer verilerek biran 
önce proje çalışmalarına geçilmesi lüzumlu bu
lunmaktadır. Zira, haşhaş ekiminin yasaklan
ması ile Türkiye'nin uğradığı ekonomik kayıp 
6 milyar Tl. sı civarında tahmin edilmektedir. 

Yurdumuzda süratli nüfus artışı, gıda alı
mı ve dağılımındaki düşüklük, bitkisel gıda
lara akışı celbetmektedir. Nitekim, fert başına 
yılda 226 Kg. gibi bir hububat tüketimi ile dün
ya milletleri arasında baş sıraları işgal etmek
teyiz. 

Bizde bir insanın günde almış olduğu 86,7 
grm. proteinin 74,4 grm. bitkisel ve 12,3 grm. 
ise hayvansal kaynaktan temin edilir ki, bes
lenme acısından bir geri ülke karakterini taşı
maktayız. Oysaki, medeni milletler günlük hay
vansal proteinin asgari 35 grm. alınması ge
rektiğini belirttiler. 

Bu durumda, bulgunun, gelecek nesillerin 
(bekasında şüphe götürmez bir unsur olan gıda 
kaynaklarımızın yeterli hale getirilmesi için 
öncelikle beslenme ihtiyatlarının değiştirilmesi 
ve halka beslenme terbiyesinin verilmesi gerek
mektedir. örneğin, yılda hesaplanan asgari 1 
milyon ton buğdaya isaibet eden ekmek zayiatı
nın önlenmesi ile bugünkü üretimimiz kâfi ge
lecektir. Ayrıca ithalâta lüzum kalmayacak ve 
stok yapabilme imkânına da kavuşabileceğiz. 

Ayrıca, ekonomik gelişmemizde önemi kaibul 
edilen Ortak Pazara geçiş döneminde ve deva
mında gıda sanayimizin Ortak Pazar ülke
leri seviyesine çıkarılması mecburiyeti bulun
maktadır. Bu tedbirdeki ihmalkârlığın bilâhara 
düzeltilmesi hükümetlere büyük gaileler getire
cektir. Hattâ dış münasebetlerimizde ve ihra
catımızda ülkemiz aleyhine bir oluşum yara
tacaktır. Halbuki gıda ve beslenme sorunu, ge
lişmiş ülkelerde detaylı bir şekilde ele alınmış, 
teşkilâtlandınlmiiş ve Tarım Bakanlıkları bün
yesinde müstakil kuruluşlar haline getirilmiş
tir. Mevcut olanaklarımız dikkate alındığında 
gıda, beslenme, kontrol ve teknoloji de Tarım 
Bakanlığı, kanuni yetkilere ve elemanlara haiz 
bulunmaktadır. Ancak, bir organizasyon yok
sunluğu dolayısiyle tam etkili olamamaktadır. 

Bu arada mezkûr Bakanlık bünyesinde İaşe 
'G-enel Müdürlüğü kurulduğunu memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Teşkilâtlanmasının mes
lek ve görevler bakımından iyi organize edile-

j rek, mevcut yoksunlukları giderici yönde hizmet 
ifası memnunluk yaratacaktır. 

Beslenmemizde evvelce işaret edildiği üzere, 
hayvansal protein açığının giderilelbilmesinde, 
gerek kolay temini ve gerekse işletme masraf
larının az oluşu itibariyle su ürünleri başta ge-

I len bir gıda stokumuz durumundadır. Ancak, 
mevcut doğal imkânlara ve biyolojik elverişlili
ğe rağmen memleketimizde fert başına ancak 
2,5 Rg. balık düşerken, Portekiz'de 30 Kg. Ja
ponya'da 25 Kg. irlanda'da 100 Rg. balık düş
mektedir. 

Genel nüfusumuzun % 40 nı çevresinde ba
rındıran deniz ve iç su kaynaklarımız, Ortak 
Pazar ülkeleri nezdinde de ihraç olanakları ba
kımından büyük değer taşımaktadır. Ancak, 

I 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu bu sahaya bir 
değişiklik getirme niteliğini taşımakla beraber, 
bu yönde hizmetin yoğunluğunu üzerine alan 
Tarım Bakanlığında teşekkül eden yetkili mes
lek ve uzman elemanlara ağırlık verilmemesi 
nedeniyle henüz çıkmış bir kanunun tatbik im
kânları üzerinde bizi karamsarlığa sevk etmek
tedir. 

Nitekim, kanun tümü itibariyle yürürlüğe 
girmiş olmasına rağmen, öngörülen tüzükler ha
zırlanmamış; balıkçılar ve sair su ürünleri üre
ticileri mağdur duruma düşürülmüşlerdir. Ruh
satların nasıl ve hangi birime göre verileceği, 
barınakların ne şekilde düzenleneceği, kaynak
ların muhafazasının nasıl sağlanacağı, teknolo
jik esasların hangi yönde belirleneceği, suların 
kirlenmemesi ve trol avı gibi mevzular açıkta 
beklemektedir. 

Bilhassa kanunda da yer alan ve teşvik ni
teliğindeki gemi, motor ve malzeme ile akarya
kıtta indirim sağlamaya matuf tedbirlerin ön
celikle ele alınması gerekmektedir. 

Ayrıca, son yıllarda ağırlığını hissettiren iç 
sular ve körfezlerimizin kirlenmesi bu maıhal-
lelerdeki her nevi canlının hayatiyetine son ver
mektedir. örneğin, izmit Körfezinin açıklı hali, 
uskumru neslinin tükenmesine vesile teşkil et
miştir. 

Zaman geçirmeksizin bu yöndeki kuruluşun, 
uzman elemanlara ve yetkili mesleğe tevdii ile 
desteklenmesi başta gelen millî görevlerimizden 

I bulunmaktadır. 
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Türkiye hayvan mevcudu itibariyle dünyada 
10 ncu sırayı işgal etmektedir. Buna rağmen 
hayvanlarının ıslah edilmemi;? olması vs yemle
menin yetersizliği nedeniyle hayvansal ürün
ler üretimi bakımından çok geri durumdayız. 

Hayranlarımızdan birim başına elide ©dilen 
verim normal standartlarım çok altında oldu
ğu için, halikımız yeterli hayvansal proteini ala-
miamıaktadır. 

örneğin; fert başına günlük et tüketimi' 
Avusturya'da 190 gr., Danimarkalda 170 gr., 
Fransa'da 255 gr., Batı Almanya'da 200 gr., 
Yunanistan'da 111 gr., italya'da 131 gr., ispan
ya'da 120 gr., Yugoslavyalda 93 gr. olduğu hal
de, Türkiye *de sadece 39 gr. ıdır. 

Tavuk elti ve yumurta üretimimde de diğer 
ülkelere kıyasla çok geri durumdayız. Akide
niz ükelieri olan italyatöa yıllık tavuk eti üre
timi 674 ilin ton, yumurta üretimi 500 bin ton; 
Yugoslavya'da tavuk eti üretimi 120 bin ton, 
yumurta üretimi 125 bin tlon; Yunanistan'da 
tavuk eti üretimi 45 bin ton, yumurta üretimi 
95 bin ton olduğu haMe, TürMye^e tavuk elti 
üreitilmi 30 bin. tlon, yunıurta üre'timi 91 bin 
tondur. 

Süt üretimin/de de duruim ayniıiır. Sığır mev-
cuidu 2 418 000 baş ollan Avusturya'da 159 boan 
ton sığır elti, 3 370 000 ton inek sütü; sığır 
mevcudu 2 855 000 baş olan Danimarka'da 194 
bin ton sığır eiti, 4 800 000 ton inek sütü; sığır 
mevcudu 21 886 000 baş olan Fransa'da 
1 582 000 ton sığır eti, 29 000 000 ton inek sütü 
ve üânUıaye böyle gidüjyor. Maalesef buna kar
şılık Türkiye'de ise 13 189 000 baş sığır mevcu
dumdan yıllık eflde edilen sığır eti üretimi 
2 551 000 tondur. 

36 351 000 baş koyun mevcudu olan ülfce-
imiz 1970 yılında 8 865 tlon m'erinıos yapağı ta-
leib'inin ancak 803 tonu iç üretimden karşılam-
mış, 8 062 tonu da 132 789 353 Tl. sı (»diyerek 
ıdlş ülkelerden ithal edilmiştir. 

Yukardan beri verilen mukayelseli rakamlar, 
fbdr tanım ülkesi olan yurdumuzda, adetçe zen
gin hayvan popülâisiyonuhun kalite yönümden 
çjok düşük olduğumu göstermektedir. Tanım 
Bakamihğı amacını, haiyvaut^ğıanıizlda birimle ve
rimi artırmak yönünlde yöneltmek zorundadır. 
bolsüne kadar bu yönde çalışmalar yarmlm^tır; 
fakat yapılan çalışmalar aşağıda bölümler ha

linde sıralayacağımız niddemiker dolayısiylıe iste
nilen başarıya ulaşaımaımııştır. 

1. Yem yetersizliği: 
Türkiye'de mevcut hayvanlar büyük baş 

hayvan birimine çevirtecek olursak 23 869 484 
•büıyükibaş hayvan birimi eder. Beher baş bü
yük hayvan birimin1© günlük 6 Kg. kuru ot he-
isabediilirıse, mıevcut hayvanlammızın rasyonel 
(bir şekilde bösienebitaesi için 52 274 176 ton 
kuru ota ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar, ihti
yacımız bu olduğu halde, tıotal kaîba yem üre
timimiz kuru ota çevrilirlse - meralar da dahil -
18 088 100 ton kuru otumuz oluyor. Aradaki 
aç:r.?; çek muazzam ve önemlidir. Halem. 
27 095 000 hektar olan eBaiım alanının ancak 
88 376 hektarında yem bitkileri ekilebilmekte
dir ki, ıbu miktar bütün içerisinde ancak % 1 
oranındadır. 19 006 800 hektarlık ekim ala
nında, yem bitkileri ekim alanı 5 944 900 hek
tar olup, oran olarak da % 31,28 dir. 

Çayır ve mteraiları'muzın verimleri çok dü
şük, sistemtsiz bir otlatmaya tabidirler. Birçok 
yerlsrlde meralar sisftıeımisiz otlatma sefbelbi ile 
kenJdilsine hais taibü bitki floralsını dahi kay-
ibetmleköedir. 

Sanayi yemi üretimi yetertsıiz olup, takibi 
dahi karşılayamamaktadır. Türkiyelde Yecn 
Sanayii Genel Müdürlüğü falbrikaHannın 1970 
yılı yem ürteltimi 148 000 tlon... 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, 1 dakika. Sayın 
Bajy^oy'un 10 dak'Jkaısı daha var. Bu müddet 
zarfında müzakê relerfiın devamını oylannıza arz 
edriyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurunuz efendim. 

M. G. P. GBUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Devamla) — özîeil sektörün elinldieki falbrilkala-
nn üretimi ise 50 bin ton civarındadır. Ista-
tfstrMere göre üretim miktarı daha 1963 yılın
da Avusturya'da 175 bin tion, Danimarka'da 
1 milyon 836 bin ton dur. Bakamlarla sizin 
vaktimizi almıyayım. 1963 yihmlda Türkiye'min 
toplam sanayi yemi ürteltimli 22 bin ton idi. Ge
çen süre içinde bir artış sağlanmıştır; fakat 
yurt hayvancılığının ihtiyacı bakımından ye
terli değildir, üstelik fabrika yemlerimiz kont
rolsüzdür. Çok zaman yetenlerde, yem sanayi 
falbrflkalan yemleri de dâhil, gerekli maidldele-
rin yeleri kadar konÜîmad.ığı, ucuz malilyeıtie 

1 kaçıMığı ve bu yüzden bu yemlerden beMenea 
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ramdımamım alınmadığı bir hakikattir. En ki- ı 
sa zamanda bunların komtrola alınması zarure
tini işaret etamek isteriz. 

2. Islah çalışmalarımız : 
Yurt hayvancılığının ıslahı ve birim başıma 

ortalama verimıicı artırılması için yıllardan be
ri süre gelen bir çalışma yapılmaktadır. Gerek 
'dışardan, kültür ırkı damızlıklar ithali, gerek
se küMr ırkları ile yerli ırklar arasımlda çevir
me meleziemesi yapılmaısı suretiyle, yerli ırkla
rımızın kaMsal yapısı ıslah edilerek verim ka
pasiteleri artırılmakta. Buna ilâveten çevre 
şartlannın da iyileştirilmesi çabası gösfteril-
mekteidiir. 

Sığırlarda kültür ırkı ve ırMezlememim bü
tüne oranı % 5, koyun, toplamı içinde merinos 
oranı %1,6 dır. Hayvanlairıırıızdam elde edilen 
süt, et ve yapağı verimimde; birime, verimi do-
layısiyile total üretimim artırılması içim yerli 
ırkların uygun bölgelerde kültür ırklarıma çev
rilmesi çalışmalarının hızlamidırılıması gerekü-
dir\ Bunun için de hayvancıilıik sektörün© ay
rılan zirai kredinin artırılması, soy kütüğüme 
'dayalı hayvancılık işletmelerinin, yetiştirme 
kooperatif ve birliMeriın kurulmfaJsı, işletmeler
de bilhassa kafba yem üretiminin, geliştirilmesi 
ve genişletilmesi, hayvansal ürünlerde fiyat is
tikrarının sağlanması, malın pazara ve tüke
ticilere üretici tarafımdan arzının mümkün kı
lınması suni tohumlama teşkilâtıma daha geniş 
imkânlar verilmesi, hayvan hastalıkları ile 
mücadelenin daha etkili kılınıması için veteri
ner teşkilâtının, teknik eleman ve araç bakumm-
dan takviye edilmesi kaçınılmaz zaruretlerdir. 

Et üretimini artırmak ve fert başına et tü
ketimini yükseltebilmek için, ıslah çalışmaları
na paralel olarak besiciliği teşvik ve geliştir
mek, kuzu kesimimi önlemek veya azaltmak lâ
zımdır. Besiciliğin gelişmesi için büyük besi
ciler yanında bilhassa hayvancılık işletmelerine 
de besi kredisi vererek üreticimin, yetlşjtıirıdiği 
'hayvanın besisini de yaparak, doğru/dan. paza
ra indirip satabilmesini sağlamak lâzımdır. Bu 
suretle, hem üretici desteklenmiş olur ve hem 
de besiye aihman hayvan sayısı büyük artış gös
terir. 1969 istatistiklerime göre yurdumuz mez
bahalarında kesilen 6 703 000 baş koyunum 
3 515 000 başını kuzu teşkil etmektedir. Bu
num büyük çoğunluğu erkem kesimlerdir. Şayet | 

j kuzu kesimleri önlenir ise, beher başta asgari 
4 Kg. et verimi artışı sağlamıdığı düşünülürse, 
toplam koyum ©ti. üretimin/de yalnız mezbaha
da kesilen kuzulardan 14 bcın tom et üretimi ar
tışı sağlamalbdlir. Kuzu kesimlimi önleyebilmek 
için erkem kesime gönderilecek eırkek kuzularım 
işletme veya besimhamelerde besiye ahmıması ilcin 
taitmim edici besi kredisi verteııesi yoluma gi
dilmelidir. 

Sayım arkadaşlar; burada bir önemli konu
ya daha değinmek isterim. Fiyat artışlarını 
coilemjek üzere teidlbirler alınması tabiîdir. Bu 
husus hükümetlerin, ihtiyaca göre kullanabi
leceği bir araçtır; fakat bu aracı tek taraflı 
kullanımaması gerekir. 

Gerçekten marn, eltten başka bir malda yok
tur. Hayvan beslemesine lüzumlu yemlerim fi
yatları yükselmektteldür ve fiyatlar durmaıdam 
da artıyor. Hayvanım köylüye maliyeti de ar
tıyor; ama malınım fiyatı içim bilz, «hayır, eski 
maliyet fiyat-nldan et satacaksın» diye zorlu
yoruz. Köylü pahalıya mal edecek, ucuza ve zi
yanınla şehirliye, belediye hemşehrisine satacak. 
Bu açıfkça şehirliyi köylüye besletmıek için zor
lamak ıdemek değil milidir? Bumun sosyal ada
letle 'bağdaşabileceğini iddia eidiemeyiz. 

Ankara kasaplarımın ihtiyacımı Et ve Balıife 
Kurumu, Hükümiefein emri ile üzerime almış du
rumdadır. Amkara'nım günde 80 - 100 tom et 
ihtiyacı varıdır. Et ve Balık Kurumu, her ki
lo etiten 3 - 4 lira zarar etmekte, Hükümet bu 
açığı kapatmaıktadır. Et ve Balık Kurumu
num gündük zararını şu verdiğim rakamlar üze
rinden lütfen bir hesap edimiz. Tabiî bu zarar 
elbette Hazineden kapatılır. Burnum başka yol
larını bulmak imkâm dahilindedir. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy 4 dakikanız var, 
ona göre ayarlamanızı istirham edeceğim. 

M. G. R GRUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Devamla) — O zamam, bem konuşmamı burada 
da kesebilirim, ikinci olarak 15 dakikalık hak
kımı sonra kullanırım. 

BAŞKAN — Sonra da kullanırsınız. 
M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 

(Devamla) — Bu 4 dakika için komuşuyiorum. 
Bu konulara eğilip, gerekli ve uygum ted

birin alınmasını beklemekte de üretici haikhdır. 
Nitekim, Ankara civarımı şöyle bir gezecek olur-

I sanız, mevcut besi ahırlarımın % 70 mim bu-
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jgrtin (bioş ocuğumu g,clr*e*cıe!kJsiıiîfiıZj Çünkü, (besiye 
yılmam hayvanların, itam f iıyaltı ile satışı yapıla-
ımadığı Sçin fb€Sijyi, bel&cd kesmiştir. Diğer ta
raftan Et ve Balık Kııruamnıun niormal olarak 
% 48 randımandan aşağı hayvan kesanemesi 
lâzımigıe'lMcen, inle bulursa ahip, kestiği görül-
ım/ekbediir. 

BinaıenaJlleyh, şu Ikioniu üzerinde ehemmiyet
te durtmak lazım. Hayvan iihracedecek miilyiz? 
Muayyen raddiımanı Itmltanaldıiktan sonra İhracı 
yapmamak gerekir. Muayyen randımanı îbuit-
maıaldıktan sonra kesime oniüsaaie etmıemıek lâztm-

BAŞKAN — 31 noi Birleşimin üçüncü oturu
munu açıyorum. 

Sayın Salim Hazerdağlı, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına buyurunuz, 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÎM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Tarım Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesi üze
rimde Cumhuriyet Halk Partisinin gförüşlerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Her yıl bu bütçeler vesilesiyle Türkiye'de ta
rım kesimindeki üretim azlığından, yetersizliğin
den, ilkel usullerle tarım yapıldığından ve saire-
den uzun uzadıya burada şikâyet öder, konuları 
dile getirir dururuz. 

(Ben bu konuşmam süresi içerisinde bütün ko
nulara temas etmek imkânını belki de bulamıya-
<cağım. Tarım Bakanhğının bütün konularına bu 
Ikılsa zaman içinde değinmek mümkün değil. Sa
dece Türkiye'de tarım üretimindeki azlığın ye
tersizliğin kökeninde yatan sebepler üzerinde 
bildiklerimi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; gerçekten Türkiye'
de nüfusun % 68,5 i ortalama 25 milyon insan-
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ige'l'ir. Bu şjekMe Türkiye'deki et moksamlığı 
ıbir misli daha karşılanmış ıdur. 

Efendim, yeni bir babils olan hayvan has-
taMdarı bahsini, müsaade ederiseniz ikJnei 15 
daikjkaüak fsüremlizde arz edeyim. 

BAŞKAN — îMıııci konuşmanız 15 dakika 
ile bitiyorsa, burada bırakalım. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Devamla) — Biter efendim. 

BAŞKAN — Saat 20,30 da tekrar toplan-
ırJak üzere Birl'eşijmle ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,07 

gücü tarımda çalıştığı halde, tarım ürünlerimiz
de yeterli bir üretim düzeyine kavuşamamış ol
mamız aşikârdır. Cumhuriyetten beri tarımda 
önce sulama, tohum, kredi, eğitim, kooperatif, 
makina, gübre, tekrik yardım, zirai donatım, 
hayvancılığın ıslahı g-Ubi Tarım Bakanlığınca 
yürütülen, ele alman birçok tedbirlere rağmen 
neden üretim düzeyine kavuşamadık, neden ula
şamıyoruz? Plânlı döneme girdikten sonra, kal
kınma plânının getirdiği veriler dahi tarımda et
kisini gösteremedi. Başarısızlık, tabiatın, iklıim 
şartlarının Sebebi diye bağlandı durdu. Gerçek
ten İkinci Beş Yıllık Plân, tarım kesiminde kal
kınma hızını % 4 olarak hedef almışken zaman 
zaman % 1 e, % 0,5 e düşmüş, tabiat şartları mü-
saidolduğu takdirde yükselmiştir. 1971 yılında 
tabiat şartları iyi gittiğimden, plân hedeflerinin 
üstüne çıkmış bulunmaktayız. 

Halbuki, plândan maksat, mümkün olduğu 
kadar tarımda tabiat şartlarının etkisini azalt
maktır. İkinci Beş Yıllık Plân döneminin 4 ncü 
yılındaki bu yükseliş ve ondan evvelki yıllardaki 
düşüş gösteriyor ki, plân, tarımda üretime etkili 
olamamıştır. Dünyanın her yerinde tarım üreti-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvektili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 
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mi, tabiat şartlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Ancak, 
tabiat şarlları dünyanın diğer ülkelerinde de 
vardır. Bizim ülkemizde, hattâ binden daha gay-
rimüsait koşullar altında bulunan ülkelerin dahi 
tarımda üretim seviyeleri binden kat kat üstün 
bulunmaktadır. Bizim ülkemizde diğerlerine na
zaran sulama, tohum, kredi, makina. (rühre tek
nik yardım mi eksik? Önceden söylemek lâzım M, 
evet diğer Garp memleketleri gibi bizde bu işler 
tamamlanmış değildir. Asıl tarımdaki üretimin 
yeterli olmamasının kökeninde yatan sebep 
bunlar değildir. Toprak düzeninin bozukluğu 
meselesidir. 

Tarımın birinci aracı topraktır. Kimse Tür
kiye'de toprak düzeni olduğunu iddia edemez. 
Tarımda, altyapı dediğimiz birinci araç, toprak 
düzeni olmadığı için, bu bozuk zemin ve bu bo
zuk taban, bozuk yapı üzerine yapılan bütün 
girdiler ve bütün verdiler bu bozukluğa tabi 
olmaktadır. 

Şimdi, bakalım bu bozuk toprak düzeni ne 
imiş? 

Bunu, daha etraflıca toprak reformu tasarı
sı gelincr, konuşacağız. Esasen bu bakanlığın 
bütçesinde toprak reformunun detaylarına gir
mek doğru değildir. Çünfkü, Başbakanlığa bağlı 
bir korodur. Ban, burada toprak reformu ko
nusunu dile geUrmiyeceğim; ama ben Türkiye'-
delki ys'tersizlieln en belli ha:lı sebebinin tarım 
reformunun yapılamamış olmalından ileri gel
diğini ifade için, toprak reformuna temas et
miş bulunmaktayım. 

Tarım, toprağa bağlı, toprağa dayalı bir 
üretimdir. Toprak düzensiz olduğuna göre. üre
timden bekleneni almak mümkün değildir. Üre
tim dahi «îki k~re iki dört eder» gibi, bu dü
zensizliğe eski tâbirle msbsûten mütenasibola-
rak tabi olmaktadır. Demek istiyorum. 

Bu bozuk toprak düzeni ne İmiş? Her vesile 
ile istatistik bilgiler burada söylenir, tekrar edi
lir. Geçen yılda söyledik, bu yılda tekrar kısaca 
arz edeyim. 

400 bin aile 8 ilâ 10 dönüm toprağa sahip 
iken, 491 ailenin her biri ortalama 8 000 dönüm 
araziye sahip, 303 veya 310 bin ailenin hiç top-
rcğı yok. Türkiye'de ilenen arazinin % 82 si 
t a r a d ı r~IT^n nüfusun % 20 sinin altımda, 
r.razmm % 32 si ise % 80 inin elinde, işte bo
zuk toprak düzeni. 
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Yine 1985 sayımlarına göre 3 514 848 işlet
meden 335 bin küsurunun 500 dekardan küçük 
işletmeler halinde olduğu, 14 881 adedi 500 ilâ 
5 000 dekar arasındaki Kepmeler halinde bu
lunduğu, 588 adet çiftçi aibsdnin de 500 dekar
dan faslı arazi sahibi oldukları ve 309 bin aile
nin de taaıamının topraksız, ortakçı şeklinde 
çalışîakü'armı istalisfciSri bilgilerde yazılı. 

Bundan ba~ka, yüz dekardan küçük tarım 
Kemeleri, tüm isletmelerin % 88,9 unu ve top
lam arazinin % 47 sini teşkil etmekte. Oysa bu 
oranlar, Fransa'da % o, Eolandada % 31, în-
giltere "de % 5 tir. Yapılan incelemeler 5 nüfus
lu bir ailenin Oriia Anadolu'da 380 dekar top
rak verilmesi gerektiğini tesibit etmiş durum
dadır. Bu istatistik! bilgiler, hemen herkesin 
bildiği hususlar olduğu için sizleri daha fazla 
rahatsız etmek istemiyorum. 

Toprak dıüzenindeM bozukluk, tarımı nasıl 
etkiliyor? Bunu arz etmek istiyorum ve önce 
sulamadan başlıyacağım. 

Toprak düşeni böylesine bozuk olunca, bu 
toprakları sulamak güç ve imkânsız hale gel-
mafetedir. Gerek Devlet eli ile. irerek ferdin ken
di imkânları ile - sahibinin malî imkânları ila -
bu bozuk toprak dağılımında yapacağı sulama, 
bezen imkânsız, bazen pahalı, bazen zararlı ol
duğundan bir türlü yapılamamaktadır. Türki
ye'de bir toplum kalkınması var. Devlet eli ile 
yapılacak sulamalara dahi halkın katılması lâ
zım. Toprak düzeni bozuk olunca toplum kal
kan :ı: ̂ a : :aa halkın yardımını sağlamak da 
aaaaa'aia ılaıayar. 

Yüz dönüm toprağı olan ve bu toprağı ek-
leTİyat 5 - 10 parça halinde işliyen - Ayrı ayrı 
yerlerde bulunan - toprak sahiplerinin, bu top
raklarının sulamaları mümkün olmuyor. Hattâ 
bir ailenin 8 veya 100 clcnüm toprağı varsa, bu 
8 - 10 parça ise, bu bir köyde değil ayn ayrı 
köylerdedir. Toprak reformu yapılmadan - Ki, 
toprak reformu içerisinde toprağın toplulastı-
rüma-3i vardır. - bu toprakların bir araya geti
rilmesi mümkün değil. Mümkün olduğu kadar 
toplulaştırma yapılmazsa, sulama tesisleri ister 
Devlet tarafından, ister mal sahiplenince yapıl
sın bu büyük müşküllerle karsıkarsîya bulun
maktadır. Bir sulama için, - En azından bir 
bostan kuyusunun yapılması 20 - 30 bin lira 
para istemektedir. - hangi toprağa, hangi bir-
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leştirilmiş toprağa veya han£i yere bu tesisi 
vatandaş kurabilecektir. Bir toprağından öbür 
toprağına götürmek imkânı yoktur. Çünkü, 
toprak paramparçadır. Yahut da büyük parça
lar halindedir. Böyle toprak sahipleri de sula
mayı Devletten beklemektedir. 

Bu 20 - 39 bin lira giibi küçük paranın faizi, 
böyle toprağı 8 - İ0 parça halinde bulunan 
toprak sahiplerinin gelirleri ödedikleri faizleri 
karşılamamaktadır. 

Sulamayı, büyük toprak sahipler1! daima 
DevMiten beklemektedirler. Bu da, sosyal ada
let ilkelerine ve Anayasamıza aykırıdır. Top
raksız olan köylülerden alınan verryibrüs "büyük 
toprak sahiplerinin arazilerini sulamak üzere 
bu memleksitıte bir düzen yerleşmiştir. Bunu ben 
yıllar yılı s eylemekteyim. Topraksız köylüden 
alman vergilerle toprak sahiplerinin arazileri 
sulanmaktadır; fakat geçmiş iktidar buna bir 
türlü kulak asmamıştır. Ama şimdi bu meselele
ri kalbul etmişlerdir ve konumlmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığı Toprak - Su Genel Mü
dürlüğündeki hesaplar, benim mâruzâtımı teyıi-
detmekfcedir. AnltaJya'da yapılan bir sulama te
sisinde toprak toplulaştırılması, toprağın par
sel birleştirilmesi ile arazinin birle|tirilmeımiş 
hali arasında, toprağın sulanmasında 2/3 nispe
tindeki büyük masrafların Devlete mal olduğu 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Hele yarıcılık 
suretiyle işlenen topraklarda, ne sulama konu
su mevzuubahistir, ne de ondan ötesi. 

Tabandaki bozuk toprak düzeni nedeni ile 
'kredi dağılımındaki adaleltsizlik ve hu düzen
sizlik kendisini mabsûtıem mütenasibolarak gös
termektedir. Büyük toprak sahipleri, Ziraat 
Bankasından aldıkları kredileri çoğu kez üre
time değil, tüketime sarf etmektedirler. Bu kre
diler, yıldan yıla faizi ödenmemek ya da bor
cun üzerine eklenmek suretiyle donmuş hale 
gelmiştir. Büyük toprak sahibi nasıl olsa top
rak çok, bu sene olmadı gelecek sene olur diye 
üretimden hâsıl olan kân, ecri kendi refahına 
sarf etmektedir. İklim şartları da müsait git
meyince, borç borç üstüne faiz faiz üstüne bin
mekte ve Devletin imkânları olan bu krediler, 
muayyen büyük toprak sahiplerinin elinde don
muş krediler halinde beklemiş bulunmaktadır. 

Küçük toprak sahipleri ise, az yerden çok 
hasılat almak için, entansif ziraat yaptıkları 

— 85 
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için daha doğrusu yapmaları gerektiği için çır
pınıp dururken, yeteri kadar kredi alamadığın
dan, işletme sadece ailenin fertlerinin emeğine, 
onların bu toprak üzerindeki almterine kal
maktadır. Küçük ya da orta toprak sahipleri 
aldıkları krediyi, daha çok tarım işletmesine 
vermek mecburiyetindedirler. Çünkü, toprağı 
az olduğu için borcunu ödeyememe durumuna 
düşmesi, as olan toprağının elinden gitmesi en
dişeli vardır. Daha çok üretim elde edip de re
fahını değil, sadece geçimini sağlamak endişe
siyle ellerine kredi geçirdikleri takdirde, bu 
krediyi toprağa sarf ötmek suretiyle kullanma
ları daha çok mümkündür. Büyük toprak sahi
bi ise; iklim iyi giderse, toprağın çok gelirim 
dok olur diyerek elin'e geçirdiği krediyi refahı
na sarf etmekte, üretim için yatırıma verme
mektedir. Hele topraksız olan yarıcı çiftçilerin 
zaten toprakları olmadığı için krediden nasip
leri de yoktur. Yılda aldıkları 3C0 - 500 lirayı 
da çarçur etmektedirler. 

Demekki, toprak düzenindeki bozukluk, üre
tim etkenlerinden biri olan kredi kullanılması
nı da bu hale getirmektedir ve kredi düzenin
deki şikâyetlerimizin de toprak düzenindeki bo
zukluktan ileri geldiği aşikârdır. Kredinin yal
nız adaletsiz dağılımı değil, bizzat üretimi ar
tırmaya yaramaktan uzak bırakılması bu suret
le meydana gelmiş bulunmaktadır. Bugün Çu
kurova'da 20, 30 yahut şöyle diyeyim, 2 bin 3 
bin dönüm toprağı olup da Ziraat Bankasına 
200 - 300 Mn lira borçlu olmıyan çiftçiyi göster
mek nadirdir. Bundan az borcu olan çiftçi çok 
azdır. Bu 200 bin lira ile belki 100 dönüm 50 dö
nüm arasında toprağı olan nice çiftçilerin, işle
rinin görülmesi mümkün iken bu krediler bü
yük toprak sahiplerinin elinde donmuş halde 
beklemektedir. Böylesine borç altına girmiş 
bir çiftçinin üretimi artırmak için yeni girişim
lere girmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan çiftçinin'% 78,6 sı yılda 2 bin 
liradan az % 17;4 ü !2 Ibin ilâ 10 bin lira arasın
da, % 3 ü ise 10 bin liranın üstünde kredi al
maktadır. Bu haller, toprak düzeyinde taban
daki bozukluk krediye intikal etmekte, kredi
nin de bu bozuk hali üretimin azalmasına sebe
b i n ikinci, üçüncü sebebolarak ortaya çık
maktadır. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) ~ Düzenli bir 
iş kalmadı hiç. 

€. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Sayın Başkan, bir arka
daşımın sataşmasına ben cevap vereyim mi, 
yoksa siz müdahale edecek misiniz? (Gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Hayır siz cevap vermeyin. 
(«Devam etsin» sesleri) 

0. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Şimdi üretimin.. 

BAŞKAN — Demek ki, biraz zor oluyor Sa
yın Hazsrdağlı, konuşurken bir başkasının 
müdahalesi. 

0. H. P. GRUPU ADINA SALEM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Sayın Başkan; Başkan 
müdahale ederse yerinde kimse müdahale et
mez. Burada sadet dışı konuşmalara Başkanlık 
Divanı müsaade etmezse, burada karsı tarafı 
tahrik eden sözlere Başkanlık Divanı müsaade 
etmezse, yerinden kimse müdahale etmez. Onu 
bilesiniz.. 

BAŞKAN — Ama siz sadet dışı konuşuyor
sunuz, ben müdahale etmiyorum. 

€. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Aman Sayın Başkanım 
ben sadet dışı hiç konuşmadım. 

BAŞKAN — Kredi mevzuu Ticaret Bakan
lığı ile ilgili. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HÂZER-
DAĞLI (Devamla) — Aman Sayın Başkanım; 
eğer meseleleri hep böyle anlıyorsanız, anladım 
ki sizin idaresizliğinizden bizim müdahalemiz 
oluyor. 

BAŞKAN — Ziraat Vekâletinin alâkası vok.. 
Evet efendim devam edin. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Şimdi anladım ki, müda
halemiz sizin idaresizliğinizden oluyormuş. Bu 
toprak düzenindeki üretimin azlığını konuşuyo
rum Sayın Başkanım. Asıl sadet içi ben konuşu
yorum. Türkiye'de tarım üretimindeki azalma
nın sebeplerini ortaya koyan sebepleri izah edi
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de onu 
söylüyoruz. 

BAŞKAN — Ama Tarım Bakanlığının bir 
ilgisi yok onunla. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLÎ (Devamla) — Diyorum ki, toprak üre
timindeki azlık, toprak reformunun yapılmamış 
olması krediye de tesir ediyor. Kredi ile tarım
da artış elde edilecek Sayın Başkan. Kredi ol
madan toprağa... Kredi toprağa bir girdidir. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ya, çok 

toprağı olan çok kredi alıyor. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Devam buyu

run efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-

DAĞLI (Devamla) — Şimdi üretim azlığını, 
bir de tohum yönünden izah etmek istiyorum. 

Bir açıdan tohum, aynî bir kredidir. Kredi 
dağılımında biras evvel bahsettiğim hususlar, 
tohumda da kendisini göstermektedir. Kredinin 
tâbi olduğu düzensizlikler aynen tohumda da 
etkisini göstermektedir. Halbuki tohum dağı
tımından maksat, daha kaliteli tarım ürünü elde 
etmektir. Halbuki, iyi kaliteli mahsul yetiştir
mek için değil, tohumsuz kalmış, tohum bula
madığı işin toprağı bos kalacak çiftçiye tohum 
dağıtılmaktadır. Dağılma mekanizması da bu
nun içindir. Toprak dağılımındaki düzensizlik 
yüzünden küçük toprak sahipleri az, büyük 
toprak sahipleri daha çok tohum almak ihtiya-
cmdadırlar. 

Ben bir bilgiye sahibolmak isterim. Bilmem 
Tarım Bakanlığındaki arkadaşlarım böyle bir 
araştırma yapmışlar mıdır? Tarım Bakanlığın
dan, 10 dönüm ile 100 dönüm arasındaki top
rak sahipleri mi topraklarının dönümleri ora
nına nispetle tabiî, yoksa toprağı bin dönümden 
2 bin dönümden yukarı olanlar mı çok tohum 
almak isterler? Bu konuyu öğrenmek isterim. 
Benim bildiğim, küçük toprak sahipleri ne ya
par yapar, dişinden tırnağından artırarak top
rağının tohumunu biriktirir. Büyük toprak sa
hibi aldığı ürünü tüketimine sarf eder, tohumu 
Devletten alır. 

Tohum bir Devlet girdisi olduğuna £Öre, 
Devlet bunu birçok dövizlerle, birçok emekler
le, birçok masraflarla maliyetinden kat kat üs
tüne mal ederek vermektedir. Toprağı işliyen 
küçük toprak sahihinin eline bu tohum 
geçmemektedir. Daha doğrusu büyük top
rak sahibinin daha çek tohum alması su
retiyle adaletsizlik doğmaktadır. Mahallî tak
dirlere göre yer yer küçük çiftçilere, yer yer 

— 36 — 
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büyük çiftçilere verilmektedir, düzensizdir. Bu, 
düzensizlik üretime tesir etmektedir. 

îklim şartları müsaidolmadığı zaman büyük 
toprak sahiplerinin üst üste tohum almaları, dar 
geçimli küçük toprak sahiplerinin hakkını da
raltmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de, iste 
yer yer sınırsız topraklar, yer yer dağınık kü
çük parçalar biçiminde şekillenen cüce tarım 
isletmelerinin bu düzensiz hali işletmelerin 
% 53 ünde tarımsal gelirin isletme sahiplerine 
yetmediğini, % 43 ünün kıt kanaat geçimlerini 
sağladığını, işletmelerin ancak % 4 ünde tarı
mın payı, yatırıma ayrılacak gelir elde edilecek 
miktarda olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, 5 dakikanız 
var efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Devamla) — Bitiyor Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Ona göre ayarlamanızı rica ede
ceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Devamla) — Bitiyor Saym Başkanım. 
Her gün zamanında bitiririm. 

Halbuki toprak reformunu yapan bitişik 
komşu ülkelerden biri olan Yunanistanla bir 
mukayese yapılırsa; Türkiye'deki buğday ve
rimi, Yunanistan'ın buğday tarımında elde et
tiği verimin ancak % 65 i kadardır, şu küçük 
Yunanistan. Tütün üretimi itibariyle bize kıyas
la % 280,3, Almanya % 106, Yunanistan % 45; 
ayçiçeğinde Fransa % 85, İtalya % 72 fazlalık 
elde etmektedir. Ayçiçeği üretiminde Yunanis
tan bizden % 8 ilerdedir. 

Muhterem arkadaşlarım; gene işte söyleme
ye mecbur kalıyorum. Yıllardır bu kürsülerden 
toprak düzenindeki bozukluk, toprak reformu, 
toprak işleyene verilmelidir gibi.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Su kulla
nanın. :. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Devamla) — Cumhuriyet Halk Parti
sinin... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Su kulla
nanın, toprak işleyenin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim., müdahale et
meyin istirham ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Devamla) — Ona da geleceksiniz, 
toprak reformu... 
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iBAŞKAN — Devam buyurun, cevap verme
yin Saym Hazerdağlı. O artık bir deyim haline 
geldiği için, siz eksik bırakınca onlar tamamla
dılar. Devam buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Öyle vazife
leri de var mı? 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Devamla) — Saym Başkan, o sözler 
bir parti meclisinin bir büyük partinin.. 

BAŞKAN — Hayır, bir şey demedim saym.. 
C H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER

DAĞLI (Devamla) — Programında yer almış 
mükemmel sözlerdir. 

BAŞKAN — Deyim oldu dedim, ben de tas
dik ettim sizin fikrinizi. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Devamla) — Bu sözleri öyle "hafife 
alır şekilde konulamazsınız. Onun için sizi ikaz 
ederim. Onu bilesiniz ki: Başkanlık Divanını 
tabiî bu işlere katmak istemem. Bunları yadır
gayanların, bizi çok memnun eden mesut eden 
bir sonuçla, bugün toprak reformunda «Toprak 
işliyene verilmelidir» düzeyine de geldikleri 
aşikârdır. Uzaktan, ürkek davranışlarla bak
mış olsalar bile, bugün bu meseleyi kabule mec
bur olmuşlardır. Biz bunları ilk olarak söyledi
ğimiz zaman, yadırgıyorlardı; ama yavaş yavaş 
alıştılar, alışacaklar. 

İşte muhterem arkadaşlarım; tarımımızdaki 
üretimin tabiat şartlarının etkisinden kurtula
mamış olmasının asıl kökeninde yatan sebebin 
düzen bozukluğundan, toprak düzenindeki bo
zukluktan ileri gelmiş olduğunu bu suretle hu 
kısa zaman zarfında ifade etmeye çalıştım. 

Tarım Bakanlığının içinde bulunan Veteri
ner Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlik
leri, Zirai Donatım Genel Müdürlüğü ve diğer 
kuruluşlar hakkında görüşlerimizi arz etmeyi 
çok arzu ederdik. Bunlar hakkında görüşleri
mizi arz etmek imkânını bulamadıksa da onla
rın çok değerli kuruluşlar olduğunu ifade et
mek isterim; fakat her konuda, her mesele hak
kında burada istatistikî bilgiler vermek yeterli 
olmuyor. Düşündüklerimizi ifade etmek imkâ-
nıinı bulamıyoruz. Muhterem kuruluşların sakın 
bizim bu konuları dile getirmediğimizden alın
mamalarını, onların değerli kuruluşlarımız, de
ğerli hizmet eden kuruluşlarımız olduğunu ifa
de etmek isterim. Şunu tekrar tekrar söylemek 
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isterim ki; Türkiye'de tarım üretimindeki azlı
ğın sebebinde Tarım Bakanlığı mensuplarının 
hiçbir kusuru yoktur. Toprak reformunu yap-
mıyan, toprağa düzein getirmiyen, düzeni ge
tirmiyen Parlâmentoların, Hükümetlerin güna
hı vardır. Bu itibarla onlar hakkında grupumu-
zun görüşlerini arz etmek imkânına sahibolama-
dım. 

Bu arada Meteoroloji islerinin isabetli ha
va tahmin raporlarına temas etmek isterim. Biz
leri memnun eden tahminlerinden dolayı ken
dilerine teşekkür ediyorum. 

Zirai Donatım Kurumuna Türk tarımını do
natmak için gayret sarf ettiklerinden dolayı te
şekküllerimizi arz ederim. 

Veteriner Genel Müdürlüğü hakkında konu
şulacak çok söz var. Benden evvelki sayın ar
kadaşım Fehmi Baysoy dile getirdiler. Ben de 
konuşmak isterdim ve Türkiye'nin Doğu Anado-
lusu'nun petrolünün yanında Türkiye'deki hay
vancılığın ikinci bir petrol olduğunu ifade et
mek imkânını bulmak isterdim; ama bu 30 da
kika içinde mümkün olmadı. 

Yalnız, Zirai Donatını Genel Müdürlüğünden 
bir tek ricam olacaktır. Bu belki benim özel 
ricam olur. Traktörlerin cinsinin değişmesinden 
dolayı traktör parçalarını bulamadıklarından 
Türk çiftçisi çok şikâyet etmektedirler. Buna 
eğilmelerini istirham ediyorum, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce 
Senatoyu, selâmlıyorum, 1972 Tarım Bakanlığı 
Bütçesinin Tarım Bakanlığına ve Türk Milleti
ne hayırlı olmasını diliyorum, saygılarımı sunu
yorum efendim. (C. H. P. ve Millî Birlik Gru
pu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Ada
let Partisi Grupu adına konuşmak üzere buyu
runuz efendim. 

A. 'P. GRUPU ABINA YUSUF ZİYA AYRIM 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem senatörler, 
kıymetli Bakan ve güzide Tarım Bakanlığı erkâ
nı; 

1972 Malî Yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupunun görüş ve temen
nilerini ifade etmek üzere huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; bu kısa süre içerisinde 
nüfusumuzun % 67 sini teşkil eden, sıkıntılı bir 
hayat süren köylü, çiftçi dostu görünerek bu 

durumları bâzı politikacılar tarafından istismar 
edilen köylü ve çiftçilerimizin öz bakanlığının 
bütün meselelerini, bu kısa saman içerisinde di
le getirmeğe imkân yoktur. 

Tenkitlerin, ancak tedbirleri ile birlikte ifa
de edilmek suretiyle kıymet kazanacağını naza
ra alarak A.P. iktidarı zamanında yapılan çalış
maları da rakamlar vermek suretiyle mukayese
li olarak belirtmeğe çalışacağım. Her ne kadar 
bu rakamlara karşı bâzı siyasi partilerin allerji-
leri var ise de, yerlerine yeni rakamlar ikame 
edilinceye kadar bu ifadelere devam edeceğiz. 
Bizleri mazur görsünler. 

ilmî gerçekler ve tecrübeler, Bakanlığın tek
lifi, Hükümetin programdaki esaslarına göre ta
hakkukunu özlediğimiz, iktidarımız devresinde 
birçok altyapı yatırımlarını, tahakkuk ettirdiği
miz konuları dile getirmek mecburiyetindeyim. 

Sayın senatörler; tarımımızın yıllardır birik
miş meselelerini kısa bir süre içinde halletmemi
ze imkân yoktur; ancak elele vererek, bakanlık
lar arasında iyi koordinasyon kurmak suretiyle 
Anayasamızın öngördüğü, yurdumuzu iyi bilen 
plâncılarımızın yapmış olduğu uzun vadeli kal
kınma plânları ila dâvanın halledileceğine inan
mış bulunuyoruz. Uzun yıllar veciz nutuklar ile 
kıymetli samanları heder ederek köy kalkınma
sına katkıda bulunmıyan iktidarların halk önün
de iyi bir imtihan vermediği hepimizce bilinmek
tedir, iyi bir araştırma yapmadan tarım mesele
lerini halledenleyiz. Tarım meşelerini topyekûn 
bir tahlile tabi tutup bu meselelerin hal şekille
rini, alınacak tedbirlerle, bunların sınırlarını 
tesbidetmeden bir şey yapmamıza imkân yok
tur. 

Tarım, toprağın verimli işletme sanatı olduğu
na göre, toprak daima tabiat şartlarına açık 
bulunduğundan, üzerindeki mahsuller de her 
zaman bu şartların kaçınılmaz tesiri altındadır
lar. 

Sayın senatörler; her şeyden evvel tarımımı
zın anaunsuru olan yurdumuz topraklarına göz 
atacak olursak vaziyet şöyledir : 

78 milyon hektarlık Türkiye arazisinin 26 
milyon hektarını ekilebilir tarla, 28 milyon hek
tarını çayır ve meralar, 10,5 milyon hektarını 
orman arazisi, 13,1 milyon hektarını da iıe yara-
maz arauiler teşkil etmekte ise de, son 10 -15 yıl 
içerisinde makineli ziraatın memleketimizde 
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hızlanması üzerine çayır - mera arazisi aleyhi
ne tarla arazisinin çoğaldığı da bir hakikattir. 
Bununla beraber mevcut ekilebilir araziden 6 
milyon hektarının orta, 4 milyon hektarının şid
detli, 8 milyon hektarının da daha çok erozyona 
mâruz kaldığı tesbidedilıniş bulunmaktadır. Ay
rıca yılda 750 milyon hektar, takriben 600 mil
yon ton toprağımızın erozyon vasıtası ile sü
rüklenip gittiği de meydandadır. Yurdumuzda 
illi ziraat fakültesini Almanların kurması sebe
bi ile Alman bilim ve siyaset adamları Türkiye 
ziraati ile yakinen ilgilenmişlerdir. Hattâ Alman 
iktisadi işbirliği Başkanı Walter Scheel'in Tür
kiye'yi zİ3rareti münasebeti ile Almanya'nın Sesi 
radyosuna vermiş olduğu beyanatında Türki
ye topraklarının bu durumda 200 sene içerisin
de tamamen akıp gideceğini, Türkiye'nin çıp 
lak bir durumda dağlarla kalacağını belirtmesi; 
diğer taraftan uzun yıllar ziraat fakültesinde 
hocalık yapan Alman profesörlerden Kristîan-
sen'in son Alman Ateşemizin emekli olurken Al
man Kütüphanesinde Türk ileri gelenlerine 
vermiş olduğu konferansta Türkiye toprakla
rının bu feci halini son bir dost olarak izah et
mesi de bilinen gerçeklerdendir. 

Yalnız bu manzaraya bakarak karamsar ol
maya lüzum yoktur. Çünkü, ilme ve onun tat
bikatına inanan Türk köylüsü birlik ve bera
berlik ruhu içinde kendisine gösterilen müspet 
yolda daima muvaffakiyetle yürümesini bilmiş
tir. Batının ilmî ve teknolojik gelişmelerinden 
faydalanarak ziraat nüfuslarını muvaffak kıl
maya yönelmeleri bizleri de etkilemiş olduğun
dan, Adalet Partisi iktidarları zamanında köy
lüye yönelmelerin müspet neticeleri rakamlar
la sabit bulunmaktadır. Uzun yıllar Tarım Ba
kanlığının sağlam etütlere dayalı, üretici ve 
çiftçiyi dengeli bir çalışma sistemi içine sokan 
bir bakanlık politikası yoktu. Tarım politika
sı olmaktan çıkarılıp istihsale yönelmesi için 
800 uzman ve üç üniversite profesörünün işti
raki ile yapılan projeksiyon çalışmaları ile mak-
ro hedefler tesbit edilerek Tarım Bakanlığı po
litikasının vuzuha kavuşması Adalet Partisi ik
tidarı zamanında olmuştur. 

Ayrıca, ziraat meslek mensuplarının yetiş 
tikleri saha olarak maksada doğru sevk edilme
leri de bu döneme rastlamaktadır ki; 1964 yı
lında ilçelerimizdeM ziraat mühendisi sayısı 

üçü, beşi geçmez iken bugün bunların sayısı 
300 - 500 ün üzorine çıkmıştır. 

Bütün bunları yapmakla beraber tüm tarı
mımızın meselelerini halletmiş değiliz. Bu sebep
le Batılı milletlerin istihsallerine denk bir sevi
ye ye gelebilmemiz için aşağıdaki nedenleri 
bertaraf etmek ve bâzı tedbirleri almak mecbu
riyetindeyiz. Tarımda bulunan fazla nüfusun 
başka kollara aktarılması gerekmektedir. Ayrı
ca, tarım prodiktiyitesinin de artırılması la 
zımdır. 

İKöylü kadınlarının, Ibilha^sa 'çiftçinin yar
dımcısı fbulunan köylü (kadınlarının leğitilmesi 
gerekmektedir. 

Muhterem ıscnatörler; biliyorsunuz ki; köy
lerimizde Türk kadınları (bilhassa 'ziraat saha
larında erkeklerden 'daha fazla bir »çalışma arz 
c-tmektedirler. Bu !bakı<mdan Iher ne kadar er
keklerin görgüieıü. kadınlara nazaran fazla ise 
de bilhassa ev ıdkontomistlerhıî. (bu köylere ya
yarak, Üsa'dm nüfûsunu 'bilgili (bir ihale getirme
miz lâzımdır. 

Tarımın hava şartlarına (bağlılığını da azalt
mamız gerekir. Tarımın altyapı hizmetleri nok
sandır. 

Tarımda ekseriyetle iyi tohumluk ve 'damız
lık kullanılmamakladır. Ziraat alet (ve vasıta
ları 'istenilen zamanlarda, ucuz fiyatla 'köylünün 
eline geçmemektedir. 

Haşere ive hastalıklarla lâyıkiyle mücadele 
yapılamamaktadır. 

Toprak kadavra ve toprak kullanma kabi
liyet haritaları yapılmamıştır. 

'Sulama ve 'gübreleme noksandır. 
Topraklarımız fazla erozyona anâruz (kal

maktadır. 
Araziler çok küçük (parçalara ayrılarak dü

zenli İşletme olmaktan çıkmıştır. 
Zirai krediler, tevziatta denıge'siz 'olduğu gibi 

kifayetsizdir. 
Teknoloji ve pazarlama «okşandır. Çiftçi 

benüsıteşkilâtlandırılmamıştir. 

(Bu noksanlıkların kısa (bir manian içerisinde 
ıgiderilmesine imkân (olmadığını yukarda arz et
miştim. Ancak, tarım falanında müspet çalışma
ya -yönelmemiz hem (sanayimize igüç katacak, 
hem köylümüzün hayat standardının yükselme
line iseibebolacaktır. Yakın geçmişte (bunun mi
sallerini ook göldük. Bugün tarım kesimindeki 
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fazla nüfus dengesizlik (yaratmakta îbu se&s-ple 
millî gelirden az nasip alabilen Ibu anakütle dai
mî (bir huzursuzluk ferisinde fbulummaktadır. 

Devlet Plânlamanın !İ9Ö2 yılında yapmış ol
duğu etütlere igöre 'tarım kösim'inde çalışan foir 
çiftçi ailesine isaJbet eden »gelir '2 400 lira ilken, 
•diğer kollarda çalışanlara 10 Ü278 lira düşmek
tedir. (Bir 'taraftan da Amerikalı (profesör Enos'-
un yapmış «olduğu tetkiklere igöre Türkiye'deki 
millî gelir dağılımı ışöyledir : 'Küçük çiftçi aile
sine II 040 lira, orta çiftçi ailesine 7 730 lira, 
(büyük çiftçi ailesin: 41 £40 lira, küçük esnafa 
3 1990 lira, memur hizmetlilerine 6 780 lira ve 
sanayicilere 94 '600 lira isabet etmektedir; ki Ura 
netice de dengesizliğin sebeplerini kolayca gös
termektedir. 

•Her yıl nüfusumuzun '% 3 gibi süratli ibir 
hızla artışı (bizi daha 'sıkmltıya 'sokacağından, 
!bsş yıllık plânlar ıgereğince 1977 yılı sonunda 
zirai nüfusun % 58 e düşürülmesi öngörülmüş
tür. Başka (milMler de (bunu ancak asırlar son
ra elde edebilmişlerdir. (Meselâ Birleşik Ameri
ka'ya (bakacak olursak 1820 yılında Birleşik 
Amerika'nın ziraatte iştigal iaden nüfusu '% 72,3 
iken (bugün % ö,5 a düşmüştür. 

Diğer milletlere ide (bir Igöz attığımız zaman 
vaziyet işöyledir : 

1960 - 1964 yılları arasında Batı - Almanya'
da nüfusun % 28 i ziraatle iştigal ederken, dört 
sene içersinde % 20 ye düşmüştür. Kanada'da 
% 17 den 11,5 a düşmüş, İspanya'da % 44 
ten % 37 ye, Belçika'da % 9 dan % 6,3 e, 
Danimarka'da % 24 ten % 18 e ve Amerika Bir
leşik Devletlerinde % 10,9 iken 7,9 a düşmüştür; 
yani bu nüfusu azaltmak için uzun seneler lâzım
dır. 

Yurdumuzda teknik elemanlar kifayetsizdir. 
İmkânsızlıklar sebebiyle köylü ve çiftçilerimizin 
yamnda bulunmamaktadırlar. Bir misal olmak 
üzere yalnız veteriner teşkilâtından misal vere
ceğim. Dünya milletlerinde, isveç'te 3 500, ital
ya'da 3 500, Amerika'da 5 000, Kore'de 4 500, 
Kanada'da 8 645 adet büyük baş hayvana bir 
veteriner isabet ettiği halde, yurdumuzda 57 129 
baş hayvana bir veteriner isabet etmektedir ki, 
bu sebeple feragatla çalışan veteriner hekimle
rin elinde olmıyarak, yılda takriben 3 milyar 
liralık hayvanımızın paraziter ve salgın hastalık
lardan telef olduğu da bir gerçektir. 

Teknik eleman noksanlığını gidermek için 
1964 yılında sayıları 14 olan ziraat okullarını 
59 a, Veteriner fakültelerini 2 ye, hayvan sağlık 
okullarının sayışım 6 ya, orman bakım okulla
rım 4 e çıkarmak ve ayrıca 3 adet arıcılık ensti
tüsü kurmak da Adalet Partisi hükümetlerine 
nasibolmuştur. 

Tarımımızın geri kalmışlığının mühim neden
lerinden birisi de altyapı hizmetlerinin noksanlı
ğı idi. Bunu gören Adalet Partisi hükümetleri, 
hayvan mahsullerini değerlendirme bakımından 
17 adet hayvan pazarı, 17 adet gıda tahlil lâbo-
ratuvarları, 4 adet yeni et kombinası inşa ede
rek hizmete sokmuş; 4 süt fabrikası, yeniden 8 
yem fabrikası, 6 yonca kurutma tesisi yapmak 
suretiyle 1964 teki 60 bin ton kesif yem istihsali
ni 1970 yılında 185 bin tona, tam 3 misline çı
karmıştır. Bu sebepledir M, yurdumuzda bu
gün tavuk, yumurta üretimi, ihtiyacı karşıhya-
cak seviyeye gelmiştir. Diğer tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesinde de Değerlendirme ve Pa
zarlama Dairesinin kurulması müspet safhaya 
girmiştir. 

Sayın senatörler; istihsali % 15 . 20 artır
mak da iyi vasıfta tohum kullanmakla mümkün
dür. Bu sebeple, 1964 yılında 40 bin ton civarın
da olan anaç ve sertifikalı tohum dağıtılırken, 
tohum kredisi de 20 milyon lirayı geçmez iken, 
kredinin 1970 yılında 350 milyona, tevzi edilen 
tohumluk miktarının da 304 375 tona çıkması
nın istihsalimiz üzerinde müspet tesirleri olduğu 
hepimizce bilinmektedir. 

A. P. iktidarrnca verim kabiliyeti yüksek 
uzun bir devre, yani Eylül 15 ten Mayıs başla
rına kadar ekilebilen tohumluk hububat çeşit
leriyle yağ nispeti fazla bulunan ayçiçeği, yer
fıstığı tohumlarını, ithal ederek münavebeye 
sokmak suretiyle bir taraftan verimin artırılma
sı sağlandığı gibi, diğer taraftan hububat ve yağ 
ithalâtı azaltılmış bulunmaktadır. Meselâ, mem
leketimize 1860 tan itibaren yağ ithali şöyledir : 

1960 yılında 39 000 ton. 
1962 » 49 000 » 
1963 » 76 000 » 
1964 » 71 000 » 
1965 » 7 000 » 
1866 » 32 000 » 
1967 » . 5 000 » ithal edilmiştir. 
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1962 -1963 yıllarında uzun uğraşmalara rağ
men zamanın iktidarları tarafından bir türlü ge-
tirilemiyen ayçiçeği tohumlukları, yine Adalet 
Partisi iktidarı döneminde Ünilever kanaliyle 
Virmori müessesesinden; Sonora buğdayı da 
Rockefeller Faundation'ın Meksika'daki ıslah 
müesseselerinden ithal edilerek çiftçilerimize in
tikal ettirilmiş ve bu sebepledir M, tabana inile
rek kalitesi düşen, verimi azalan tütün tarlala
rına, yerfıstığı ve buğdayı münavebeye sokarak 
verimi, kaliteyi düzeltmek mümkün olmuştur. 

Çiftçilerimizin yıllık orijinal ve sertifikalı 
tohumluk ihtiyacı 2 milyon tondur. Her yıl bu
nun 400 bin tonunun değiştirilmesi gerekmekte
dir. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün bu husustaki müspet gayretleri takdire şa
yandır. Yalnız son 1971 yılında sadece 22 467 
ton tohumluğun ancak dağıtılabilmesi çiftçile
rimizin geleceği için endişe verici bir keyfiyet
tir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1971 yılında 22 467 ton tohumluğu ancak 
tevzi edilebilmesinin yegâne sebebi, geçmiş se
neler borçlarının tahsil edilemeyişi, faiz yüksek-
liğidii'. Genel Müdürlüğün, Kuruluş Kanunu 
tohumluk tevziatının memleketin gerçeklerine ve 
ekonomik şartlarına en uygun bir şekle getiril
mesi gerekmektedir. 

Çeki hayvanlarının, istihsallerinin % 40 a 
yakınını kendilerinin istihlâk etmeleri ve tekni
ğin ilerlemesi sebebiyle makinalı ziraate doğru 
bir kayış olmuştur; fakat çiftçilerimiz makinalı 
ziraate geçmekte güçlük çekmektedirler. 

İsviçre'de 67, Holânda'da 95, Belçika'da 161, 
Fransa'da 260, Amerika'da 390, israil'de 432, 
dekara bir traktör isabet ederken, Türkiye'de 

- maalesef 5 044 dekara bir traktör isabet etmek
tedir. 

1964 yılına kadar traktör sayısı 50 bin adet 
iken, 1964 yılı ile 1969 yılları arasında bu mik
tara 50 bin kadar ilâve edilmiştir. 

Diğer taraftan, Zirai Donatım Kurumunun 
faydalı çalışmaları yanında bilhassa artık küçük 
zirai alât ve edavatı sanayi kollarına bırakarak, 
biçer - döver ve traktör imalâtı konusuna geçme
sini arzu etmekteyiz. 

Sayın senatörler; tarım ürünlerimizin zama
nında haşere ve zararlardan korunması ile mev
siminde büyük şevkle çalışan Zirai Mücadele ve 

Karantina Genel Müdürlüğünün vasıta, ilâç, 
ödenek bakımından takviyesi sıkı bir münavebe 
usulü ihdas etmekle beraber, havadan ilaçlama
nın yapılması, bilhassa helikopterlerle ilaçlama
ya önem vermesini lüzumlu görmekteyiz. 

Henüz mücadelenin önemini idrak etmiyen, 
yollara yakın bulunmayan, kültür seviyesi 
geri olan bölgelerimizde Devlet mücadelesinin 
devamını da zaruri görmekteyiz. 

Bilhassa, bol bol mücadele broşürlerinin da
ğıtılmasının lüzumlu olduğuna inanmaktayız. 

Devlet müesseselerinde yetiştirilen tohumluk
ların bâzı bölgelerimiz halkının eline zamanında 
geçmeyişi ve fiyatlarının yüksek oluşu nedenle
riyle halk elindeki tohumlukların zamamnda 
ilaçlanması ve selektörlenmesi çalışmalarını ki
fayetli görmüyoruz. 

1964 yılına kadar eldeki mevcut selektör sa
yısı 1 566 iken, beş yıllık bir devrede 3 bin ade
di geçmiştir. Henüz ilaçlanan sahamn 45 milyon 
dönümü, ilaçlanan ağaç sayısının da 62 milyonu 
geçmemesi, henüz ektiğimiz mahsul sahalarının 
ancak 1/5 nin ilaçlanması, geri kalan kısmının 
da tamamen haşere ve zararlılara mâruz kaldığı 
da bir hakikattir. Bu sebepledir ki, yılda 2 - 3 
milyarlık bir zarar olmaktadır. Bütün ekim - di
kim sahalarımızın mücadeleye alınması için 
mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğünün 
takviye edilmesini zaruri görmekteyiz. 

Muhterem senatörler; toprak üzerinde poli
tik ve ekonomik yönden bilgisizce yapılacak ta
sarrufun felâketler doğuracağını evvelce arz et
miştim. Yapacağımız toprak ve zirai reformun 
başarılı olmasında büyük yardımları olacağına 
inandığımız yurdumuz toprakları kadastrosunun 
biran evvel ikmali için Kadastro Genel Müdür
lüğünün yeniden reorganize edilmesiyle toprak
larımızın biran evvel verim derecelerini anla
mak, topraklarımıza vereceğimiz su ve gübre 
miktarlarını tespit etmek üzere Toprak - Su 
Teşkilâtınca yürütülen arazi kullanma kabiliyet 
haritalarının biran önce ikmali için Tarım Ba
kanlığının acele etmesini lüzumlu görüyoruz. 

Sayın senatörler; yurdumuz ziraatinin bu
gün tamamen Ihava şartlarına bağlı olması se
bebiyle ekinden, »hasada kadar bir eli toprakta 
bir eli gökte, Allah'ta (bulunan çiftçilerimiz, 
daima endişe ve huzursuzluk içindedirler. Ek
seri bölgelerimiz kurak olmakla beraber birçok 
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bölgelerimizde foulunan yeraltı akarsularımız 
kıymetlendirilmemiş tir. İsrail'de işlenen topra
ğın % 35 i, Irak da % 32 si, Lübnan'da % 27 si, 
Bulgaristan'da % 25 i, Yunanistan'da % ,11,3 ü, 
Suriye'de % 7,6 u sulanırken, Türkiye'de ancak 
% l5,7 si sulanmaktadır. 

Yapılan etütlere göre, yerüstü sularımızın 
miktarı 1168 milyar metreküb, yeraltı sularımız 
da 30 milyar metreküb 'olduğu tespit edilmiştir. 
Sulanabilen arazi sahası 7,5 milyon hektar ol
masına rağmen, bunun ancak 1,5 anilyon hekta
rım sulamaktayız ki, bunun için de sarf etmiş 
olduğumuz 12 milyar metreküb sudur ki, gayet 
az bir sulama sahamız vardır. 

Sulamanın c'̂ ıemi çok büyüktür. 'Bir taraf
tan verimde ibüyük artış sağlamakta, kullanı
lan (gübrenin istifadeli olmasını, temin 'etmekte 
ve kaliteyi artırmaktadır. Diğer taraftan suni 
gübre, nadasın ortadan kalkarak sekilecek saha
larımızın artmasını sağlıyacağı (gibi, kurak (böl
gedeki bir dekara nazaran '5 misli daha £azla 
işgücünü artırması sebebiyle tarımdaki gizli iş
sizliği de azaltmış olacaktır. 

1950 -1960 yılı Hükümetleri belki haklı ola
rak bu konuya (eğilmişlerdir. Bilâhara bir du
raklama devresi ^geçirmesine rağmen A. 5?. ikti
darı döneminde yeniden 19 Ibaraj inşa edilmiş, 
8 adedinin ihalesi yapılmıştır. Kötü hava şart
larından kurtulmak için başka türlü bir teare 
yoktur. Yağan Iher damla yağmurun (heder ol
mamasını esas alarak baraj sayısını çoğaltmak 
mecburiyetindeyiz. 30 bin hektar yeraltı pompa
sı sulamasını çok az görmekteyiz DSİ yeraltı 
sulamalarının hızlı bir tempo ile yürütülmesi 
için Tarım Bakanlığınca teşvik edilmelidir. 
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yılında 850 bin ton 'gübre kullanılmış ve yıllık 
istihsalimiz 1385 bin ton iken, \Adalet Partisi ik
tidarları döneminde iSamsun'da kurulan 1 100 
bin ton kapasiteli azotlu, fosforlu, Elâzığ'da ku
rulan 300 bin ton kapasiteli süper fosfat, Mer
sin'de inşa olunan 1 290 bin ton kapasiteli fab
rikalar ile nerede ise bir zamanlar kapanmak 
tehlikesi ile karsı karşıya ibulunan Kütahya 
Fabrikasının 400 bin tonluk kapasitesine ya-
pılam 800 bin tonluk ek tesis, Karabük'ün 95 
bin tonluk kapasitesi ve Yarımca Fabrikasının 
da 100 bin tondan 185 bin torna çıkarılmasiyle ye
kûn kapasitenin 4 100 bin tona çıktığı görülü
yor ki, bu geçmişin 10 misli demektir. 

Bir taraftan 1964 yılına tnazaran suni igübre 
fiyatlarında da aşağıdaki indirimler yapılmış
tır. 1964 yılına kadar % 20 - 21 lik amonyum sül
fat 63 kuruştan satılırken, 54 kuruşa; % 16-18 
lik grantüre süper fosfat 45 kuruştan 35 kuru
şa; kompoze igübre 190 kuruştan 70 kuruşa; Fos
forlu gübre de 100 kuruştan '80 kuruşa indiril
miştir. 

1950 - 1964 yılları arasında yalnız narenciye, 
pancar ve çaya igübre atılırken, (bilâhara diğer 
mahsullere de inhisar ettirilerek istihsalimizi 
artırdığı gibi, kullanılan gübre miktarı da 15 
yılda '2 milyon 1443 'bin ton iken 1967 yılında 
1 335 ton, 1968 de 2 116 ton, 1969 da '2 '448 ton, 
1970 de 2 !215 ton 'olmuştur ki, (geçmiş 15 yılın 
4 - 5 misli olduğu gözükmektedir. 

Sayın s&natcrler; yukarda bir nebze bahset
tiğim gibi, yurt toprakları hızlı akıp gitmekte, 
her yıl 'hemen hemen bir Kıbrıs Adası kadar 
kaybımız olduğu meydandadır. (Bu durum kar
şısında 'hiç vakit kaybetmeden Tarım, (Enerji, 
Orman, Köy İşleri bakanlıkları basta »olmak 
üzere koordineli bir içalışma düzeyine Igirilmeli-
dır. Yabancı bilim adamlarının bizi (haklı (ikaz
larına kulak vermeliyiz. Yapılan hesapla, Tür
kiye topraklarının erozyondan korunması için 
her ne kadar '200 milyar, sulanmıyan toprakla
rımızın sulanması için de 55 milyara ihtiyaç 
gösterilmekte ise de, kısa zaman içinde bu pa
rayı tedarik etme imkân yoksa da uzun vadeli 
programlarla konunun üzerine eğilmemiz gerek
mektedir. 

Sayın senatörler; Türkiye topraklarının çok 
küçük parçalara ayrılarak işletme masrafla
rının artırılması, verimliliklerinin azalması kar-

Yıilardır topraklarımız tek taraflı !olarak BÖ-
mürülmüştür. Bilhassa Doğu - Anadolu'da Iher 
yıl *60 milyon ton ıgübrenin yakıt olarak kulla
nılması yürekler acısıdır. Gübre kuTlanmayışı-
mız sebebiyle strüktürü bozulmaya başlıyan top
raklarımızın daha dok erezyona uğrıyacağı ger
çeğini de ;göz önünde tutarak, yurt toprakları
nın tespiti bakımından bilhassa ahır (gübreleri
nin kullanılmasının 'öne geçilmelidir. Bu sebeple 
yılda 1,5 ilâ 2 milyar arasında 'zararımız olduğu
nu da düşünmemiz 'gerekir. 

Toprak veriminin artırılması için, son yılla
rın suni gübre kullandırma çalışmaları memnu
niyet verici olmakla beraber kifayetsizdir. 1965 
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şîsında tevhidi arazi yaparak tesfiye, sulama, \ 
mücadele işlerini süratlendirerek düzenli islet- j 
me sayılarını çoğalt malıyız. 

Dünya milletleri bugün iki îbloka ayrılmış
lardır. Bir tarafta demokratik düzenin öncü
lüğünü yapaın Amerika'nın zirai nüfusu % 5 ol- j 
masına rağmen, düzenli işletmeler sayesinde 
bütün dünya milletlerine 'gıda yardımı yapmak
ta iken; diğer blokun liderliğini yapan Komü
nist Rusya'nın bütün araziler Devletin elinde ol- | 
ması ve zirai nüfusun da fazla olmasına rağ
men ne halde olduğu hepimizce mr.lu.mdur. 

Tarımımızın geri kalmışlığındaki başlıca se
beplerden biri de işgücü yanında, kifayetli bir 
sermayenin iolmayışıdır. Kredi dağılışının hak
kaniyet ölçülerine göre dağıtıldığına inanmak 
mümkün değil ise de son yıllarda kontrollü 
kredi sisteminin kurulması, kredi miktarlarının 
artıırılması bakumndan müspet adımlar attı
ğımızı, artık herkesin aldığı kredilerin ayan, 
beyan olduğunu bilmemiz gerekir. Çiftçiye ye
gâne kredi veren T. C. Ziraat Bankasının % 
36 kredisini diğer sahalara tefrik etmesi, ayrıca | 
yabancı sermayenin tarım yatırımları için açtı
ğı kredinin binde beş olması karşısında yaban
cı ısermaye tarım kredilerinin artırılması, kre
dinin üreticiyi destekleyici, verimi artırıcı yen
de teknik bilgiye sahip kişilere doğru yönel
mesi zaruridir. Yine zirai kredi miktarlarınm 
2,5 milyardan 10 milyara çıkması da Â. P. ikti
darına nasibolmuştur. 

İstihsal edilen mahsulümüzün değer fiyat
la satılması konusunda ambalaj ve sevkiyat iş
lerine değer vermemiz, bilhassa meyvacılıkta 
ambalajlama konusunun yalnız narenciye, şef
tali yetiştiren bölgelerin dışında, kaysı yetişti
ren bölgelere teşmili de gerekmektedir. 

Çiftçilerimizin' sağlam teşekkül haline gel
meyip, haklı dâvalarının bile kaybına sebebol-
maktadır. İlgili ziraat odalarının bilhassa çift
çiyi bir araya toplayıp, bölgesel eğitim ve uyar
malara geçerek muntazam, teşvik edici neşri
yatla onları teşkilâtlandırmaları, çiftçi ailesi 
varlıklarıniın tespitini gerektiriçi kütüklerin ih- j 
dasrna gidilmeiidir. 

ıSayın senatörler; projeksiyon çalışmaları | 
göstermiştir ki; 2 bin yılında nüfusumuz 80 mil- j 
yona yükselecek, Türkiyemiz ihtiyaçları da bir | 
hayli artacaktır. j 
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Sadece hayvancılık ürünlerinden 20 milyon 
ton süte, 1 700 ton ete ihtiyacımız vardır. Onun 
için imkânlarımızı çok iyi şekilde kullanmalı
yız. 

(Bugünkü hayvanlarımi3in verimiyle bu ko
nunun üzerinde durursak, 103 milyon hayvan 
lâzımdır ve 33 milyar para sarfetmemiz gereki
yor ki, buna imkân yoktur. O halde bir taraf
tan elimizdeki mevcut yerli ırklarımızı sürat
le ıslah etmeliyiz. Diğer taraftan da en çok ve
rimi olan Hoştayn kltV'dr ırkını memleketimi
ze sokmalıyız. O zaman 7 milyarla bu kemuyu 
(halletmek mümkündür. 

Yıllık tarım gelirimizin % 30 nu hayvani 
ürünlerimiz teşkil etmektedir. Hajbuki Batı ül
kelerinde; Batı Almanya'da % 75, Avustural-
ya'da % 63, Hollanda'da % 77, A.B.D lerinde 
% 59 dur. 

İleri memleketlerde et verimi 2-3, yumurta 
verimi 4 ve süt verimi bizim hayvanlarımızın 
8-10 misildir. 

Komünist Rusya hariç işlenen toprak ba
kımından dünyada 8 nci, çayır mera bakımın
dan 16 ncı gelmekteyiz. Yukarda da arz ettiğim 
için endişelenmeye lüzum yoktur, yeter ki tek
nik bilgiyi yurdumuza sokalım. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica ediyorum, vak
tiniz doluyor. 

A. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AY
RIM (Devamla) — Bağlıyorum. 

Topraklanınız büyük bir potansiyeli bünye
sinde saklamakla beraber fazla nüfus artışı, 
prodüktivite noksanlığı köylülerimizi sıkın
tıya sokmaktadır, özlediğimiz seviyede bir hiz
meti getirememizin ıstırabı, toplumumuzun sos
yal bünyede çalkantılarına sebebolmaktadır. 

Son yıllarda destekleme alımlariyle yetiş
tiricileri teşvik eder çalışmalariyle başarıya 
ulaşan Tiftik Yapağı Genel Müdürlüğünün ser
mayesinin artırılarak: yeni bir kuruluşa kavuş
turulmasını lüzumlu görmekteyiz. 

EV - süt istihsalini çoğaltarak hayvani pro
tein üretiminin artırılmasını Doğu illerimizi 
geliştirmek için Yem Sanayi Genel Müdürlüğü
nün başarılı faaliyetlerinin hızlı bir tempo ile 
artırılmasını zaruri görmekteyiz. 

Tarımda topyekûn üretim artırılmasını, mo
dern işletmecilik esaslarına uygun şekilde top
rak rejiminin düzenlenmesini, köylümüzün 
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tioprağa kavuşturularak bübiin maihsule taban 
fiyatı tatbikini arzulamaktayız. 

Hayvancılığımızın verimli hale gelmesi için 
çayır ve meraları bakıma almamız, ıslah ve 
gübrelemeye gitmemiz, et kombinaları civarı
na yün, yapağı, yıkama - tarama, iplik ve do
kuma fabrikaları yerleştirilmesi, bir taraftan 
kültür ırkını ithal ederken, diğer taraftan 
yerli ırklarımızın süratle ıslahına giderck et, 
süt, yapağı, yumurta verimini artırmalıyız. 

Birkaç yıldan beri yurdumuzda görülen, 
fakat Veteriner G-anel Müdürlüğümüzün mu
vaffakiyetli bir mücadele ile tesirsiz hale getir
diği sığır vebasının, bilhassa hayvancılığın 
kesafet peyda ettiği doğu illerimizde hayvan
ların henüz meraya salınmadan ahırda iken 
aşılanmalarını usul ittihaz edilmesini arzula
maktayız. 

Tarım yatırımlarının miktarlarını artırma
lıyız. Lüks yatırımlardan sarfı nazar etmeliyiz. 

Şeker pancarı ekim bölgelerimizdeki müna
vebeye, soya ve ayçiçeğini de sokmalıyız. 

Kontrollü kredi sistemini yaygın hale ge
tirerek krediyi teknik projelere istinadettirme-
liyiz. 

Nüfusumuzun her yıl % 3 oranında artma
sını, diğer taraftan gelir artışı olan ailelerin 
gıda alım kabiliyetlerinin artacağını hesaba 
katmalıyız. 

Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel 
Müdürlüğünün çalışmalarını hızlandırarak 
faaliyet sahasını geliştirmesini arzuluyoruz. 

Bakanlık bünyesinin içinde iaşe genel mü
dürlüğü ve ziraatı geliştirme genel müdürlük
lerinin kurulmasını müspet karşılarken, tarım 
konulariyle yakmen ilgisi bulunan Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğü, T. C. Ziraat Bankasının da Tarım 
Bakanlığı bünyesi içine alınmasını uygun gör
mekteyiz. 

En mühim konu Tarım Bakanlığının yur
dun ekolojik şartlar mı göz önüne alarak, ya
yım ve ekstenşin işine çok önem vermesini ar
zulamaktayız. 

Uzun yıllar süresince toprak ve insan iliş
kilerini tespit için, muhtelif devirlerde millet
ler çeşitli görüşlerden hareket etmişlerdir. Fa
kat asrımızda ekonomi, tekniğin ve ilmin em
rettiği sistemlerin hâkim olduğu görüidüğün-

I den, bizim de bundan sonra çalışmalarımızda 
bu hususa değer vermemiz gerektiğine inanı
yoruz. 

Tanm Bakanlığı bütçesinin yurdumuz ve 
I memleketimiz için hayırlı olmasını diler, gru-

pum adına Bakanlık erkânını ve sayın senatör
leri hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, ikinci defa Millî 
Güven Partisi Grupu adına. 

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

İkinci defa huzurunuzu işgal ettiğim için 
özür dilerim. 

Konumuzun hayvan hastalıkları bölümüne 
gelmiştik. Kanatlılar hariç 70 milyon civarında 
hayvan mevcudolan ülkemizde 1 200 veteriner 
hekim, ve 1 100 tane de hayvan sağlık memu
rumuz vardır. Bu rakamın diğer ülkelerinM ile 
karşılaştırılmasında Türkiye'nin asgari 5 bin ve
teriner hekime daha ihtiyacı olduğu belirtilmek
tedir M, Plânlama da zaten bunu öngörmüştür. 

Şimdi bâzı ülkelerin veteriner sayısını şurada 
arz etmek isterdim; fakat benden evvel Sayın 
Ziya Bey arkadaşımın ifade ettikleri için sizin 
fazla zamanınızı almıyayım. Yalnız tekrar en 
son kısmını okuyayım. 

Türkiye'de 1 262 veteriner var, veteriner 
başına da 57 127 tane hayvan düşüyor. 

Halen mevcut Ankara Veteriner Fakültesi 
yılda ancak 30 - 40 tane veteriner hekim verebi
liyor. Elâzığ'da açılan ikinci Fakülte ise, ancak 
üç sene sonra ilk mezununu verecektir. Elâzığ 
Veteriner Fakültesinin yıllık mezun sayısı da 
20-30 civarında olacağına göre, Türkiye'nin ve
teriner hekim ihtiyacının bu tempo ile karşılan
masının imkânı olmıyacağı bir realitedir. 

Ayrıca Devlet Personel Kanununun veteriner 
hekimlere uygulamş şekli de mevcut veteriner 
hekimlerin mesleki çalışmalarından başka alan
lara kaydıncı bir durum yarattığından, Tanm 
Bakanlığında çalışan veteriner hekim mevcudu
nun bugünkünün de altına düşeceği beklenebi
lir. 

Personel. Kanunu bâzı memurlara % 100 e ya
kın bir zam getirmiş olmasına rağmen, veteriner 
hekim ve sağlık personelimiz ile hayvan sağlık 
memurlanmız 500 ilâ 100 lira arasında bir dü
şüş kaydetmiştir. Artan hayat pahalılığı karşı-

[ sında bu elemanların nasıl geçineceğini düşün-

94 — 



0. Senatosu B : 31 

mek ve bir çare aramak başta sayın ve kıymetli 
Bakanımızın ve Hükümetin üzerinde dunnası ge
reken bir mevzudur. 

Teknik eleman azlığı yanında ödenek ve araç 
sıkıntısı içinde çalışan Veteriner işleri Genel 
Müdürlüğü, salgın hastalıklarla mücadelede fe
dakâr çalışmıştır. Bunun örneği at ve sığır 
vebası hastahklariyle yapılan mücadeleden ve 
alman sonuçlardan bellidir. Ancak, bu kadar 
fedakârca çalışan personelin maddî durumlariy-
le çok yakından ilgilenmemiz lâzım gelir. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi ifade ettiğim za
man bilmem ki gülecek misiniz, yoksa üzülecek 
misiniz? Bizim hayvan hastalıklarında ve suni 
tohumlama işlerinde çalıştırdığımız hayvan sağ
lık memuru arkadaşlarımız vardır. Bu eleman
lar mevcut kanunlarına göre bir at beslemek ve 
ayın 20 günü de dışarıda gezmek mecburiyetin
dedir. Buna mukabil Devlet bu şahsa maaşının 
% 30 unu geçmemek şartiyle bir tazminat Öder. 
Bu aldıkları para da ne kadardır bilir misiniz? 
Ayda 90 -120 lira arasındadır. 

Şimdi tasavvur buyurun sağlık memuru at 
alacak, atı besliyecek binecek, ayda 20 gün evin
den uzak kalacak, dağ taş dolaşacak, bu para 
ile hem atını besliyecek, hem kendi karnını do
yuracak. Buna sadece gülünür. Şu halde lüt
fedelim bu derin yaralara el basalım. 

Başka bir konu daha; veterinerlerin seyahat
leri sırasında aldığı harcırah 15-28 liradır. 15 
lirayı ilk mesleğe giren arkadaş alır, 28 lirayı 
da Veteriner Umum Müdürü alır. Şimdi tasav
vur buyurun; Veteriner Umum Müdürlüğü, ge
len bir heyetle istanbul'a gitmiştir, elbette giden 
heyet istanbul'da Hilton'da kalacaktır yahut da 
Tarabya'da kalacaktır. Kaç gece kalabilir bu 
arkadaşım ve nereden bu parayı ödiyecektir, 
eğer yan bir geliri yok ise? 

Şimdi hayvan hastalıklarından paraziter has
talıkların yurt ekonomisine tevlidettiği zarara ı 
ait sizlere birkaç misal vereyim. 

Yapılan hesaplara göre paraziter hastalıklar
dan uğradığımız kayıp koyun ve keçilerde süt 
için 203 926 500 lira, et için 338 954 250 lira, 
ölümlerden mütevellit - yani paraziter hastalık
lardan diğer hastalıkları buraya almadık - 114 
milyon 448 bin lira; yapağı, tiftik ve kıldan olan 
kayıp 115 milyon lira; sığır ve mandalarda süt 
için kayıp 441 milyon 90 bin, et için 219 246 800 
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lira, ölümlerden 22 527 000 lira; tavuklarda yu
murta için 150 milyon lira, tavuk eti için 24 mil
yon lira, ölümlerden 2 milyon 25-0 bin lira; at, 
eşek ve katır gibi tek tırnaklıların işgücü bir 
yan?, bırakılırsa, sadece paraziter hastalıklarla 
ileri gelen ölümlerden uğranılan kayıp 39 mil
yon lira ve böylece paraziter hastalıklardan yur
dumuzun uğradığı yıllık kayıp asgari hesapla 
1 milyar 671 milyon lira. 

Eskiden pek üzerinde durulmamış; fakat 
1961 den beri zaman zaman konuşmaları tetkik 
edecek olurdanız, memleket hayvancılığının dert
lerine parmak basan çok arkadaşlarımız var; 
bu da tizim için bir kazanç, hiç olmazsa Meclis
lerde konuşulmaya başlanmış, inşallah bugün
den sonra da tatbikatına geçilir ve böylelikle 
hem memleketin en büyük bir kaynağından is
tifade iimkânımız sağlanır, hem de öyne zanne
diyorum 'ki, işçi dövizinden sonra en iyi döviz 
getirecek meta hayvancılığımızdır; fakat pren
sip itibariyle bugünkü tatbik edilen sistemle 
değil. Çünkü canlı hayvan sevk etmek asla... 
Zira yan ürünlerinin muhakkak memleketimizde 
kalması lâzımdır. En basit misâlini vereceğim 
sise; bugün Trakya'dan faiz ihayvan sevk ediyo
ruz, alıcısı Yunanistan'dır. Trakya'ya en yakın 
hudut bölgesinde, en büyük mezbahasını kuru
yor. Sebep? Benden alacak, besliyecek, kesip 
gönderecek. Nereye?.. Avrupa'ya; fakat biz 
Avrupa'ya çift tırnaklı hayvan ve hayvan mah
sûllerini hâlâ sokamıyoruz. Niye?.. Efendim, 
Türkiye'de şap var. Yalnız Trakya bölgemiz 
FAO ca da kabul edilmiş. Buna rağmen, bâzı 
memleketler, Avrupa devletleri hâlâ kabul etmi
yorlar ; fakat dediğimiz gibi, bir başka memleket 
üzerinden her zaman benim malımı göndermek 
mümkündür. 

Bulgarların ve Komenlerin teklifleri var; 
biz size aracılık yapalım, istediğiniz Avrupa 
memleketlerine hayvan sevk edelim, diyorlar. 
Bunu niçin biz yapmıyalım; yani, niçin kendi 
imkânlarımızı başka memleketlere verelim. Bu
gün birçok ziraî mahsûllerimiz Beyrut'a gider ve 
Beyrut üzerinden Avrupa memleketlerine sevk 
edilir. Şu halde, bu mevzular üzerinde ibraz 
derinliğine inecek olursak, TüıMye'mizin im
kânları çok daha geniştir. Ortak Pazar da da 
çok daha rahatlıkla yerimizi alabiliriz. Ben bu 
hususta hiç endişeli değilim. 
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G-rupum adına hepinizi hürmetle selâmlar ve 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin Türk köylüsüne, 
Türk Milletine, Tarım Bakanlığı mensuplarına 
ve hepimize hayırlı olmasını temenni ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, 10 

dakikalık bir süre içersinde ıbirkaç konuyu or
taya koymak istiyorum. Seçkin Tarım Bakan
lığı mensuplarının dikkatine sunarak, bunlara 
gücümüz nispetinde bir çare bulunması yönün
de isteklerimiz olacaktır. 

İstihsalin artırılması, tarımın kalkınmamıza 
etkisi ve katkısı bakımından, verimliğinin de 
artırılması cnplâna alınmalıdır, diyoruz; bunun 
gereğine de inanıyoruz. Bunun için de, toprak 
ve tarım reformu yanında, çiftçinin eğitimine 
gerekli önemin verilmesini de şart buluyoruz. 

Bunun için de, toprak reformu daha önce 
ele alınmalıdır inancındayım. Toprak reformu, 
ülkemizi ekonomik, sosyal, hukuk ve politik 
yönden etkiliyen özelliği yanında, Tarım kesi
minde çalışanların karşılıklı ilişkilerini, Devletle 
olan münasebetlerindeki kamusal etkileşmeyi de 
tesiri altında bırakan geniş çaplı bir işlem ola
rak kabul edilmelidir. 

Toprak - insan ilişkilerini biz Atatürk'ün ön
cülüğünde 1929 da başlatmışız. O zaman baş
latmamıza ve 1945 yılında da 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kamununu çıkarmamıza 
rağmen, Devlete ait arazileri küçük ve verimsiz 
işletmeler şeklinde dağıtmaktan daha ötede bir 
reform yapamamışız. Anayasamızın hükmü ge
reğince, toprağın verimliliğini de sağlamamışız. 

'Toprağın korunması, isulama, drenaj, arazi 
ıslahı, IhuMd ilişkilerin 'düzenlenmedi, pazarla
ma, <ko!operatifeili'k, kredi düzeni, fazla nüfusun 
ısanayiye (kaydırılması, iorinancılık, hayvancılık 
ve isair işleri de (yapamamışız. 

4753 ısayılı (Kanunun üyi uygulanmayışı, po
litik neidenlerle Ibugüne kadar îbomk düzen foir 
ortamı sürdürüp, ;getirmiştir. 

•.Halâ ekilen ve İbağ, bahçe, ağaçlık gibi, di
kili arazilerin, 'toprakların, mahsullerin işgal 
ettiği yerlere göre açıklık gebren haritaları 
fcile yapamamışız. Bir iarazi envanterini bile £ö-
zümleyememişiz 'ki, bunlar £or işler değildir. 
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j İBuıgün her kafadan Ibir ıses \geliyor; toprak 
tahlilleri yapılamamış, hangi toprakta hangi 
mahsul ekilecek, hangi çeşit gübre ne kadar 
miktarda kullanılacak; <o da (belli değil. Çiftçi
lik bu iptidai sistem altında ibugüne kadar yü
rütülmüştür. Yıllardır hükümetlerin tçözamedi-
ği 'tarım 'sorunumuz, (böylece devam etmiştir. 
İlkel tarım düzeyinden ileri ve yeterli Itarım 
düzeyine geçişi sağlıyamamışız. 

Tarım kredisi İçin, ayrılan milyonlarca lira
nın yansı bile hakiki çiftçiye /verilememiş'tir; 
yani eline Igeçmemiştir. Hakikaten Ayrım sarka-
daşımm zikrettiği gibi, 10 milyara çıkan kredi
nin 4,5 milyarı bile asıl çiftçinin eline 'geçme-
mcflrtc.'dii*. Bunun içoğunluğıı tefecinin elinde 
kalmaktandır. Bunu burada anlatacak zaman 
yoktur. Bu krediler, tefeciye na'sü geçer? Ana-
'sının karnında kuzuyu, tarlada yeşil ekini ipo
tek ederek ıgeiçer, daha da birçcık steplerle ge
çer. 

Turkiye'd; '30 - 40 yıl öncesinin <kredi düze
ni rve miktarı ne ise, iyine çiftçinin eline geçen 
odur. Pek artmamıştır öyle. Çiftçi sayısı çoğal
dığı için, bu miktar da (ona göre »çoğalmıştır. 

Tarımdaki altyapı sorunları çözümlenme
miştir. Dost «görünen düşmanların 'dışardan et
kiledikleri (bağımlı ekonomik (politikası içinden, 
ibeceriksiz iktidarların da yurt iç'indeki çalışma
ları ile, Türlk köylü-ıü günden *gün3 açlığa ve fa
kirliğe itilmiştir. (Bugün Türk köylüsü perişan
dır. Gizli işsizlik sayısının îüç milyonun üzerine 
çıktığı anlaşılmaktadır. 

1964 te 35 bin lira lolan traktörler, 70 Un. li
raya çıkmıştır. Kilosu 25 kuruşa >olan güibre, 
İMjgiin 140 •kuruşa satılmaktadır. IBuna rağmen, 
(hâlâ Ziraî Donatım ^Kurumunun satılan gübre
den 'zarar ettiği öğrenilmiştir. 

'Saman gübreden pahalıdır, ıgüıbre buğday
dan pahalıdır, 'saman da buğdaydan pahalıdır. 
Ters bir durum olarak kabuğu içinden pahalı, 
kullanılan ıgiibre buğdaydan ,pahalı hale 'gelmiş
tir. Başka ülkelerde nüfusun ortalama % 10 

i ilâ % 20 si tarımla uğraşıp, dışarıya ihraç ya
parken, bizde nüfusun % 72 isi tarımla uğraş
tığı (halde, Ibiz mevsimin iyi (gitmediği ve yağı
lsın iyi olmadığı yıllarda mutlaka dışardan buğ
day alıyoruz. Nitekim, 1989 da plân hedefleri
ne % 4 (bir hızla ulaşılması gerekirken, yüzde 

1 yarıma kadar düşmüştür. 
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Yıllardır ne toprak işlsnir,! 'halle dilöbilmiş 
ve ne 'de sulama ve ürünleri değerlendirileibil-
rnıişitir. Böylece bu mesele!sr çözülmeden bugü
ne kadar gelmiştir. 

(Köylülere, her yıl ekeceği ürünlerden han
gisinin para edeceğini daha önceden lıaber ver
mek ve onları uyarmak lâzımdır. Para etmiyen 
ürünlerin 'daha çok, para eden ürünlerin ise, 
daha az yetiştiği görülme'Medir. Atatüı<k'ün (bi
limsellik, devrimcilik ilkelerini reform çalışma
larında esas kabul ermedikçe, ıslahatçılık yetiş
tiriciliğinden kurtulmadıkça; (bu eski düzenler 
de hiçfbir yapı değişikliği olmadan devam ettik
çe, bizim tarımımız da ilkel tarım olarak devam 
edecektir. 

Yıllarca olduğu gibi, oyalama Ve çeşitli ba
kımdan meydana gelen aksaklıklarla halkın gö
zünü (boyamak politikası 'devam edecek ve tarı
mın ne Türk lekonomisine bir katkısı, ne de eko
nomik (bakımdan (köy hayatında (bir değişiklik 
olacaktır. Böylece sefalöt ülkede gittikçe daha 
çoğalacaktır. Toplum yapısı daha zayıflıyacak, 
toplumsal denge daha (bozulacaktır. Bunun te
davisi ve ilâcı, 'halk yararına yapılacak reform
lardır. 'Bunlardan da en önemlisi, toprak refor
mudur. Toprak reformu aynı zamanda tarım iş
çisini, çalışan işçiyi sosyal (bir güvenliğe bağlı
yacak, aynı zamanda demokratik ülkelerde eko
nomik güce saihilbola^iarrn, demokratik özgür
lüklerini kullanma imkânını da yaratacaktır. 
Bu gerçekler ortada iken, üzerinde 'haksız tasar
ruflarda (bulunduklarını 'bile bile, (bir kısım kim
seler kamu yararına yapılması gereken toprak 
dağıtımının ve reformunun karşısına çıkmak ve 
(bunun uğruna ölümle neticelenecek meseleleri 
çıkarmaktadırlar. Bu gibi hareketler Türkiye'-
(de hukukun ve kanunların önünde bir nevi ka
badayılıktır ki, bunlar da doğru bir 'hareket ol
masa gerektir. Toprak kanunu da Anayasa ve 
Ihukuklsal ilkelere 'dayanılarak çıkarılacağına 
(göre, Devletin kanunları önünde (böyle şleyter-
dem (bahsetmek halkı kandırmaktan (başka (bar 
ş>ey değildir. 

löite yandan, arkadaşlarımızın: da belirttik
leri Igiibi, arazimizin doğu sulammamaktadır. 
[Ayrıca, Ibu isulama işi iyi organize edilmo-
tmiştir. Bir tarafta Toprak - Su, Ibir tarafla 
'DSİ, Ibir tarafta da Tarım. 'Bakanlığı ibirib'.r-
leriyle iyi koordine edilmiş (bir çalışıma içim-

ds değildirler. 'Kooperatifçilik işi kanunla 
getirildiği (halde, hâlâ istenilen istikâmete yö-

; neltilememiştir. 
Ülkemizde hayvancılık ilkel şekilde yü

rümektedir. (Meselâ; ıbir arıcılık mlavzuu Tür
kiye'de ele alınıp, dünya çapında îbleğeniletn 

; ballar (olan Türk (balları, arıcılık geliştirilerek 
; ilhraç mıalı haline getirilememiştir. 

Tekn'ık eleman noksanlığı da mevcuttur. 
Teknik lel&manflar hakkında da, (bugün bü
tün halkım gözü önündedir, şikâyetler çioktur, 
Teknik elemanların gününde, zamanında gi-

] dip, tedbirler alama/masından dolayı (halk tek-
İ nik eliemamılardam ışiikayötçidir. (Hakikaten Ta
li mm Bakanlığınım (işleri çok ağırdır; fakat 
l böyle bir durum karşısında değerli Bakan ve 
) onun seçkin mensuplarına, Ibu gibi mıesele-
l lerin çözümünde gücümüz nispletinde yardımcı 
t olacağımız (bir gerçektir. 
I Kendilerinin 'bu vazifeyi başaracağına ima-
i nıyor, bütçenin hayırlı olması dileğiyle (saygı

lar sunuyorum. 

BAŞKAN — 'Sayım İşman. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın, 'senatörler; 
Birinci Erim Hükümeti, 12 Mart Mulhtıra-

smm öngördüğü iki anagörevden biri olan tlop-
rak sorunuma eğilmiş ve Toprak Risformu ön-
tedlbirler tasarısı üzerimde sekiz ay öüre ile 
çalışmış ve (bilindiği gibi, sonuçlanmasına bir 
ay kala çalışma durmuştur, Bu çalışmalariin 
yapıldığı sürece, Sayın Erim vakit vakit ka-

j 
\ muoyuna çalışmaları övgü ile yansıtmış ise 
I de, ikinci Erim Hükümeti kuruluşundan kısa 
I b\v süre sonra Toprak Reformu öntedFodrlleır 
i tasarlımın ysiliden ele alınıp (bünyemize uy-
( güm 'bir hale getirildikten sonra Meclislere 
; sark edileceğini (beyan etmiştir. Demek ki, 
| (Meclislere s&viri hazır bir tasarımın tekrar ele 
| alınıp, düzeltilmesi öngörülmüştür. 

I (Sayın üyeler; toprak konusu (bilindiği 
İ gibi, (bugünün 'taze Ibir sorumu 'değüldir. Ucu; 
[ Cumhuriyetten önceki Osmanlı Devleti yöne-
I timine kadar gider. Bu sorunun varlığıma 
I Gınmhıuriyetin ilk yıllarında Atatürk çeşitli 
[ konuşmalarında değinmiş ve Ibâızı kuruluşlarca, 
} bâzı çalışmalar yapılmış; fakat cildidyetlıe 
5 ela alınmamıştır. Nilhayet Atatürk, 11936 yı-
j İmda Türkiye Büyük Millet Meclislinde yap-
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tığı bir konuşmasında konunun önemini özel
likle (belirterek, toprak kanununun çıkartıl
masını Kamutayın himmetine bırakmıştır. Bu 
bir direktif mahiyetiMe olduğu halde, yıllar 
b'oyu sadece unutulmuş, bu konuşmalar va
kit vakit canlanarak tasarılar Ihaaırlanmıi} 
ve nihayet 'en sonunda 1945 ite Tarım Bakan
lığıma hazırladığı tasarı Mecliste kabul edil
miştir. (Bu bilinen, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu olup, yürürlüğe girmiştir; ama ne 
var ki, gereği gibi 'uygulanması halinde gü
nün şartlarıma göre toprak sorununa bir öl
çüde 'çözüm igeıtirme'si (mümkün ;oîan bu ka
nun, hükümetlercs gereği gibi uygulanmamı}, 
az ilgi görmiüş ve Isonra bir ksnîara fliilmiştir. 

!Bu arada bâzı açıkgöz kişiler Tapulama 
Kanununun hükümlerinden yararlanarak top
raklarınla topraklar katmışlar ve 'son olarak 
da 11966 yaz döneminde bütün çabalara rağ
men 'Meclislerden kolaylıkla (geçirilsin yeni Ta
pulama Kanununun 33 ncü maddesi, bu arazi 
gelişmelerine daha Ibir kolaylık sağlamıştır, 20 
dönümden 100 dönüme çıkarılmıştır. Böylece, 
iki ayrı şekilde topraklarımız yıllar boyu 
âdeta topraik reformunu önleme giîbi bir şe
kilde yJağmaya uğramıştır. 

Diğer taraftan, sürekli olarak «Türkiye'de 
dağıitılacak toprak yoktur,» beyanları Hükü
met yetkililerince sürdürülmüştür. Hâkim sı
nıfların istekleri doğrultusumdaki bu yanlış 
ifadeler, <vraat fakültelerinin bâzı öğretim 
üyelerinin de peşine takıldığı bir mesele ola
rak makalelere konu olmuş ve yayınlan mı: tır. 

Sayın senatörler; 
Söz buraya gelmişken birçok defalar daha 

ayrıntıları ile ifade etmek imkânını bulduğu
muz gibi - Önemle hatırlatmak işitiyorum - top
rak reformu, bâzı kişilerce gösterilmek istendi
ği şekilde, memleket topraklarının parçalan
ması falan değildir. Düzenli bir şekilde en yük
sek verimin sağlanmasını amaç güden, toprak
sız ya da az topraklı köylülere geçim kaynağı, 
geçimini topraktan» çıkaranların ağa baskısın
dan kurtulup ekonomik ve sosyal özgürlüğüne 
kavuşarak memleket sorunları üzerinde söz 
sahibi olmaları 'gibi çok yönlü bir çözümdür. 
Dünyadaki bilimsel çalışmalar bütün açıklığı 
ile bu gerçeği ortaya sermiştir. 

Bizde de Devlet Plânlama Dairesinin gelir 
dağılımı üzerinde yaptığı incelemeler, büyük 

toprak mülkiyetinin sınır landırılmasmın Türki
ye bakımından (hayati bir 'önem taşıdığını bi
limsel bir şekilde ortaya koymuştur. Gelir dağı
lımı araştırmasına göre «üst» olarak adlandı
rılmış büyük mülk sahipleri tarım sektöründe
ki yıllık gelirin % 46 sini almaktadırlar. Ge
lir dağılımındaki bu eşitsizliği yaratan temel 
faktör, toprak dağılımındaki dengesizliktir. 
Çünkü, büyük mülk sahipleri tarımsal toprak
ların % 61,05 ine sahiptirler ve bu konudaki 
araştırmada da aynen şu sonuca varılmaktadır. 

«Bu gözlemlere dayanılarak bir düstri bütif uy
gulamalara gidilmediği takdirde gelecekte Türki
ye'de gelir dağılımının şimdiden daha gayriâdil 
bir şekil alacağı sonucuna varılmıştır.» 

işte, Devlet Plânlama Teşkilâtı böyle söyle
miştir. Bunu tabiî çok derin olarak anlatmak ge
rekir; fakat vaktim müsait almadığı için anla-
tamıyacağım, zaten bilinen bir şey. 

Ziraat Fakültesi işletme 'kürsüsü de böyle 
bir anket yapmış, anketlerin sonucunda da yine 
aynı doğrultuda raporlar yayınlamıştır. Türki
ye topraklarının ilk ve vazgeçilmez sorun oldu
ğu artık herkes tarafından ve Hükümet çevre
lerince de kabul edilmiştir. Ürerinde komisyon
lar da, seminerler' de fiilen tecrübeli yabancı uz
manlarla ortak tartışmalar yapılmakta, TRT, 
basın yayını açık oturumlarla bu mevcut soru
na en uygun hal çarelerini araştırmaktadır. An
cak, bu şekildeki şiddetli gayretler doğrudan 
doğruya Tarım Bakanlığı politikası içinde 
olup; insiyatif daima elinde olması gerekirken, 
nedense ticaret erbabı liderlik yapmaktadır. Ta
rım Bakanlığının böyle geriden gitmesini anla
mak biraz güçtür. 

Sayın senatörler; 
Zamanımın darlığı dolayısiyle kısa kısa de

ğinmiş olduğum bu önemli sorun, neden çözüm
lenmemiştir? Çünkü, durmadan Atatürkçülüğü 
şar e dine edine bugüne kadar gelmiş olan Hü
kümetler, Atatürkçü Hükümetlerin dayandığı 
hâkim sınıflar böyle istemişlerdir ve daima en
gel çıkarmışlardır. O halde, böyle bir yönetimde 
nasıl olmuştur da Anayasada toprak reformunu 
öngören âmir hüküm yer almıştır? 

Anayasalar, özellikle hâkim sınıfların ideolo
jilerini dile getirirler ve hâkim sınıfların çıkar -
lan.li savunurlar. Oysa, 1961 Anayasası, halk 
yığınlarını, emekçi sınıfları savunan, halkm 

http://lan.li
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gerçek iktidarını öngören, toprak ağalarına, 
kapkaççılara karşı bir Anayasadır. Ancak, hâ
kim sınıflarımız işlerine gelmiyen bölümleri 
savsaklarlar ya da değiştirme cihetine giderler. 

işte bundan ötürüdür ki, bugünkü düzenin 
mantığı içerisinde gerçek bir toprak reformu 
yapılamaz ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun tam metni uygulanması suretiyle çok yarar 
sağlıyabilir, diyorum. 

Sayın senatörler; 
Şimdi kısaca 'önemli gördüğüm bir - iki ko

nuya değineceğim. Hükümet yetkililerinin be
yanlarından, haşhaş ekimi yasaklanan illerde 
incelemeler yaparak ve ne gibi tedbirler alına
cağını saptamak, yedi il için teknik teşkilât kur
mak üzere Amerikalı uzmanların geleceğini öğ
rendim. Bu teşkilât diğer illere örnek olacak
mış. Yabancı uzmanın, her şeyi bizden iyi bilir 
zihniyetinin hâlâ somut örneklerini görüyoruz. 
Acaba, bu konuyu bizde çözecek uzmanlar yok 
mu, diyorum. 

Türkiye'de aynı zamanda bu konu ile ilgili 
Teknik Ziraat Teşkilâtının da var olduğunu 
zannediyorum. Eğer mevcut teknik teşkilât iyi 
işlemiyorsa, yenileştirilmesi ve iyileştirilmesi 
mümkündür kanısındayım. 

Haşhaş sorunun diğer bir yanı da; önce in
celemeler yapılıp köylüyü tedirgin etmeden, 
moralini yıkmadan, geçimini sağlıyacak şartla
rı hazırladıktan sonra yasaklıyacakları yerde, 
tam tersine bir uygulama ile bilimsel kuralların 
daima dışında kaldığımıza da güzel bir 'örnek 
teşkil ediyor. 

Sayın senatörler 
Bu, geçen hafta Türkiye Mimar ve Mühendis 

Odaları 'Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası 
adına yayınlanmış bir bildiri, 26 . 1 . 1972 ta
rihli olarak geldi ve bu baştan sona kadar bir 
şikâyet konusu teşkil ediyor ve ben böyle bir 
konuyu ilk defa duyuyorum. 

Özetlersek; meteorolojinin dünya çapındaki 
önemi, çok yanlı bir hizmet oluşu, fakat dünya
daki bilimsel çalışmalar karşısında, teknik bilgi 
ve bilgili eleman yetersizliğinden ötürü bunlara 
ayak uyduramamış bir durumda olduğumuz an
latılmakta ve 18 yıl önce istanlbul Teknik üni
versitesi Meteoroloji Mühendisliği Eğitimi Ge
nel Müdürlüğünün şiddetli isteği üzerine bu 
<branş çalışmaları başlatıldığı; fakat bu zamana 
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kadar meteoroloji mühendisleri genel müdürlük 
tarafından istihdam edilmemiş olduğu foelirtil-

, mektedir. Oysa ki, aslî görevleri olan bu bilim 
dalında eğitim gören meteoroloji mühendisleri, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev alabil
melidirler. Ağır külfetlerle meydana gelen bu 

ı kafa gücü, heba edilmeden sahalarında kulla
nılmalıdır. istanbul Teknik üniversitesi Meteoro-

- loji bölümü öğrencileri, «Meteoroloji Genel Mü-. 
düdüğünde staj ve pratik yapma imkânlarımız 

:• sağlanmalıdır», diyorlar. 
Bu çok ilginç* bir bildiridir ve Sayın Baka

nın da eline geçmiş olacaktır. Bu konuda acaba 
ne gibi bir çözüm düşünüyorlar, merak ediyorum 

\ ve ne dereceye kadar gerçek bir konudur? 
Son olarak, Ziraat Fakültesini bitirmiş ve 

i arkadaşları ile birlikte kuraya katılarak ata-
i nacakları yerleri tespit edilmiş olmalarına trağ-
| men, bir emir ile tâyinleri durdurulmuş olan 
\ hanım ziraat yüksek mühendislerinin askıda 

İ
kalan durumları üzerinde bir çözüm düşünülü
yor mu ve ne derece kadar düşünülüyor, diye 
sormak istiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İHikmet Yurtsever, bu
yurunuz. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tarım Bakanlığı İBütçesinin (görüşülmekte 
olduğu şu anda bendeniz de yüksek müsaadele
rinizle !bu bakanlığa bağlı Veteriner Genel Mü
dürlüğünün hizmet sahasına tekalbül edan Ibâzı 
hususlarda birkaç söz söylemek istiyorum. 

I Malûmunuz olduğu üzere Türkiye daha zi-
! yade bir tarım memleketidir. Millî gelirimizin 
i % 40 ı tarımsal ürünlerimizden, Ibu miktarın da 
i % '30 u hayvansal ürünler ve onun gelirlerinden 
I temin edilmektedir. Aslında bu saha, geniş bir 
j potansiyeli olan ıbir sahadır. Çünkü, Türkiye 
1 hayvancılığının temin edeceği gelir, büyük bir 

potansiyel ihtiva eden bir sahadır. Lâyıkiyle 
| işletildiği, ele alındığı, geliştirildiği takdirde 

daha »çok fazla miktarda üretim elde etmek im
kânı mevcuttur. Şimdiye kadar uygulanan me
totlarla hayvansal ürün üretiminin artırılması 
imkânları çok kıt olmaktadır. Hâlâ, 12 - 3 Mlo 
süt veren inek, yarım kola yün veren, 30 kilo 
et veren koyun ve buna mümasil düşük ürünlü 

| hayvan yetiştirmekteyiz, Plânlama devresine 
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geçtiğimiz ana kadar 'bu mevzuu üzerinde muh
telif çalışmalar yapılmış; ama esaslı bir proje, 
esaslı bir etüt yapılmamıştır. Ancak, bugüne 
kadar bakanlık vazifesini ifa eden sayın bakan
ların insiyatifi ve direktifleriyle bu mevzuda 
T) âzı faaliyetlerde 'bulunulmuştur. 

Plânlama devresine geçtikten sonra ıbu mev
zu lüzerinde daha derinlemesine durulduğu ma
lûmunuzdur. ilk hedef 'olarak Türkiye'deki hay
van nesillerinin ıslahı, hayvan hastalıklariyle 
mücadele, hayvan üretiminin artırılması, pazar
lama, ,'v.s. mevzular lüzerinde genişliğine etütler 
yapıldı ve bu (hususta da /bâzı projeler hazır
landı. 

Bu projelerden birisi, Türkiye'de hayvancılı
ğı geliştirme projesidir. Malûmunuz, İkinci OBeş 
Yıllık Kalkınma Plânında 5 sene »zarfında 100 
ibin tane damızlık ve süt 'hayvanı ithal edilecek 
ve böylece Türkiye'deki hayvan nesilleri ıslah 
edilecekti. Dünya Kalkınma Bankasının da fi
nanse edeceği !bu görüş ve proje, 1968 yılında 
başlanması icabeden bir proje iken, üzerinde 
genişlemesine 'müzakereler, münakaşalar ve 
âdeta kavgalar neticesinde ancak (bugünlerde 
uygulama imkânına kavuşmuş bulunuyor. 
23 . 12 . 1971 de proje kredisi efektif hale ge
tiriliyor ;ve harcama yetkisi veriliyor. Henüz, 
'hayvan ithal etmek yolu dahi tâyin edilmemiş 
bulunmaktadır. IBunun kooperatiflere mi yaptı
rılacağı müteahhitlere mi yaptırılacağı, ne şe
kilde 'hareket edileceği hususu da katileşmiş de
ğildir. 

Görüldüğü gibi, mesele biraz tavlamış bir 
şekilde, gayrıciddî bir şekilde mütalâa edilmiş 
ve biran önce neticelendirilmesi icabederken, 
neticelendirilmemiştir. Bu pr'oje, bir kaç vilâ
yetimizi pilot bölge olarak ele alan (bir proje
dir. Entansif süt projesi denilen bir proje, 
süt sığırcılığı projesidir. Bunda Adana, İstan
bul, izmir ve Ankara bölgeleri pilot bölge ola
rak seçiliyor. Bu, Türkiye nüfusunun % 70 ini 
sinesinde barındıran ve daha ziyade hayvancı
lıkla uğraşan köylüyü kaldırmayı birinci de-, 
rece de hedef almıyor. Büyük tüketim merkez
leri civarında bir çalışma sahası yaratılmak is
teniyor. Projenin, malî portesi de 112 milyon li
radır. Proje uygulandığı takdirde 2 veya 3 se
ne içerisinde kendisini finanse edecek, amorti
ze edecek derecede gerçekten çok değerli bir 

proje; ama gönül istiyor ki, da,ha ziyade fakir 
halk tabakalarını, köylüyü hedef alan çalış
malar yapılsın, projeler daha ziyade o sahala
ra intikâl ettirilsin. 

Köy hayvancılığını geliştirme projesi, ikin
ci kademede ele alınacak bir proje imiş. Bu pro
je üzerinde Dünya '.Kalkınma Bankası ilgilileri 
ile henüz bir anlaşmaya varılamamış, çalışma
lar devam ediyor. Aldığımız malûmata göre ve 
temas ettiğimiz ilgililerin şahsî kanaatlerine 
göre de, Dünya Kalkınma Bankası bu birinci 
projeden iyi bir netice alındığı takdirde ikin
cisine müsaade edecekmiş. Tabiî, bu husus da 
söylenecek pek fazla bir şey olmaz; ama çalış
malar daha ciddî bir şekilde yürütülür ve Dün
ya Kalkınma Bankası ilgilileri ikna edilirlerse, 
ikinci projeyede kısa zamanda müsaade çıkar 
inancını taşımaktayız. Bu bakımdan, ikinci pro
jenin biran evvel gerçekleştirilmesinin sağlan
masını istirham etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Baysoy'un 
temas ettiği, hayvansal ürünlerimizin ihracı 
meselesinde, ben de kendilerini teyidedici bir 
iki söz söylemek istiyorum: Gerçekten mese
leyi çok iyi tetkik etmişler, onun için söyliye-
cek fazla bir şey kalmadı. Bir Almanya seya-
hatında, Hamburg Ticaret Ataşesi olan vatan
sever bir arkadaşla temas ettim; kendileri ba
na bir hususu hatırlattılar, geçen sene bunu 
ifade etmeye zaman bulamadım, müsaade eder
seniz bu sene bu mevzuu burada birkaç sözle 
ifade edeyim. 

Almanlarla Ticaret Bakanlığı seviyesinde 
bir anlaşma yapmışız, Almanya'ya et ihracede-
cekmişis fakat bizim FAO'dan 1-2 milyonluk 
bir ilâç (yardımı alabilmemiz için, veteriner teş
kilâtımız İtalya'daki FAO'daki merkezine Tür-
küye'nin her tarafında şap hastalığı var diye 
bildirmiş. FAO Merkezinde bir harita varmış, 
o haritada Türkiye'nin kırmızı oîmıyan hiçbir 
yeri yokmuş. Malûm, bize şap hastalığı Güney 
komşularımızdan gelmektedir, Sürüye VJS. gibi 
yerlerden. Onların haritalarını tetkik etmiş, 
tek işaret yok. Suriye ve Lübnan bizden sığır 
satmalıyor, Türk damgası basılı inekler Bul
garistan menşeli olarak Almanya'da satılıyor
muş. Arkadaşımız bunu gözleriyle görmüş. 
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Ben Bakanlığı tenkidetmiyorum, bu daha zi
yade Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 
seviyesinde ele alınması icabeden bir mevzu. 
Daha doğrusu hayvansal ürünleri iyi ihraç ede
meyişimizin sebebi, onu arz etmeyi unuttum. 
Almanya veteriner teşkilâtı FAO'daki bu ma
lûmata istinaden müsaade etmiyormuş. Mü
saade etmeyincede Avusturya hudutlarına ka
dar giden mamullerimizin Almanya hudutların
dan içeri girmesine imkân yokmuş. 

Şimdi, biz de pilot bölgeler ihdas etmişiz. 
Bunlardan birisi Trakya bölgesi, bir de muhte
lif hudutlarımızın 50 kilometrelik şeridi. Bil
hassa Trakya bölgesinden her türlü hastalıktan 
arî hayvansal ürün ihracetmemiz imkânı mev
cut. Bu projelerin, FAO ve Dünya Hayvan Sağ
lığı Teşkilâtının müşahedesi altında uygulan
ması mevzubahis. Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığı seviyesinde bu işe müdahale edilirse 
ve bizim Veteriner Genel Müdürlüğümüz, Dışiş
leri Bakanlığı kanaliyle onların veteriner genel 
müdürlükleriyle irtibata geçerse, bu anlaşmaz
lık halledilir ve bu ihracat imkânı doğar. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Yurtse
ver. İstirham ederim efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim, teşekkür ederim. 

Şimdi, üzerinde durmak istediğim bir tek 
nokta daha var, onu arz etmeme müsaadelerini
zi istirham ediyorum. 

O da; hakikaten Türkiye'de çok fedakâra-
ne çalışan veteriner hekimlerinin şimdiye kadar 
gördükleri ihmalden bir iki kelimeyle bahset
meme müsaadelerinizi istirham olacaktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti Sayın Yurtsever. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. Malûmunuz Tür
kiye'de bugün 1 160 tane veteriner hekim var. 
Plânlama Teşkilâtı 8 bin taneye ihtiyaç oldu
ğunu öneriyor. 3 500 veteriner hekimle de bu 
hizmet ifa edilebilir. Ancak, 1 200 kişiyle bu ka
dar geniş bir hizmeti, bu kadar çok sayıda 
elemana ihtiyaç görülen bir hizmeti ifa ede-
ibilmek için, bu 1 200 kişinin, çok iyi tatmin edil
mesi lâzım. Halbuki, şimdiye kadar senelerdir 
ihmal edilmiş bir branş, Ibir meslek grupu, Perso
nel Kanuniyle de tamamen büyük haksızlıklara 
uğradılar ve veteriner (hekimlerimiz yan ödeme
lerinden de mahrum edildiler. Birçok meslek 
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mensuplarına Hükümet kararnameleriyle yan 
ödemeler verildi, yalnız doktorlara ve veteriner 
hekimlere verilmedi, intibaklarında da ıçok hak
sızlıklar yapıldı. Bunların başında yevmiyeli 
olan 5 sene veya 10 senelik aynı tahsili görmüş 
bir kişi 3 000 - 13 200 lira alırken, kadrolu olan 
veteriner hekimlerin bugün ö seneliği 1 200 lira, 
10 seneliği 1 1500 lira, 15 seneliği de 1 800 lira 
almakta. Bunlar burada Şap 'Enstitüsünde ve 
Broloji üEntitüsünde, (bulaşıcı hastalıkla.. 

BAŞKAN — iSaym Yurtsever müsamaha 
hakkınızı da kullandınız efendim, 3 dakika ge
çiyor. (Sayın Yurtsever istirham ediyorum, her
kes vaktini 3 dakika geçirirse programımız bit
mez efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Sayın Başkanım şimdi çoktan (bitirmiştim, zatı-
âliniz ımüdahale ettiniz, ben de cevap verme du
rumunda oldum, 3 dakika geçti. 

Şimdi, efendim !bu kadar hayati tehlikeyle 
karşı karşıya bulunan bu meslek mensuplarının 
tam gönül rahatlığı içerisinde, huzur içerisinde 
çalışabilmeleri için, kendilerinin intibaklarında 
da husule igelen adaletsizliklerin giderilmesi 
lâzım. Ayrıca, yan ödemelerinin verilmesi lâzım. 
Hükümetin Ibu işi biran önce ele alarak (bir ka
rarnameyle bu haksızlığı gidermesi icalbediyor. 

Vaktim müsaade etmedi, müsaade 'etseydi ve
teriner hekimlerinin dertleri üzerinde ıçok dura
caktım, duramadım. Velhasıl, şunu söylemek isti
yorum ; veteriner hizmetleri bir umum müdürlü
ğün... (Başkan ihatibin mikrofonu kapattı). 

BAŞKAN •— Kesmeye mecbur kaldım, rica 
ediyorum efendim. Rica ederim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Peki, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSaym Ucuzal, buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye, hakikaten büyük dâvalarla karşı 
karşıya. Bu büyük dâvalardan birisi ide, tarım 
davamızdır. Bu dâvanın kendi imkânlarımızla 
kısa devrede rayına oturması kanaatimce müm
kün. Ne var ki, yetişmiş değerli mütehassısla
rımızdan ziyade, meseleyi ele alan, Ibu sahada 
kendisini mütehassıs eden kimseler, hakiki mü
tehassıslardan daha fazla söz söyleyip, fikir be
yan ettikleri için, mesele rayına oturmuyor. 

— 101 — 
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Aslında (bizim, faizim değil toprağımızın !bir 
talihsizliği, (belki de bir talihli yönü var. Tarihe 
(bakarsak; Anadolu, insan oğluna 6 'bin yıla ya
kın devreden (beri ıhizmet etmektedir, dünyanın 
hiçbir parçası, Anadolu kadar eski tarihe sahip 
değildir. Meseleyi Ibu yönüyle ele aldığımız za
man, Anadolu toprağının ne kadar ihtiyar oldu
ğunu kabul etmemiz (gerekir. Bu ihtiyar toprağı, 
toprak mülkiyetinin (başladığı günden beri tetkik 
ettiğimizde görüyoruz ki, toprağı işliyene mül
kiyet hakkı tanınmamış. (Hükümdarın muayyen 
kimselere bölge 'bölge taksim ettiği bu toprak
larda, (birtakım sıfatlar tanınan şahıslar, o top
rakları vatandaşa tevzi etmişlerdir. 

Şimdi, üzerinde çalışan kimse, toprak benim
dir diye değil de, sadece topraktan bir şey al
manın peşinde koşunca, toprağa bir tşey verme
miş. Hükümdar da toprağın zayıf düştüğünü 
nazarı itibara almamış, o sadece ordularına ye
tecek zahireyi çekmiş ve üstünde çalışan nesli-
de fütuhatlar için devamlı askere almış; böylece 
hem toprak zayıf düşmüş, hem üstünde yaşı-
yanlar. 

Toprak (hukukumuzun 100 senelik bir mazisi 
var. Osmanlı devrini bırakalım, Cumhuriyet dev
rimizle birlikte, toprak mülketi Medenî Kanun 
hükümlerine göre, bir hukukî şahsiyet kazan
mış ve Cumhuriyet Hükümetlerinin mevcudolan 
imkânları dairesinde, üstünde yaşıyan insanı da, 
ekip Ibiçtiği toprağı da güçlendirmenin gayret
leri sarf edilmiş. Bu güne kadar gelmiş geçmiş 
iktidarların, bu fakir (bünyeli toprağa ve üstün
de yaşıyan fakir (bünyeli vatandaşa yaptığı yar
dımlar, Devletin istatistik tespitleriyle bellidir. 

«Bozuk düzen» veya şu bu tabirler bizi bu 
sıkıntıdan kurtarmaz arkadaşlarım. Bizi kurta
racak tek çare; işi mütehassıslarına bırakmak
tır. Her zaman duyarız; veterinerler der ki, «Bi
zim vazifemiz doktorlardan zordur» Neden? 
Doktora (gelen kimse, şikâyetini, sıkıntısı, has
talığını söyler; bizim muayene ettiğimiz mahlûk 
bize her hangi 'bir (beyanda bulunmaz. 

Sevgili arkadaşlarım; en büyük güçlük, top
rakla uğraşan mütahassislarmdır. İcabında hay
vanda da bir hareket görürsünüz, ağınsı, sızı
sı bulunan yerde birtakım alâmetler gösterir; 
fakat toprağın ne istediğini bilemezsiniz, bu
lamazsınız. İsterseniz dinleyin bakalım. Em
di, teknolojinin bu kadar ileri gittiği dünyaca, 
bize düşen tek şey bunlardan istifade etmek. 

;- BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 
I ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Bugün Dev-
l let olarak bu yolları açmanın gayreti içerisinde, 

bir çalışma yolu seçilmiş; ama imkânlarımız 
ne? 67 vilâyette toprak tahlili için lâboratuvar 
kurmaya imkânımız maddeten yok. Lâboratu-
varları kursak, başındaki mütahassıslanmız 
kâfi gelrniyecek. Türkiye'de tabiat şartları bel
li. O halde sulama imkânlarını devamlı yürüt
mek ve Devlet Üretme Çiftliklerinde en iyi to
humları üretip köylünün hizmetine götürmek 
lâzım. Şimdi, tokum falana verildi, filâna ve
rilmedi; bunun bir faydası yok arkadaşlarım. 
Tohum verilsin, ister Ahmet'e, ister Mehmet'e, 
bu tohum Türkiye'nin topraklarına atılıyor. 
Haksızlık; bu mümkün değil. Veren, Devlet... 
Devlet bir nizam içersinde tohumu veriyor, 
krediyi veriyorsa, o nizamın imkânları neyse, 
o nispette veriyor. 10 dönüm toprak sahibi bir 
vatandaşa, 10 ton tohum vermek mümkün mü? 
100 dönüm toprak sahibi bir vatandaşa, 100 
bin lira kredi açmak mümkün mü? Verirseniz 
alamazsınız, alamayınca kimin parasını veriyo
ruz arkadaşlar. 

Ben aslında bir temenni için huzurunuza 
gelmiştim. Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina 

| Genel Müdürlüğümüzün Hükümet merkezinde 
J teşkilâtı gayet güzel kurulmuş; ama muhterem 
i arkadaşlarım, yeni vilâyetlerde kurulan bu teş-
i kiîâtın müdürlükleri meseleye, biraz acemilik 
| yönünden mi bilemiyorum, ciddiyetle sanlmı-
: yorlar. Benim sayın Bakandan ve sayın G-enel 
i Müdürden istirhamım şudur: Bu arkadaşları-
; mızın büroda değil, sebzecinin bahçesinde, mey-
.' vecinin bahçesinde mümkün olduğu kadar do-
: la^malarım istirham edeceğim. Hem kendisi 
\ girdiği yere bir şey verir, hem de girdiği yer-
: elen bir şey alır, tecrübesini artırarak memle-
: kete daha e ek hismei; eder. 

Sözümü burada kesiyorum. Tarım Bakan-
; lifi bütçesinin büyük milletime ve teşkilâtına 

hayırlı elmasını diler, Yüce Heyetinizi saygıyle 
sslâmlaTim. (Alkışlara. 

BAŞKAM — Sayın Karayiğit?... Yok. Sa-
y;.n Âdemoğlu. 

MSHMST NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
S?..yır: Ba-';I-:a:?, Or.rr-h'rriyct Senatosunun muh-
t3rc-r_ı Ü3'0İeri; 
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Tarım Bakanlığı bütçesi dclayısiyle ben de 
Çukurova'yı alâkadar eden bir mevzuda Ba
kanlığın faaliyete geçmesini, âcil faaliyetlere 
geçmesini istiham etmek ve bu hususta bâzı 
şikâyetlerde bulunmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Çukurova'da bu 
sene 2,5 milyon dekar hububat ekilmişti. Bu hu
bubatın ilk ekme zamanındaki gübresi atılmış
tır. Bu da binbir müşkülâtla temin edilmiş ve 
atılmıştır. Gözetleme denen kardeşleme devre
sinde, 1 - 15 Ocak arasında Çukurova'da 2 nci 
bir gübreleme yapılmaktadır. Maalesef, Çukur
ova'da 5 - 10 tüccardan başka bu işle Devlet 
tarafından vazifelendirilmiş bulunan Zirai Do
natımda gübre yoktur. Bunu söylerken Zirai 
Donatıma bir serzenişte bulunmak istemiyorum. 
Çünkü, 1 aydan beri ziraat odaları, çiftçi birli
ği ve muhtelif teşekküllerden telgraflar almak
tayız. «Buğdaylarımız sarardı, buğdaylarımız 
göçüğü yatıyor; fakat kardeşleme olmuyor İm
dadımıza yetişin. Aksi takdirde biz buraları sö
keceğiz ve pamuk ekmek için hazırlıyacağız» 
demektedirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu kadar ge
niş bir sahada hububat ekiminin bir kısmının 
bozulmasının ne mânaya geldiğini Tarım Bakan
lığının muhterem teknisyenleri çok iyi bilirler. 

2,5 milyon dekarlık hububat ekilen arazide 
bu gübrelemeyi zamanında yapamıyacak olur
sak % 30 eksik mahsul verse, aşağı - yukarı 200 
milyon kilo buğday noksan alırız. Kilosu 1 lira
dan 200 milyon lira yapar. 200 milyon lirayı 
müstahsilin istifadesinden almış ve belki de dı
şardan ithal etmek mecburiyetinde kaldığımız 
zaman memleketin bu kadar da dövizini dışarı
ya vermiş olacağız, 

Tüccar, Kütahya Amonyum Sülfat Fabrika
sında 40 bin ton amonyum sülfatın mevcudol-
duğunu; fakat bir türlü vagon bulunamaması 
yüzünden bunun Çukurova'ya aktanlamadıgmı 
söylemektedir. İşin garip tarafı, tüccar kendine 
vasıta temin etmek suretiyle Çukurova'ya çok 
cüzi miktarda da olsa gübre getirmekte; fakat 
Zirai Donatım vasıta bulamama yüzünden güb
re sevkiyatı yapamamaktadır. Benim asıl kah
rım Zirai Donatıma değildir. Benim kahrım 
Tarım Bakanlığının teşkilâtına da değildir. Be
nim kahrım Hükümete ve Hükümette bu husus
ları aykînen bilen Sayın Tarım Bakanıdır. 

| Ben Sayın Tarım Bakanından istirham edi
yorum. Çok âcil bir durum vardır. Fevkalâde 
bir durum vardır. Fevkalâde durumlarda Hükü
metin fevkalâde tedbirler alması icabeder. Evet, 
Devlet Demiryolları Şark vilâyetlerine kömür 
sevkiyatı için vagon verememe durumundadır; 
ama ben diyorum ki, Devletin karla kaplı vilâ-
yetlerindeki resmî vasıtaları, YSE nin vasıtala
rını; hattâ Hükümet âcil bir tedbir olmak üze
re Millî Savunmanın kamyonlarından da istifa
de etmek suretiyle bir kısım şahsi kamyonlara 
da taşıtmak suretiyle kısa zaman içerisinde Çu
kurova'ya mühim miktarda gübre sevk etmek 
durumundadır. Hükümet bu gübreyi sevk etme
diği takdirde memleketin, müstahsilin 200 mil
yon lirası heba olacaktır. Olağanüstü durumlar
da olağanüstü tedbirler almıyan hükümetler için 
ben bir kelime kullanmıyacağım; fakat memle
ketin, bilhassa Çukurova'nın bu durumda bıra
kılmaması lâzımgeldiğini ifade edeceğim. 1 ay
dan beri muhtelif vesilelerle ve biraz evvel de 
yine arz ettiğim gibi, Tarım Bakanlığı ikaz edil
mekte; fakat maalesef «Vagon bulunamıyor, 
sevkiyat yapamıyoruz» esbabı mucibesiyle bu 
gübre nakli yapılmamaktadır. 

i Arkadaşlarım; bu esbabı mucibeyi ben çift
çiye söyleyebilirim, benim elimde bir icra orga
nı yok; fakat Hükümet bunu söyliyemez. Hükü
metin elinde muhtelif imkânlar vardır. Bu im
kânları kullanıp, mutlaka bu ihtiyacı defetmesi 
icabeder. 

I Ben Sayın Tarım Bakanından bu mevzuu 
Hükümete götürüp • âcil bir tedbir aldırmasını 
istirham ediyor, bütçenin memlekete ve millete 
hayırlı olmasını diliyor, Yüce Senatoyu saygıla
rımla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Savın Kutlar, buyurunuz. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 

— Sayın Başkan, değerli senatörler, Sayın Ba
kan ve Bakanlığın kıymetli elemanları; 

Türkiye nüfusunun % 70 i tarımla meşgul 
olduğu halde, ekmeğimizin büyük bir kısmını 
hariçten tedarik ederiz, Tarım alanına asrın ge
tirdiği teknik sistem, bilgi, makina hâkim oldu
ğu ve memlekette sanayi geliştiği oranda, tarım
da çalışan insan sayısı da azalacaktır. 

Tarım sahasında lüzumlu ilerlemeyi kayde-
demeyişimizin başta gelen nedeni, entansif tarı
ma gidemeyişimizdir. Türkiye'nin çeşitli iklim-

I lerinde çeşitli kıymetli mahsul yetiştiği malûm-
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larıdır. Tarımı başıboş bırakmamamız lâzımdır. 
Hangi cins bitki hangi bölgede en yüksek veri
mi veriyorsa, Hükümetimiz kredi, teknik yar
dım ve diğer koruyucu plân ve programlarını 
ona göre yöneltmelidir. Meselâ, Orta ve Gü
ney - Doğu Anadolu'da hububat; Çukurova, 
Ege bölgesi ve Güney Anadolu'da narenciye ve 
sebzecilik; Doğu Anadolu'da hayvancılık üze
rinde durmak yerinde bir iş olur. 

Bu konuya geçmişken, bugün gazetelerde bir 
yazı okudum; Ege sahillerinde buğday ekimi 
teşvik edilecekmiş. Ben buna ihtimal vermiyo
rum. Ege sahillerinin, bilhassa Muğla ve Antal
ya sahillerinin büyük bir kısmı apik arazidir. 
Burada hububat ekimi taban arazide iyi olur 
fakat, apik arazide erozyona sebebiyet verdiği 
gibi, buralarda bilhassa narenciye yetiştirmek 
ve Muğla dağlarında böl miktarda bulunan sa
kız ağaçlarını aşılayarak memlekete büyük mik
tarda döviz getirecek fıstığa kalfoetmek yerinde 
bir iş olur. 

Güney - Doğu Anadolu'nun geniş bir böl
gesi olan Gaziantep, Maraş, Urfa, Mardin gibi 
yerlerde de bağcılığın, fıstıkçılığın ve zeytinci
liğin teşviki çok yerinde olacaktır. 

Ben bu kısa zamanda bu konunun detayları
na inmeye fırsat bulamadığımdan dolayı, bu şe
kilde geçiştiriyorum. Önümüzdeki Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plân ve progTamı bu esaslara 
göre hazırlanırsa ve ciddî bir uygulamaya tabi 
tutulursa, istihsalimiz büyük oranda artacak ve 
piyasaya bol, kaliteli ve ucuz mal gelebilecek ve 
bu suretle de hayat pahalılığı sızlanmaları aza
lacaktır. 

Tarımın bölgelere ve tabiat şartlarına göre 
programlaştırılması konusunda memleketimiz 
için çok önemli ve hayatî bir konu da hayvan
cılıktır. 

Değerli arkadaşlarım; insanların medeni bir 
hayat yaşayıp yaşamadıkları fert başına tüke
tilen elektrik ve et ile ölçülmektedir. Türkiye'
mizde bugün nüfus başına senelik et tüketimi 
16 Kg. dır. Diğer medeni Garp ülkelerinde bu 
miktar 80 - 120 Kg. a kadar çıkmaktadır. Yur
dumuzda 70 milyon hayvan vardır. Bunların bü
yük bir kısmı Doğu Anadolu bölgemizde ve di
ğerleri de yer yer Orta ve Batı Anadolu'dadır. 
Kanıma göre, Doğu kalkınmasında 2 önemli yol 
takibedilmesi icabeder. 

1. Karakaya ve Karababa barajlarının ger-

: çekleştirilerek Aşağı Fırat Havzası dediğimiz 
j Hilvan, Urfa, Harvan, Suruç, Nizip, Barak, 
j Oğuzeli, Elbeyli ovalarının sulanması, 
I 2. iptidai barınaklarda gayrikâfi gıda ile 

beslenen hayvancılıkla yakinen ilgilenilmekte-
dir. Mevcut milyonlarca hayvandan senede 27 
milyon ton gübre alınmaktadır. Maalesef bu 

| kıymetli matam % 1 inden bile istifade imkâ-
j nımız yoktur. Günden güne nüfusu artan şehir

lerimizin normal et ihtiyacını temin edecek ol
sak, mevcut hayvanlarımız kısa bir süre içinde 
elden çıkmış olacaktır. Hem artan nüfusumu-

I zun muhtaç olduğu et, süt, yağ gibi önemli gı-
| dayı temin etmek ve hem de büyük bir ihraç 

maddesi olan ete ihraç imkânı vermek için bil
hassa Doğu - Anadolu'da uygulanmak üzere 
Veteriner Umum Müdürlüğünün kıymetli ele
manlarına ve diğer yetkililere her cins ve mik
tarda hayvan yetiştiricisi ve besleyicileri için 
senelere bölünmüş plan ve projeler hazırlattırıl-
ması ve bunlara âzami kredi imkânı sağlanması 
lâzımdır. 

Konu buraya intikal etmişken, vatandaşın gı
da ihtiyacını sağlamak bakımından tavukçulu
ğun da önemle ele alınarak özel teşebbüse her 
türlü yardımın yapılmasında fayda ummakta
yım. 

Millî servet ve döviz kaynağımız olan hay
vancılığımızın inkişafı, bunlarla meşgul olan 
vatandaşlarımıza refah temin edecek, bu bölge 

\ halkının her balomdan 'hayat seviyesini yükselt-
| miş olacaktır. 
s 
| Biran önce alınması lâzımgelen tedbirleri şu 
! suretle özetleyebiliriz: 
[ 1. Doğu - Anadolu'da ve hayvancılığın te-
! kâsüf ettiği bölgelerde hayvan hastaneleri aç-
İ mak, 
f 

| 2. Hayvan hastalıklariyle mücadelede ve 
I diğer konularda veteriner fakülteleriyle koor-
i dine bir çalışmaya girmek. 
r " 
\ 3. Yabancı ülkelerde olduğu gibi et ve süt 

veriminin artırılması bakımından hayvan nesli-
| nin ıslahına çalışmak. 
ı 4. Vatandaşa ağıl, ahır, yem, bakım, bes-
[ lenme ve hastalıklarla mücadele konusunda de-
f 
\ vamlı bilgi vermek. 
i 5. Kuzu kesimini yasaklamak. 
| 6. Türkiye'mizde yaşayan, Türkiye'mizde 
[ şayanı takdir bir şekilde yetiştirilmekte olan 
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Arap atı neslinin üretilerek, yabancı memleket
lere ihracını sağlamak. 

7. İnkişaf temin edecek plân ve projeler 
Hükümetimizce hazırlanarak, müteşebbis vatan
daşlara vermek. 

8. Süt Kurumu faaliyetini, yurdun müsait 
bölgelerine teşmil etmek. 

Sayın arkadaşlarım; tarımla ve tarımın esası 
olan hayvancılık konusunda özet olarak yaptı
ğım açıklamadan sonra, kendi seçim bölgem 
olan Gaziantep'in tarımla ilgili hayatî problem
lerine değineceğim. 

Bütün Türkiye'de ve bilhassa Güney - Doğu 
Anadolu'da, bu sene kış anormal şartlar içinde 
geçmektedir. Gaziantep'te 1911 senesinden bu 
tarafa sühunet, bu sene olduğu gibi sıfır altı 
15 - 26 dereceye düşmemiştir. Bu ani sühunet 
düşmesi dolayısiyle; Gaziantep merkez ve Oğuz
eli ilçelerine bağlı bir kısım köylerle, Nizip ve 
Kilis ilçe köyleri halkının yegâne geçim kaynağı 
olan ve bedeli milyarları aşan zeytin bahçeleri 
ile bütün vilâyete şâmil bağların büyük b:r kıs
mı kurumuştur. Bakanlığın, bu bölgeye biran 
evvel mütehassıslar göndererek lüzumlu tedbir
ler aldırmasını bilhassa rica ederim. 

Diğer taraftan; zarar gören köylere ait köy
lülerin, Ziraat Bankası borçlarının, vergilerinin 
tecili, onlara kredi yardımı yapılması ve bu köy
lülerin Almanya'ya tercihaoı isçi olarak gönde
rilmeleri konularının Hükümetçe ele alınmasını 
istirham etmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım; Gaziantep, 530 mil
yon kilo üzüm istihsali ile, Türkiye üzüm istih
salinin % 33 ünü karşılamaktadır. Üzülerek 
ifade edeyim ki, köylünün el emeği ve alın teri 
olan bu millî servet heder olmaktadır. Gazi
antep topraklarının mühim bir kısmında, üzüm, 
zeytin ve fıstıktan başka bir bitki yetişmez. Bi
naenaleyh, kıymetli Tarım Bakanından istirha
mım, Gaziantep ve hinterlandı olan Urfa, Mar
din ve Maras illerinin üzüm konusunun ele alı
narak, bu illerin kalkınması için Hükümetçe bir 
plân ve programa bağlanması hususunda öncü 
olmalarıdır. 

Diğer bir ricam da, Gaziantep, gübre teminin
de geçen ekim mevsimi çok sıkıntı çekmiştir. 
ilkbahar içinde gübre bulunamamaktadır, bunun 
teminini bilhassa istirham ederim. 

] BAŞKAN — Vaktiniz bitti, lütfen konuşma-
I nızı bağlayın efendim. 

İBRAHİM TEVPÎK KUTLAR (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Tarım Bakanlığı Ibütçesinin Türk Milletine 
ve Tarım Bakanlığı camiasına hayırlı ve uğur-

| iu olmasını niyaz «derken, kıymetli Bakanımızı 
| ve değerli Bakanlık mensuplarını ve Yüce 'Se

natonun sayın üyelerini saygılarımla selâmla
nın. 

I BAŞKAN — iSayın Bingöl. 
İ İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
j değerli senatörler; 
I Tarımın umman kadar engin meselelerinden 

bendeniz sadece !bir konuyu tahlil /ederek Ba-
| kanlığın mütalâasını diliyecek ve eğer imkân 
| bulabilirsem, seçim çevreme ait bir dileğimi 
j muhterem bakandan rica edeceğim. 
I Sayın Fehmi Baysoy'un, tahlil etmek istedi-
j ğim konuya bir nabze temas 'etmiş 'olmalarından 
| fevkalâde memnun oldum. 
i Hayvancılık 'bölgesinin ıcocuğu olarak bu 
j konuya tahıbTaı eğilmiş ve üzerinde büyük 

gayretler sarf •etmiş bulunuyorum. Müdafaamı 
| bu ir.-ani7.la y;,p:yorım. 20 nci Yüz yılda hay-
j vr,n.ı?.I :b:.?inlor, bedDuınsde 'en ön sırada yer al-
! maktadır. Çok amiyane bir tâbiri vardır, özür 
1 diliyerek 'ifade edeyim, .anlaşılmasını daha ko-
| laylaştrnr; «Ot yemeyiniz et yiyiniz» iddiası, 
1 bunun en ciddî bir ifadesi seklinde halk ara-
] srnda ifade edilmektedir. Yurdumuz., ekolojik 

şartları bakımından hayvancılık için en müsait 
imkânlara sahiptir. Pazar bakımından da her 
yönden, hakdkaiten canlı taleplere sahne olmak
tadır; fakat bu pazar talepleri vâki olurken, 

| gıdanın her cins parazitten ide ari olması tale-
| bedilmekte ve bu konuda ısrar edilmektedir. 

ı Arkadaşlarım ibu şap ve sair konulara temas 
'ettiler. (Bu sebeple de, hayvanın yaşantısında, 
gerek zaman (bakımından, gerekse mekân bakı
mından Iher yönde (koruyucu sağlık tedbirleri
nin alınması şarttır. Çok çeşitlilik arz eden, bil
hassa müşterek mülkiyeti gösteren geniş mera
lara yayılan ibu tedbirlerin tahakkuku da 'hayli 
çetin şartlar arz etmektedir. Bu da, eşyanın 
taibiatı gereği, geniş bir kadronun görevlendiril-

j meşini zaruri kılmaktadır. 
Çok büyük imkânlarla, emeklerle, güçlükler-

j le yetiştirilen veteriner hekimlerimizin sayıları, 
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'halen Türkiye'mizde bütün (bölgeye yaygın hal
de, ihtiyaçları karsıhyacak kifayette değildir. 
Sayın Bayscy çok güzel »değerlendirdiler; Plân
lamanın etüdüne müsteniden, «5 bine mukabil, 
bugünün mevcudunun 1 200 olduğunu» ifade 
ettiler. Veteriner 'hekimlerin bir merkez kongre
sinde, imevcut 1 200 veterinerden 650 sinin An
kara'da bulunduğunu, kendi oda toplantıların
da ifade 'etmişlerdi. Bu da, henüz veteriner he
kimlerimizin yaygın bir 'halde olmadığını ıteyi-
dediyor. 

Veteriner hekimlerimizin bir kısmı da gıda 
kontrolü, zooteknik bölümlerinde hizmet gör
düklerine göre, hijyenik mânada arzu edilen 
çalışmaları, kafi (bir hizmet sahasına inhisar 
edememektedir. Legal bir husus olarak da, esa
sen hayvan 'sağlığının da hijyenik bakımdan 
çalışmaları, yalnız veteriner hekimlerinin yetki
leri içindedir. Onların dışında, başka birisinin 
bu konuya müdahale edebilmesi imkânı da yok
tur. Bu yönleriyle de yurt sathında kâfi miktar
da teçhiz edilmediğimizi iddia edebiliriz. 

Bu sebeplerle, hakikaten yurdun en ciddî bir 
üretim kaynağı olan hayvancılığın, ilkel tedbir
lerle geçiştirildiği de bir vakıadır. Tekniğin bu 
sahaya getirilmesi bile, öğreten ve daima-o sa
hada vazife gören - muvakkat t ir müddet için 
gidip gelme suretiyle değil, daima o ssahada ka
lan ve öğreten - bir kadronun 'hizmet görmesine 
bağlıdır. Hijyenik hizmetler hariç - iki, bunla
rın veteriner hekimin vazifesi olduğunu ifade 
etmiştim - diğer hizmetlerde, hayvan sağlık 
memurları görevlendirilmektedir. Sayın Bay-
soy'ırn da ifade ettikleri gibi, bu görevde çalı
şanların miktarı da su antla 1 100 kadardır. Her
halde bunlara, daha çok uzun müddet ihtiyacı
mız bulunacaktır. 'Dikkatinizi bu noktaya çekip, 
burada bir düğüm atarak mevzuma giriyorum. 

BAŞKÂÎf — Mevzua çok uzun girmeyin 3-4 
dakikanız var. 

İSA :H. BİNGÖL (Devamla) — Bitireceğim. 
Ortaokuldan sonra 3 ısene meslekî 'öğretini gö-
retim gören bu gençler, meslek hayatına atıldık
tan kısa bir süre 'sonra, hizmetlerin gereği baş
ka çalısına sahalarına intikal etmektedirler; 
bankacı ve Saire... Çeşitli yerlerde tahsilini 
ikmal etmek suretiyle bu hizmet sahasında ken
dilerinden istifade edeceğimiz bu insanlar, bu 
sahadan ayrılmaktadırlar. Niçin bu sahadan ay-

| rıldıkları tahlil edildiği zaman (görülmektedir 
ki, bu konunun benim şahsî tetkikime ve umu
mî kanaat haline gelen beyanlara göre iki se
bebi vardır. Birisi unvan meselesi, diğeri de 
mevcudolan bir kuruluşa hizmete gittikleri za
man harcırah ödenmesi konusu. 

Sayın Baysoy çok güzel ifade ettiler. Bun
lar, maaşlarının (belirli bir (miktarı kadar taz
minata hak sahibidirler; ama bunun da bir hay
van beslemek suretiyle alabilmektedirler. Bu
gün hayvan beslemenin ve (hayvanla seyahat et
me devrinin, artık çoktan geçmiş olduğu da foir 
bedahettir. Bu hüküm varken, resmî hizmet va
sıtasından istifadesi de mümkün olamamakta
dır. Birçok yerde de sürtüşmeler olduğunu, ida
rede pekâlâ itiraf eder zannederim. Esasen ve
rilecek bu tazminat, bugünkü şartlar içinde bir 
ayın 1-2 günlük masrafını karşılamaya yetmiye-

I cek kadardır. Bunun yanında vasıta tutmak, va
sıta masraflarını ödemek imkânından da mah
rum olunmaktadır. 

Bu sebeplerle, (bendeniz (bu memurların du
rumunu değerlendirecek bir kanun teklifi ha
zırlamıştım. Teklifimin, Tarım Komisyonunda 
reddedildiğini öğrendim. Parlamenter bir vazife 

I dolayısiyle komisyon çalışmalarına iştirak ede
medim ve bunu için reddedilmiş olduğunu öğ
rendim. Ret konusunda şayet bir meslekî taas
sup yok ise, - ki, bunda bir ürküntüm, bir şüp
hem var - bu konuya çok değerli Bakanımızın 
eğilmelerini, hayvan sağlık memurlarına bir 
unvan bulmalarını rica edeceğim. Bir isim deği
şikliği için çok sade ve samimî olarak kanaa
tim, veteriner teknisyeni» denilmesidir. Bunda, 
hiçbir mahzur yoktur, bu onları onore edebilir. 

Bir de harcırah konuları halledilmelidir. 
Dünyanın büyük ihtiyaç hissetmiş olduğu hay
vancılığın gelişmesinde, bilhassa hastalıkları 
önleyici tedbirler bakımından büyük yardımları 
olabilecek bu hizmet sahasına muhterem baka
nımızın eğilmelerini, ilgi göstermelerini ve ko
nuya parmak basmalarını istirham ediyorum. 

Saym Başkan, muhterem senatörler; seçim 
çevreme ait husus da, yetkililer bakımından da 
malûm hikâyesi olan bir konudur. Muş'ta bölge 
merkezi olan Zirai Donatıma bir atelye yaptı
rılması, dilek ve istirhamımızdır. Bu konu, 1971 
programına ithal edildi; fakat değişik nüans 

[ ve gvSrüşler içinde tahakkuku mümkün olmadı. 
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Kendilerinlen istirhamım, hem hikâyesini öğ
renir, lütfederlerse hu konuyu 1972 Programı
na ithal etsinler; imkân olmazsa 1973 e alsın
lar. Sebebolarak da şunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — (Sayın Bingöl, vaktiniz doldu. 
İSA H. BİNGÖL (Devamla) — Sayın Baş

kanım, hitiriyorum. İBine yakın traktör alan 
köylümüz, tamir imkânlarından mahrumdur. 
Çok basit tamirleri için dahi kamyonlarla çok 
uzak mesafelere; Adana'ya, Gaziantep'e götü
rüp tamir ettirmekte ve dolayısiyle büyük tkül-
fetlere ve (bilhassa hüyük zaman kayhma uğra
maktadır. Bu güçlüğü bertaraf edebilmek ve 
örnek bir çalışma temin edebilmek yönü ile 
hir tamir atelyesini kurarlar ve bunun başlan
gıcını ararlarsa, minnettar ve müteşekkir olu
ruz. ıŞahsî görüşüm, özel sektörün bu konuda 
büyük gayret sarf etmesidir; fakat tahrikleri
mize rağmen - geri kalmış hir bölgenin hususi
yeti bakımından kabul buyurunuz - bu imkânı 
tahakkuk ettiremiyor, bu selbeple kamu sektö
rünün bu konuya 'parmak basmasını, el uzatma
sını, yardım lütfetmesini istirham ediyorum. 

Bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN «— Tarım Bakanlığı bütçesi üze
rinde kâfi derecede sayın üye görüşmüş bulunu
yor. Kifayet takrirleri var, fakat birada (bir tek 
Sayın iSeyhan bulunuyor. Şimdi, Sayın Bakana 
söz verip, son sözü (Sayın Seyhan'a vereceğim. 

Tenkit 've temennilere cevap vermek üzere 
Tarım Bakanı jSayın Orhan Dikmen... Buyuru
nuz. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — Sa
yın Başkan, (Sayın Senato üyeleri. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin Yüksek (Senato
da görüşülmesi dolayısiyle huzurunuzda bulu
nuyorum. Sizleri, akşamın ibu gecikmiş saatinde 
fazla meşgul etmek istemem. Bu selbeple önce 
Bakanlığımın konusu içme giren hizmetler hak
kında çok kısa fbillgi arz edeceğim. Sonra da çok 
değerli sözcü ve konuşmacıların değindikleri ko
nular hakkında izahat vermeye çalışacağım. 

Bilindiği gibi Türkiye, 1971'de tarım bakı
mından altm (bir yıl yaşamıştır. Bu yıl zarfın
da zirai istihsal, ekonomik gelişme bakımından 
hir fren değil, tam aksine bir motor vazifesi gör
müştür diyebilirim. Zirai istihsalin 1971 yılm-
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daM bu 'çok iyi durumu, kısmen fevkalâde el
verişli hava şartlarından ileri gelmiştir. Ancak, 
İbu artışın tamamını ihava şartlarına hağlamak da 
gerçekçi olamaz. Bu mevzuda ıgerek Tarım Ba
kanlığı teşkilâtının 'gerekse ıçok uyanık çiftçile
rimizin hüyük payı olduğuna inanmamız gere
kiyor. Bir misal olmak üzere şu hususu arz ede
ceğim. 

Malûmunuz olduğu gibi Tarım Bakanlığında 
(bir buğday üretimini geliştirme projesi uygulan
maktadır. CBu projenin uygulandığı illerde buğ
day istihsalini gözden geçirecek olursak, bunun 
Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu görü
yoruz. 19 vilâyeti kapsıyan sahil kuşağında elde 
edilen buğday miktarı, 3,5 milyon tona yakın
dır. Dekara verim, 205 kilodur. Bu miktar, Tür
kiye ortalamasından % 34 daha fazladır. ,15 ili 
içine alan kurak ve soğuk iklim kuğağında ise, 
6 800 000 ton buğday alınmıştır, dekara verim, 
163 kilodur. Bu da Türkiye ortalamasından % 6 
nisbetini küçümsememek lâzım. Çünkü bu % 6 
fazlalık en verimli vilâyetlerin dahi dâhil hu-
lunduğu Türkiye ortalamasına nazaran elde edil
miş olan ve hiraz önce de işaret ettiğim gibi ku
rak ve soğuk iklim kuşağında sağlanmış olan (bir 
fazlalıktır. Bu itibarla, 1971 hava şartlarının fev
kalâde elverişli oluşunu inkâr ve ihmal etmemek
le beraber iyi tohumluk, yani iyi vasıflı ve ve
rimli tohumluk kullanma, daha iyi işleme, güb
releme, sulama, çeşitli hastalıklar ve zararlılarla 
mücadele gilbi usullerle Türk tarımının sade
ce iyi hava şartlarından faydalanmak suretiyle 
veriminin artmadığını, bu (hizmetlerin ve girdi
lerin de tarımın verimliliğinde mutlaka bir rolü 
olduğunu kabul etmek gerekiyor. 

Biraz önce arz ettiğim gibi bu konuda Ta
rım Bakanlığı çiftçiye hizmet 'götürmüştür; fa
kat tekrar şükranla kaydetmek lâzım çiftçi uya
nık davranmıştır. 'Biz bir hizmet götürdükse, o 
iki hizmet istemiştir ve hu sayede müspet netice 
alınmıştır. Temennimiz, bunun ileriM senelerde 
de devamıdır. Tabiatiyle mesele burada bitmi
yor. Bunun yanında yayın, 'bilgi götürmek, kre
di sağlamak ve çeşitli tedbirlerle teşvik etmek de 

| lâzım. Teşvik dediğim zaman, 'bilhassa bu fuar
larda veya sergilerde teşvik müsabakaları dü-

| zenîemek, onu kaydediyorum. 
} Bundan sonra pazarlama meselesi gelmekte-
] dir. 'Pazarlama konr,^ Türk tarımında bir ölçü-

— 107 — 



C. Senatosu B : 31. 7 . 2 . 1972 O : 3 

de muayyen hal şekillerine 'bağlanmıştır; fakat 
bu durum bütün tarım mahsullerini içine alma
dığı için yetersizdir. Meselâ; (hububatta Toprak 
Mahsulleri Ofisi; şeker pancarında Şeker Fabri
kaları ; koperatif 'birliklerinin faaliyet sahaları
na giren mahsullerde bu birlikler, Tekelin satm-
aldığı mahsullerde Tekel, dolayısiyle 'bir pazar
lama fonksiyonu, bir fiyat ve mubayaa fonksi
yonu görmektedirler; fakat diğer çok çeşitli 
mahsuller pazar bulma, bir nevi muayyen bir 
fiyattan, asgari fiyattan faydalanma imkânın
dan mahrumdurlar. Kanatimizoe diğer 'mahsul
ler için de bunlara benzer, bunlara paralel, fa
kat o mahsullerin bünyelerine uygun teşekküller 
kurmak lâzımgelir. Ancak, Ihemen sunu da ilâve 
edeyim. Bu sözünü ettiğim teşekküllerin idari 
bünye bakımından dağınık olmaları ve Tarım 
Bakanlığı içinde bulunmamaları birtakım aksak
lıklar yaratmaktadır. Kanaatimce, bunların dü
zeltilmesi faydalı olur. Daha başka türlü bir 
ifade ile 'Tarım Bakanlığının - ikinci Erim Hü
kümetinin programında da 'belirtildiği *gibi -
sadece yetiştirici bir Bakanlık olmaktan çıka
rak, düzenleyici bir Bakanlık Ihaline gelmesi lâ
zım. Yahut daha başka kelimelerle ifade edeyim; 
sadece teknik bir Bakanlık halinde kalmamalı, 
fakat aynı zamanda ekonomik fonksiyon gören 
bir Bakanlık halini almalıdır. 

Türkiye'nin tarım politikasını gütmek, tarım 
politikasına yön vermek Tarım Bakanlığının 
başlıca fonksiyonudur. Gelişmiş memleketlerde 
bu fonksiyonu 'Tarım Bakanlığı görür. Türkiye'
de maalesef bugünkü durumda bu imkânlardan 
mahrumdur. Ziraat politikasının en önemli alet
lerinden biri olan fiyat politikası, Tarım Ba
kanlığının elinde değildir ve maalesef çeşitli 
aksaklıklar buradan çıkmaktadır. 

Şimdi, çok önemli bir başka konuya geçmek 
istiyorum. Arz ettiğim gibi Tarım Bakanlığının 
bütün faaliyetini burada arz etmek mümkün 
değil. Dolayısiyle ikinci bir konuya, yani hay
vancılığın geliştirilmesi konusuna geçiyorum. 
Zaten bundan ıbahsetmek 'istiyordum; fakat bu 
akşam sos almış olan çok değerli sözcü ve ko
nuşmacılar en çok bu 'konu üzerinde durmuşlar
dır. Binaenaleyh, önceden düşünmesem de zaten 
şimdi, söylemem gerekecekti. 

Hemen şunu (belirteyim, En kesin bir ifade 
ile Türkiye tarımının geleceğini, hayvancılığın 

gelişmesinde görmekteyim. Daha İki gün önce 
Almanya'da bulunuyordum 've Almanya'daki 
günlerimi devamlı (olarak çeşitli tarım müesse
seleri ve bilhassa hayvancılık müesseselerini 
gezmekle geçirdim. En Son istatistik rakam, Al
manya'da ziraatite hayvancılığın payı % 75, 
Türkiye'de bu nispet, yaklaşık olarak - elimiz
deki istatistiklerin bize bu konuda »bir beyanda 
bulunmak imkânını verdiği ölçüde - % 33, yani 
aşağı - yukarı 1/3 i. Demek ki, Ibunu hiç değil
se iki misline çıkarmamız lâzım. îki misline 'çı
kardığımız 'zaman 'dahi Almanya'nın bugünkü 
yüzdesinin biraz da altında kalmış olacağız. 

Daha önce de muhtelif beyanlarda bulun
dum, «Türkiye <ziraatinin geleceği, mutlaka 
hayvancılıktadır.» dedim. Şimdi de tekrar edi
yorum. Türkiye İçin bu hayati bir meseledir. 
Tarım Bakanlığı, hayvancılığın geliştirilmesine 
önem vermiştir ve şimdi bu hedefe daha da faz
la önem vermek eğilimindedir. Hayvancılığın 
geliştirilmesi, özellikle bir taraftan Veteriner 
işleri Genel Müdürlüğünce, diğer taraftan da 
bu maksatla kurulmuş 'Hayvancılığı Geliştirme 
Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Veteri
ner İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları; ıs
lah, araştırma ve yetiştiricilik ile hastalık ve 
parazitlerle savaş şeklinde tecelli etmektedir. 
Bu bakımdan Türkiye'de muayyen projeler uy
gulanmaktadır. Jersey projesi, montafon pro
jesi, holstayn projesi gibi. Bu sığırcılıkla ilgili. 
Koyunculukta, merinoslaştırılmaya 'çalışılmak
tadır. 

Bunun yanında, biraz önce de ıar'3 ettiğim 
gibi 'hayvancılığın geliştirilmesi için 'kurulmuş 
gemi müdürlük esas itibariyle milletlerarası 
finansman kaynaklarından faydalanan projeler 
şeklinde çalışmaktadır yahut çalışmaya başla
mıştır. Birinci proje, biraz önce de burada söz 
konusu edildi. Entansif süt sığın İşletmeleri 
projesidir. Bu projenin hedefleri muhtelif... Sa-
derece şu kadarını arz edeyim; memleket sığırcı
lığının ıslahı içiıi, yüksek verimli, pedigre'li 
hayvanlarla süt sığırı işletmeleri kurulacak ve 
bu suretle yurdumuzun ihtiyacı bulunan damız
lık materyal karşılanacaktır, yahut bir ölçüde 
karşılanacaktır. 

Süt fabrikalarının çevrelerinde Marmara, 
Trakya, Ege, Çukurova ve Orta Anadolu bölge
lerinde entansif tarıma davalı model isletmeler 
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kurulacaktır. Biraz önce bir sayın konuşmacı, 
bu işletmelerin büyük şehirler etrafında kurul
duğunu yahut kurulacağını beyan buyurdular; 
doğrudur. Çünkü,, entansif tarıma dayalı mo
dern işletmeleri ancak bu mihraklar etrafında 
kurmak suretiyle oradan yayarak geliştirmek 
mümkündür. 

Süt sığın işletmesi projesinin 'daha başka 
hedefleri de var; fakat onları vaktinizi alma
mak için geçiyorum. Bu proje tarihi tam aklım
da değil, Şubat ayı içinde, Şubat sonlarına doğ
ru imzalanmıştır. Yürürlüğe konması için ge
rekli şartlar ve bundan takriben 15 - 20 gün ev
vel yürürlüğe girmesi sağlanmıştır, yani bu 
proje halen yürürlüğe girmiş durumdadır. 

İkinci proje, köy -hayvancılığını geliştirme 
projesidir. Bu defa eritan'sif Itarıma dayalı işlet
meler değil, köy hayvancılığına yönelmiştir. 
Köy ıhayvan-cılığının bir bütün 'olarak kalkındı
rılması hedefine dayanarak, proje alanında köy 
üniteleri ve şahıs işletmeleri esas alınmıştır. 33u 
projenin önmüzakereleri, bnçalışmaları tamam
lanmıştır, Şimdi, zannediyorum bu hafta sonun
da veya gelecek hafta başında Tarım Bakanlı
ğından iki kişilik bir heyet Dünya (Bankasının 
ilgili kuruluşu ile temaslarda ve nihai müzake
relerde (bulunmak ülsere Amerika'ya gi'decektir 
ve daha şimdiden, ikinci projenin 'iki senelik 
başarılı bir uygulamadan sonra devam etmesi 
va'di de alınmıştır. Proje 2 yıllık başarılı bir 
uygulamadan sonra, otomatik olarak yahut oto
matik demiyeyim, bir nevi tabiî yahut tamam
layıcı olarak devam edecektir. 

Tarım Bakanlığı bünyesinde, bildiğiniz gibi, 
idarî bakımdan birtakım yenilikler getirilmiş
tir. Özellikle bir koordinasyon kurulu teşkil 
edilmiştir. Bu suretle, Tarım Bakanlığının muh
telif genel müdürlükleri ve daireleri arasında 
ahenki bir çalışma sağlanmıştır. Ayrıca, Tarım 
Bakanlığında eksik görünen bir kısım teşkilât 
da kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi Su Ürün
leri Dairesidir. Bu, bir daire olarak kurulmuş
tur; fakat bir-iki sayın konuşmacının da te
mas ettikleri gibi, konu fevkalâde önemlidir, 
fevkalâde şümullüdür. Yeni bir teşekkül oldu
ğu için bunu daire şeklinde kurduk, inşallah 
daire biraz geliştikten sonra bir genel müdürlük 
haline getireceğiz. Çünkü bunun konusu fevka
lâde geniştir; balık tutmadan, balık yetiştirici-
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liginden, su kirlenmesinin önlenmesi, bir nevi 
zabıtai saydiyye, yani avcılık zabıtası kurulma
sına kadar gitmektedir. Bunun bir daire tara
fından yapılması mümkün değil. 

Bir diğer, yeni kuruluş, iaşe Genel Müdür
lüğüdür. Bu suretle, Tarım Bakanlığı bünyesin
de eksik bulunan beslenme ve gıda kontrol 
problemleri, beslenme plânlaması bir teşekkül, 
bir genel müdürlük dâhilinde yürütülecektir. 

Üçüncü bir kuruluş, Tarımda Yenileştirme 
Bölgeleri Genel Müdürlüğüdür. Bu da, ilk olarak 
haşhaş bölgesi denilen 7 ilde bir bölge plâna-
masına gidecektir, ieride daha başka bölgeler 
hususunda, yahut bölgelerle ilgili olarak plân
lamalar yapmak gerekirse, onları da üzerine ala
caktır. Şunu da ilâve edeyim, burada pek üze
rinde durulmadı belki; fakat temas 'edildi, ye
ni bir teşkilâtlanma ile özellikle Ziraat işleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir yeni 
düzenleme ile hizmetin köylere kadar götürül
mesi plânlanmış bulunmaktadır. Bununla şehir
den kasabaya yahut kazalara ve imkânların el
verdiği ölçüde, oraya göndereceğimiz kimsenin 
çalışma ve yaşama şartlarının muayyen bir se
viyede sağlanmasını kastediyorum. Bunlar sağ
landığı ölçüde, hizmet köye kadar götürülecek
tir. 

Umumi olarak arz edeceklerim, bundan iba
ret diyemiyeceğim; fakat bunlarla iktifa edece
ğim. Şimdi gerek grup sözcülerinin gerekse 
diğer şahısları adına konuşmuş sayın senatör
lerin, not edebildiğim kadar, fikirlerine yahut 
tekliflerine cevap vermeye çalışacağım. 

Şunu arz edeyim, gene vaktinizi almamak 
için, her sözcü veya her konuşmacı için teşek
kürlerimi belki tekrar edemiyeceğim; fakat is
tisnasız bütün sözcü ve konuşmacılara şükran
larımı şimdiden, peşinen ve özür diliyerek top
tan arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Cevaplarımızı da kısa kısa lütfe
derseniz, daha muteber bir yol tutmuş olursu
nuz Sayın Bakan. 

TASIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Efendim, Sayın Başkanın bu ikazına 
da uyacağım. Zaten kısa olacaktı, daha da kısalt
maya gayret edeceğim. 
' Millî Güven Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Baysoy, prodüktivite ve pazarlama yö
nünden çalışmalar yapmamız gerektiğine işaret 
ettiler. Aynı fikirdeyim. 

109 — 



C. Senatosu B : 31 

Haşhaş bölgesi çiftçilerinin mağdur edilme
mesi için proje çalışmalarımın jiran önce yapıl- ] 
ması temennisinde bulundular, Bildiğiniz gibi ' 
zaten çalışmış bulunuyorum. Genel fikirler ya- l 
but genel fikirleri belirten ilk program meydana ] 
çıkmıştır. Şimdi yine 4 kişilik bir Amerikan uz- j 
imanlar heyeti buradadır. Bu genel fikirler, bir i 
nevi coğrafî mekân fikirleri haline gelecektir ] 
vıe bunu derhal üçüncü merhale, yani projeler \ 
itibariyle plânlama - projielendirme şeklinde I 
Plânlama takibedeciektiir ve doliayısiyle uygula- 1 
maya geçilecektir. } 

Hayvancılık ve iaşe Genel Müdürlüğü, balık j 
yetiştirme konulanına biraiz evvel arzı cevaibet-
mişltim. Yalnız, burada şunu arz edeyim, yem \ 
(konusuna temas ettiler, çok haklıdırlar. Yem j 
kanunu tasarısını hazırlamış bulunuyoruz. Yal- ) 
nız, bir bakanlığın itirazı ve tashih talebi ol
muştur; o tashih talebi de giderilmiştir ve i 
Yem kanunu tasarısı çok yakında Yüce Mec- | 
lise sunulacaktır. Bu suretle, hayvan yemleri- I 
nin, resmî sektör veya özel sektör fabrikaları 
farkı gözetilmeksizin, kontrolü yapılacaktır. 

Besicilik ve narh hakkımdaki fikirlerine işti
rak '©diyoruz. Biz de iaynı yolda çalışmalarda 
/bulunacağız. 

ikinci olarak Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu aJdına Sayın Salim Hazerdağlı'nım temas et
tiği konular geliyor. Türkiye'de ziraî istihsa
lin azlığı, yetersizliği; •efllbetöteki öyledir. Sayın 
Hazerdağlı ziraatte kalkınma hızı zaman. za
man % 1 e kaldar düşmüştür.» buyurdular. Maa
lesef % 1 in de altına düştüğü sene olmuştur. 
Ancak, temenni ediyoruz (ki, 1971 de Türkiye'
nin ziraî sahadaki bahtı dönmüş olsun. Yap
tığımız (sondajlar 1971 reiMtesmm, gayet ge
niş mânada, sadece tabiî şartlara atfedilemiye-
ceğini gösteriyor, yaihüt biz o neticeyi çıkarı
yoruz. inşallah yamlmıyoruzdur. 

Toprak düzeni ile ziraî istihsal arasında el-
betteki münasebet vardır. Büyük topraklar, 
parçalanmış topraklar bunlar ziraatın verimli
liği üzerinde tesir icra erlan faktörlerdir. Bel
ki genel olarak değil; fakat muayyen ziraaat şe
killerinde, muayyen ziraa;, nevilerini de o ziraat 
nevilerine uygun bir işletr/.s büyükl^ğimün bu- j 
lunmıası lâzımdır. jj 

«Doğu'da hayvancılık ikinci bir petrol kay- j 
mağıdır» diye buyurdular Bir barka sayın [ 
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konuşmacı da, - şu anlda o sayfa açık olmadığı 
için önümde ismini hatırlayamııyaeağım - bumu 
«ikinci bir işçi döviz kaymağı» olarak vasıf
landırdılar. Ben öyle zanneldiyorulm ki hayvam-
eılik, ©ger yepyeni bir petrol safhası bulunmaz
sa, mutlaka bMm petrolcülüğümüzden daha gıe-
niş verim sağlayacak bir faaliyet olacaktır. 

Sayım Hazerdağlı'niiaı toprak büyüklüğü üe 
tohum talebi arasındaki 'münasebet bakkamdaki 
sorusunu maalesef cevapOiandıramıyorum. Çün
kü elinizde o şekilde yapılmış bir istatistik 
yok; fakat enteresanı bir sorudur, her halde üs
tünde durmak lâzımıgelir. 

Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Sayım Yusuf 
Ziya Ayrım, tanınlda prddüktihntlenim artıonl-
ması, tanımda teknoloji ve pazarlama noksanlık
larına, eksiğine ve tarım sektöründe fazla nü
fus bulunduğuna işaret ettiler, tarım nüfusu 
bizde aşırıdır buyurdular; bu husus doğrudur. 

Bu arada, «Düzenli 'işletme sayısını çoğalt
mak lâzımıdır.» dediler. Askmda, tarımdaki iş
letmelerim büyük veya küçük önemli değil; fa
kat mutlaka her işletmenin düzenli olması şart
tır. «Tarımda düzenli işletme sayısını çoğalt
mak lâzımdır» şeklindeki temennilerine bende
niz, imkân olursa, bütün tanım işletmelerinim 
düzenli hale getirilmesi lâzımıdır, şeklimde ce
vap vereceğim. Tabiat'üyle bu sözüm, bumu 
hemen yapabiliriz, mânasına gelmez. Çünkü 
bunu birden bire yapmak bir mucize olacak. Bir 
mucize olur; fakat her halde bu düzenli işlet
me sayışım çoğaltmak lâzımdır. 

Ambalaj problemleri; maalesef yine geçen; 
Ihafta Hamburg yaş meyva ve sebze pazarımı zi
yaret ettiğimizde çeşitli memleketlerden gelem 
narenciye ve sair mahsullerin ambalajlarımı 
gördük. Aşağı - yukan 20 metreden bu Helam
da ambalajıdır, bu israil aımbalâjidır, bu Fas 
ambalajıdır, maalesef bu Türk ambalajıdır di
ye ayırmak mümkün olabiliyordu. Bu amba
laj konusu üzerinde mutlaka durmak lâzımıge-
lir. Yalnız, bu pazarlama konuşumun, biraz 
ünde arz ettiğim gibi, Tarım Bakanlığı çerçeve
sini bir ölçüde astığımı da unutmamak lâzım
dır. 

Yine Sayın Ayrım'm, Hayvancılık İaşe, Top
rak Mahsûlleri Ofisi, Et - Balık Kurumu, Ziraat 
Bankası hakkındaki temennilerine teşekkür ede
rim, 
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Şahısları adına konuşanlardan Sayın Hüse
yin Öztürk, çiftçinin eğitimi üzerinde durdular. 
Bizim memleketimizde ziraat hakikaten zor du
rumdadır. Asırların tesiri, devamlı harbler, de
vamlı isyanlar bu memleketi, yahut memleketin 
elimizde kalan kısmını bir nevi harabe haline 
getirmiştir. Altyapı tesisleri ne haldedir, her 
halde benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bu iti
barla altyapı tesislerinin mutlaka geliştirilmesi, 
toprak ve tarım reformunun yapılması lâzım
dır ve yapılacaktır. 

Sayın Fatma Hikmet İsmen toprak reformu 
için bir tarih verdiler. O kadar hızlı konuştular 
ki; not etmek imkânını bulamadım. Kulaktan 
takib ettiğim kadarı ile galiba benim tarifime de 
uyabiliyor. Ben kendileri ile aynı kanaatteyim. 
Burada ekonomik ve sosyal hedefler arasında 
bir denge söz konusu oluyor. 

Haşhaşa gelince: Haşhaş bölgesinde sadece 
bir ikâme yapmıyoruz; yani buradan haşhaşı 
çıkaralım, yerine buğday koyalım demiyoruz. 
Yapmaya çalıştığımız şey doğrudan doğruya bir 
zirai plânlama denemesidir; sadece haşhaş ye
rine buğday yahut haşhaş yerine ayçiçeği değil. 
Bölgeyi bir bütün olarak alıp, bunu sadece dar 
mânada ziraatle smırlandırmayıp hayvancılık 
projeleri ile hayvancılık tesisleri ile ve zirai sa
nayi tesisleri ile; yani yem sanayii, gübre sa
nayii, peynir, tereyağı sanayii ile bir bölge plân
lamasına gitmeye çalışıyoruz. Bunda da inşal
lah muvaffak olacağız. 

Bir sayın konuşmacı; «Amerikalılara neden 
ihtiyaç var» dediler. Aslında bu bir bölge 
plânlamasıdır, Türkiye'de ilk defa yapılmakta
dır. Amerikalıların bu konuda gerek kendi ül
kelerinde, gerekse ülkeleri dışında tecrübeleri 
vardır. Binaenaleyh, bu tecrübeden faydalan
mamak için bir sebep görmemekteyiz. Bu, üs
telik bedelsiz de sağlanıyor. 

Meteoroloji Teşkilâtının durumu hakkındaki 
mütalâalarına gelince: Şunu arz edeyim. Mete
oroloji Teşkilâtımız Dünyada en iyi meteorolo
ji teşekkülleri arasındadır ve bu benim şahsi 
fikrim değildir. Muhtelif yerlerden, milletler
arası meteoroloji müesseselerinden yahut cemi
yetlerinden aldığımız yazılarda da belirtilmek
tedir. 

Son bir nokta; kadın ziraat mühendisi veya 
veterinerlerin tâyinlerinin durdurulduğu doğru 
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değildir; bu tâyinleri yapıyoruz. Yalnız, bu 
sene mektebe yeni başlayanlar için, dalıa doğru
su fakültelerin ilk sınıfına yazılanlar hakkında 
sadece erkek talebeye burs vermek kararını al
dık. Mesele bundan ibarettir. Bu bir nevi fay
dalanma mukayesesidir. Tâyinlerin durdurul
duğu vâki değildir. 

Sayın Arif Hikmet Yurtsever hayvancılık 
projeleri ile ilgilendiler. Zannediyorum; bun
dan önceki izahlarım cevap teşkil etmekledir. 

Sayın Ömer Ucuzal Tarım Bakanlığı mensup
larının köye gitmesi, teşkilâtlanma konularına 
temas buyurdular. Biraz evvel arz etiğim gibi 
özellikle Ziraat Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yaptığımız yeni teşkilâtlanma şaması ile bu hiz
metlerin köye götürülmesi imkânı sağlanmıştır. 
Yalnız, hemen şunu arz edeyim; köye gitmiş
tir, köye götürülmüştür demiyorum. Çünkü, bu 
hizmeti bugünden yarma 35 bin köye hemen gö
türmek mümkün değil. Bu konuda her hangi 
bir gerçeğe aykırı beyanda bulunmak istemiyo
rum; fakat bu peyder pey götürülecektir ve im
kân olan hızla götürülecektir. 

Sayın Nuri Âdemoğlu gübre meselesi üzerin
de durdular; tamamen haklıdırlar. Bu sene 
Çukurova'da gübre meselesi Bakanlık olarak 
bizi, şahıs olarak da bendenizi çok üzmüştür. 
Aksamının sebebi bildiğiniz gibi Kütahya'deki 
duraklama ve Mersin'in devreye girememesidir. 
Yerli sanayi tesislerinin bu durumu, bizi müşkül 
vaziyete sokmuştur. Bunun üzerine muhtelif 
tedbirler aldık. Türkiye'nin birçok yerlerinden 
Çukurova'ya gübre sevk ettik. Kütahya'dan, 
Ankarr.'dan, Eskişehir'den, Samsun'dan. Bunun 
yanında denizden gübre tedarikikine gayret et
tik. Nitekim, biraz evvel bana verilmiş olan bil
giye göre Araş Gemisinde on bin ton gübre bu
lunmakta ve İskenderun'a 5 bin tonu boşaltıl
maktadır; diğer 5 bin tonu da İskenderun'a bo
şaltma tamamlandıktan sonra Mersin'e boşaltıla
caktır. Ayrıca, Kütahya'dan kamyon vasıtası ile 
gübre nakliyesi için de Zirai Donatım Kurumu 
temaslarda bulunmaktadır. Şunu da ilâve ede
yim; ayrıca yeni bir kota da vermiş bulunuyo
ruz. Tabiî onun hemen bu günlerde yetişmesi 
mümkün değil. Birinci kotada verilen tavanı 
% 10 aşarak verilmiştir. % 10 bir pay olabile
ceğini düşünerek 250 bin ton kompoze gübre ye
rine 275 bin tona çıkarmıştık, arzım biraz sıra-

111 — 
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sız oldu özür dilerim, bunun da kâfi gelmediğini 
görüyoruz. Gerek kompoze, gerek azotlu gübre
de bir kota için karar almış bulunmaktayız. 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar Ege sahillerin
deki bir buğday haberinden bahsettiler. O gaze
teyi görmedim; tetkik edeceğim. Elbetteki her 
bölgede o bölgenin şartlarına en çok uyan, en 
çok verim sağlayan ve en çok sürümü olabilen, 
pazarlaması imkânı bulunan mahsuller üzerinde 
durmamız lâzım. Yani Ege Bölgesi deyince, ilk 
önce geleneksel tütün vesaire dışında narenciye, 
sebze gibi konular, zeytinliklerin genişletilmesi 
gibi konular akla gelmektedir. Bu arada bu ha
beri tetkik ederiz. 

Gaziantep, Urfa, Maraş, Mardin bölgesinde 
üzüm meselesi üzerinde durmamızı telkin buyur
dular. Biz daha genişini yapıyoruz; Türkiye'de 
üzüm meselesi üzerinde durmaktayız. Gerçekten 
33,5 milyon tonu aşan üzüm rekoltesi Türkiye 
için bir mesele teşkil etmektedir ve buna genel 
bir hal tarzı bulmamız lâzım gelir. Tabiatiyle o 
genel hal tarzı içinde, bölgeler itibariyle ne gibi 
tedbirler alınacağı da tespit edilecektir. Sofralık 
üzüm, kurutulacak üzüm, şaraplık üzüm, sirke
lik üzüm vesaire üzerinde durulacaktır. 

Son olarak Sayın İsa Bingöl hayvancılık ve 
koruyucu sağlık tedbirleri konusundan girerek 
veteriner ve hayvan sağlık memurları sayısının 
az olduğunu belirttiler. Bu sayıyı "tabiî hemen 
artırmak mümkün değil; fakat artırma sonucu
nu verecek tedbirleri alacağız. 

Muş'taki traktör tamirhanesine gelince : 
«1972 veya 1973 te böyle bir traktör tamirhane
si yapılabilir mi?» buyurdular. Bunu Zirai Do
natımla görüşürüz ve yapılması mümkünse el
betteki yapılır. Burası zaten geniş bir belgedir. 
Eğer, o civarda başka tamirhanesi yoksa tah
min ederim ki, Zirai Donatım Kurumu bunu ya-
par. 

Bu suretle sözlerimin sonuna gelmiş bulunu
yorum. Tarım Bakanlığı bütçesinin Senatodaki 
görüşmelerinde Sayın Senato üyelerinin Bakan
lığıma ve şahsıma lütuf buyurdukları iltifatlar
dan dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz 
etmek isterim. Ufak tefek bâzı tenkitler gayet 
tabiî olacaktır. Hattâ benim tahmin ettiğimden 
de az olmuştur. Bunu da itiraf edeyim. 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın Öztürkçine 
soru sormak için bir takrir göndermişlerdi. 

Buyurun sorunuz, Sayın öztürkçine. 
EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Birinci 

sorum, yeme aidolacak. Yavru hayvanların bes
lenmesi hususunda yem sanayiinde yemin deği
şikliği hususunda bir tedbir düşünülüyor mu? 

ikincisi; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu yü
rürlükte olduğu halde aradan uzun zaman geç-

İ meşine rağmen bununla ilgili tüzük çıkarılama-
I mıştır. Bu suretle trol, dinamit ve elektro şok 
! gibi usullerle balık avcılığı devam etmektedir. 
I Denizlere asitli sular akmaktadır... 

BAŞKAN — Ne zaman çıkacağını mı soru-
j yor sunuz Sayın öztürkçine? 
\ RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Evet 
\ efendim. 
j Diğeri; kuzu kesiminde bir kuzu doğumun-
\ dan itibaren iki ay sonra kesilirse, millî geli-
î re en aşağı 850 milyon lira bir gelir sağlıyacak-
\ tır. Bu hususta Bakanlığınız ne gibi ibir tedbir 
[ düşünmektedir?. 
| BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
| Buyurun Sayın Bakan Birinci soru «Su-

üriinlsri kanununda bahsi geçen tüzük ne za-
j man çıkacaktır?» diyorlar. İkinci olarak da, 

«Kuzu kesimine mâni olunmak, biraz daha geç 
kesime müsaade edilmek sureti ile millî gelire 

1 bir katkıda bıümıniacak. Bu hususta Bakanlık 
I ne düşünüyor?» denmektedir. 
I TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De-
j vamla) — Bir de yem hakkında bir soru vardı. 

Onu kavrıyamadım. 

| BAŞKAN — Yemle ilgili suali tekrarlar mı-
[ siniz lütfen. 
I EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bizde

ki sanayii ekseriyetle normal hayvanların bes
lenmesi hususunda yem istihsal ediyor. Halbu
ki, yeni doğmuş yavru hayvanların da beslen
mesi noktai nazarından bir değişiklik lüzumu 
vardır. Tıpkı bebeklerin mamaya ihtiyacı oldu
ğu gibi. 

BAŞKAN — Evet anlaşıldı efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De

vamla) — Efendim, sıra ile arzı cevap edeyim. 
Bildiğim kadarı ile muhtelif yem çeşiitleri 

hazırlanmaktadır ve ayrıca yine bildiğim yan
lış değilse, muayyen terkiplerde sipariş üze
rine de yem yapılabilmektedir. Bu itibarla yav-

I ru hayvanların beslenmesine yarıyacak yem 
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konusunda yeter bir talep bulunduğu takdfirde, 
bunun yapılmaması için bir sebep yoktur; yani 
buna vitamin mi fazla konacak yahut şu madde 
mi ilâve edilecek bu bir ayar meselesidir. Hele 
otomatik tesislerde (bunun yapılmaması için bir 
selbep görmüyorum ben, yapılabilir. 

'BAŞKAN — Tetkike ihtiyacınız varsa, Sa
yın öztürkçine yazılı olarak kabul ederler. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Su ürünleri Kanununun tüzüğü ise 
hazırlanmıştır. Bugünlerde sevk edilecektir. 
Yalnız, şunu ilâve edeyim; tüzük yürürlüğe gir
se dâhi, hemen tüzüğün yürürlüğe girmesiyle 
beraber Sayın öztürkçine'nin bahsettiği kötü 
tesirleri derhal gider;mek mümkün olamıyacak-
tır. Şu şekildeki; Trol, bomba vesaire gibi av
cılık şekillerine yahut balık neslini mahve
den, yerleri, dibi kazıyan avlanma şekillerine 
mâni olmanın en müessir yolu, bir muhafaza 
teşkilâtı kurmaktır. Bu muhafaza teşkilâtının 
kurulması elbetteki bir zaman alacaktır. Bu mu
hafaza teşkilâtı kurulduktan sonra da yine ba
lık neslinin mahvı, yahut balık neslinin tükenme
si üzerinde, bomba ve trol kadar kötü tesir ya
pan suların kirlenmesi problemi var. Bilhassa 
bâzı körfezlerde İzmit Körfezi, İzmir Körfezi, İs
kenderun Körfezi gibi kapalı yerlerde, İstan
bul, Haliç.. Bunların tabiatiyle tedbirinin alın
ması, yani sanayii tesislerinden denize akan 
ve aynı zamanda kanalizasyonlardan gelen pis 
suların denizi kirletmesinin önüne geçilmesi ise 
daha uzun bir süre alacaktır. Tabiatiyle bu süre 
alacaktır diye durulacak değil; fakat, hemen 
burada netice almak pek vaadedilemez. 

Kuzu kesimine gelince; bu maalesef Tica
ret Bakanlığı, ve belediyelerin yetki sahasına 
girmektedir. Biz Tarım Bakanlığı olarak tek
lifte 'bulunabiliriz. Daha olmazsa bunu Bakan
lar Kuruluna götürebiliriz; fakat doğrudan doğ -
rüya kesime bizim bir müdahalemiz mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Cevap kâfidir efendim. 
Sayın Kürümoğlu buyurun. Kısa olmasını ri

ca edeceğim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan kısa ve yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediğim önemli 4 soru 
soracağım: 

1. Ziraat teknisyenlerinin mecburi hizme-
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ti olmıyanlarınm hâlâ beklediklerini öğreni
yorum. Bunların tâyinleri ne zaman yapılacak
tır?. 

2. Bitlis Arıcılık Enstitüsünün tam randı
manla çalışması ne zaman gerçekleşecektir, nok
sanlarının ikmali için 1972 de ne gibi tedbirler 
düşünülmüştür?. 

3. 1972 yılı içinde Doğu Anadolu'da ve bu 
arada Bitlis'te hayvancılığı teşvik ve hayvan 
ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda Ba
kanlık neler yapmak istemektedir? 

4. Bitlis'te kurulması mukarrer olan süt 
fabrikasının 1972 yılında gerçekleşmesi müm
kün olacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan, 
Kürümoğlu yazılı olarak istiyorlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Bakandan ı?ıorum var efendim. 

(BAŞKAN — Kifayet takriri var biliyor
sunuz. Kifayet takririni okutmadıim ki, belki 
!söz ist emeksiniz diye.. Müsaade edin konuş -ant
lara mz vermiyeyim. İSaym arkadaşlar daha 
önce sual Soracaklarına dair takrir gönder
diler Ibu itibarla kendilerine söz verdim. Za
ten, kifayet takririni de oylasa idim, bunlara 
şamil olmamak üsere oylayacaktım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın 
Bakandan kısa bir sloru soracağım. 

IBAŞKAN — Lütfen kılsa olarak buyurun. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Karo) — Bütçe 

Karma Komistyonununda (bir milkıtvekilinin 
Bornova Zeyitincülik Enstitüsü Müdürü hak
kındaki konuifma'sı büyük üşüntümüze sebe-
ıbolmuştur. OEtot şahıls, yabama ım'i'Hetler zey
tincilik teşkilâtlarının takdirlerine nail olmuş 
ve Türıkiiye'de de !büıyük ıgajyreitlerde bulunmuş 
ve başarılar (kazanmıştır. 

Biz, bu konuşmamın daha ooik şahsi men
faatler yönünden olduğu kanaatindeyiz, Sa
yın ©akan bu konu hakkında ne gibi bir ta
sarrufa girmişlerdir?. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, aaJtıâlinis de 
aorun da tamamlııyalıim, 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR ('.Gazian
tep) — Gaziantep İn % 95 ini ilgilendiren ve 
çok âcil bir şekilde çjözüm (bekleyen zeytin
lik ve Otağlarının talbiî âfetlerden korunması 
için Bakanlık ne gibi tedbirler düşünmektedir
ler? 
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IBAŞKAN — iBÖlıgte planlamağını yapacak
larını söylediler. 
' İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gazian

tep) — Plânlama meselesi değil. 

BAŞKAN — Pteki -efendim, Bakan cevap 
versinler. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Yazılı O'larak cevap vereyim efen
dim. 

(BAŞKAN — Her ikisine de yazılı olarak 
cevap verecekler. Buyurun efendim teşekkür 
ederim. 

İSayın Seyhan, son söz için buyurun efen- • 
diim, 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Saym 
Başkan; günün çok ilerlemiş bir saatinde 
bana kıöaca bar konuşma imkânı sağladığınız 
için peşitaıen teişekikür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; Tarım Bakanlığının 
bütün meseleleri Saat 20,30 dan bu tarafa 
enine boyuna tartışıldı; hemen hemen hiçbir 
meselesi açıkta kalmadı. Bu bakımdan ben 
sadece kendi !seoim bölgemin birkaç mssele-
siml huzurunuza getirmek istedim. 

iDeğerli arkadaşlarım; benim seçim bölgem 
Olan Hakkâri, hem Allahın lûtfundan, hem de 
'gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin yardı
mlından uzun müddet yoksun kalmıştır. He-
heanen hemen hepiniz bilirsiniz ki, bizim vilâ-
yetimda her yönü ile hem geri kalmış, ihsan d3 
yoksul biır bölge. 

Hakkari'nin büyük çapta geçiş kaynağı, 
fhayvancilıktır. Maalesef şuamı arz edeyim. 
ki, bizim hayvancılğımız asırlar evvel ne hv 
bugün de aynı derecededir, en ufak bir iler
leme olmamıştır. Tarım Bakanlığının, vete
riner teşkilâtı mevcut; ama benim bilebildiğimi 
kadaniyla, belki yanlışım olacak, bunların 
yaptığı sadece normal koruyucu aşıdan ileri' 
gitmsmefldtedir. Vilâyetimizde bilhassa küçük 
baş hayvan hakikaten küçüm'senmiyecek kadar 
fazladır; ama demim de arz ettiğim gibi bir 
ilerleme, bir inkişaf mevcut değildir. 

İSaym IBakamm konuşmalarında ifade buyur
dukları Hayvancılığımızı G-eliştirmıeı Genel Mü-

dürliiğrü inşallah bundan sonra bu geri toaüimıfe 
vilâyetlerimizin - M, (bilhassa en büyüik (geçim 
kaynağı olan küçükbaş hayvancılıktır - hay
vancılığına himmet buyururlar da hiç olmazsa 
bizim köylü vatandaşımızın da »bir nehae yüzü 
güler. 

Değerli arkadaşlarım; küçükbaş hayvanımı
zın hali bu. Büyükbaş 'hayvanımız fazla değil; 
ama o da küçümsenmiyecek kadar mevcuttur, 
yekûn tutmaktadır. Büyükbaş bayvan için de 
bakanlığın şimdiye (kadar hiçbir himmeti olma
dı. Zannedersem 1968 yılında Yüksekova kaza
mızda 50 boğa için bir aşım durağı açılacağı 
söylenmişti bunun arsası da temin edildi; fakat 
her nedense yapılmadı. Plânlama, tahminimize 
göre plândan çıkarmış olacak. 

Hububat nevi, «Hakkâri'de çok mahdut nis
pette ekilmektedir. Kışın erken, yazın da geç 
gelmesi yüzünden ziraat mahsulü verimli değil
dir; ama bundan zannedersem 6 «ene evtvfel, 
Hakkâri'nin derelerinde çc% mevcudolan Bittim 
ağacı - ki, bu Antep fıstığının aşılandığı bir 
ağaç - Bakanlığın bir himmetiyle bulgun mah
sul alınacak hale gelmiştir ve vatandaş bu yön
de çok arzuludur. Ancak; geçen sene hatırımda 
kaldığına göre 80 küsur bin lira bir tahsisat ve
rildi Bu tahsisat çok yetersizdir. Bu tahsisatın 
artırılmasını rica edeceğim. 

Lûtfunuzu suiistimal etmek istemem Sayın 
Başkan. Son olarak nakil vasıtalarının, daha 
doğrusu hizmet vasıtalarının elbette ki, Türki
ye'de muayyen bir miyadı var; fakat bizim böl
genin de kendisine mahsus bir özelliği vardır, 
Türkiye'nin Batısında, Güneyinde 5 senede eski
yen bir vasıta bizim bölgemizde 2 seneden faz
la dayanmamakta ve bu sebeple de halen Tek
nik Ziraat Müdürlüğünün ve Veteriner Müdür
lüğünün elinde bulunan vasıtalardan, tahmini
me göre, geçen sene birer tanösi ancak işler va
ziyette idi. Bu yönden bizim vilâyetimiz Tarım 
Bakanlığı teşkilâtına arz ettiğim miyat mese
lesi sebebiyle iltimas edilmesini de hassaten rica 
edeceğim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı 1972 Bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
Bölümlere 'geçilmesini 'oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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C — TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) ÖARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 ddeneMer 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 593 663 440 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
İEtmiy enler... Kabul edilmiştir. 

18.000 (Yönetim giderleri 38 245 242 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaMl edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 934 332 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
İEtmiy enler... Kalbul edilmişltir. 

15.000 Kurum giderleri 36 077 309 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Şeşim »giderler 12 269 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 EEtüt ve proje giderleri 1 946 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım' 
ıgiderleri 29 541 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

23,000 MaMna, teçhizat ve 'taşıt 
alımları ve onarımları 39 979 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HAROAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma paylan 
tve sermaye teşkilleri 4 980 000 
İBAŞKAN — KaJbul edenler... 
İEtmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

33.000 İktisadî transferler 80 593 335 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

34,000 Malî transferler 3 688 935 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 So'syal transferler 20 268 453 
iBAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 11 137 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müclilrlüğü 

(A/l) CARİ HAROAMALARI 
12.000 Personel giderleri 51 855 612 

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

13.000 Yönetim giderleri 8 261 963 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 455 429 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 704 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 063 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HAROAMALARI 
23.000 Makina, teohmt ve taşıt 

alımları ve onarımları 8 965 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 402 703 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 So'syal transferler 163 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 435 375 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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o. — Dev1 et Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1072 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (S. Sayısı : 16) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (24 118 274) 
lira, yatırını harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (28 000 000) lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(10 577 763) lira ki, toplam olarak (62 696 037) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) 
cetveîlerindeki bölümlerin tümü ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... E'tmi-
yr.nlei'... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri 'bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (62 696 037) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (B) işaretli cetvelde
ki bölümlerle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabııl edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) İşaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
! 972 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hükümleri 

7 . 2 . 1972 O : 3 

getiren kanunların uygulanmasından doğan is
tihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle, (A/l) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ilgili tertiplerindeki ödenek: miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cet
veli ile birlikte ovlannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
'bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte -aleyhte söz 
is Uy en sayın üye Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı 8 . 2 . 1972 tarihinde yani bugün 
açık oya sunulacaktır. 

Tarım Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. 

Bugün saat 9,30 da tekrar toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24,05 

• * * • 

— 116 — 



C. Senatosu B : 31 7 . 2 . 1972 O : 3 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasansma 
verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 

[Kabul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih İTanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

edenler] 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kıriı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat. 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 

MAEDlN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munncuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

— 117 — 



C. Senatosu B : 31 7 . 2 . 1972 0 : 3 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UBFA 
Hasan Oral 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder ÖzJtekin 
<&) 

Mehmet Ünaldı 
(Bgk. V.) 
AFYON KARAHlSAR 

M. Kâzım Kaıaagaşlıoğiu 
Ahmet Kariiyiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BlLECÎK 
Mehmet Orhan Tuğrul 
(t) 

BURSA 
Saffet Ur-al 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Mehmet işemen 

Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üeok 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
H. Enver Ilıklar 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öatıürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Vahap Güvenç 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 

[Oya katilmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENÎZLÎ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay ( 
Orhan Kor 
Neeip Mirkelâmoğlu 
(I. A.) 

[Açtk üı 

Eskişehir 
Sivas 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Ozan en 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Fa'kih Özlen (İ.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

/elikler] 

1 
1 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

:JJ XCİ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1972 Pazartesi 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
J. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kan 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /17) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1346/14318 

MİIıLKT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlaman ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kur 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Devlet üreıtme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 197 
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını saygıyla arız ederim. 

Prof. Dr. Nihat Eri 
Başbakan 
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Bölüm ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel 'giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hdzme't giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

ÖZET CETVELİ 

CARİ HARCAMALAR 

1971 
Bütçesi 

16 -6:20 876 
244 651 

1972 
Teklifi 

,23 460 269 
350 v501 

Fazlası 

6 899 770 
106 000 

E 

104 103 157 503 53 400 
16 000 46 000 — 

111 001 134 001 23 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 17 096 631 24 118 274 7 082 170 

YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 ©tüt ve proje giderleri 19 000 000 — — 19 0 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 13 500 000 )16 550 000 3 050 000 
23.000 (Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 

(onarımları 7 500 000 11 450 000 3 950 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 40 000 000 28 000 000 7 000 000 19 0 

33.000 İktisadi transferler 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

TRANSFER HARCAMALARI 
— 10 000 000 10 000 000 

5 101 5 101 — 
305 618 470 159 164 541 
50 003 60 003 10 000 

TRANSFER HARCAMALARI TOPLAMI 360 722 10 535 263 10 174 541 

GENEL TOPLAM 57 457 353 62 653 537 24 256 711 19 0 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 



1972 MALÎ YILI K A M A BÜTÇE KANUN" TASARISININ GEREKÇESİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğün 
sonuçlan Sayıştay in denetiminden geçen döner s 

Katma bütçemiz, merkez ve çiftliklerin 65 
kurum giderlerine ve Devlet Plânlama Teşkilâ 

1. /(A/l) :Oatrü harcatmalar tem : 
657 sayılı- Devlet Memurları Kanununun e 

cari harcamalar kısmında yer alan giderler â 
Kanomun sosyal haklarla ilgil'L hükümlerini 
Bu durum karşımanda bilâJhara ihtiyaç nisbe 

mistir. 
2. (A/2) Yaturan harcamaları <kısmı : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygulanması: ön 

rektirdiği projeler tutarıdır. 
3. (A/3) iSeTmayo o&eşfküîH vîe toamsfer harca 
Millî Prodüktivite Merkezine, Emekli Sandı 
Öız&t, lOİorıak «gider ıbültçetmiz : 
(A/ l ) Cari harcamalar için 
(A/2) Yatırım harcamaları için 
(A/8) Transfer harcama]arı için 

olmak üzere 

ün hizmet programları ve esaslı faaliyetleri! ç ıftliklerde; bütç 
ermaye bünyesinde yer almaktadır. 
7 ve ,1327 sayılı kanunlara tâbi personeline ait g 
tınca Katma Bütçeden yapılması uygun görül'e 

iderler ile Gene 
n yatırımlara ta 

k ve tadili eriyle uygulanması sebebiyle personel güderlerinde vu 
zami tasarruf düşüncesiyle tesbit olunmuştur. 
n uygulanimaisı için tanzimi lüzumlu bulunan- t 
tinde aktarma yapılmak üzere geçen yıl bütçe 

üzük ve yönetm 
sin<de mevcut ö 

görülen ve karşılığı Hazine yardımından sağlanacak olan kalk 

maılıarı kısmı :i 
gına ve1 borçlara ölenmesi karnini ve zaruri olan ödenekleri ifad 

24 118 274 Lira 
28 OOO 000 » 
»10 53-5 263̂  ;» 

G21 653 5871 Lira olarak tesbit ve' teklif olunmuştur. 

4. Gider bütçemizin (A/ l ) ve (A/3) işaretli c ctvellerinde yer alam ödeneklerin döner sermaye gelirlerinden 
nun 16 ncı maddesi icabıdır. (A/2) işaretli cet velide ye'r alan yatırım giderleri ise, Hazineden yapılacak yardı 

5. Giıdeıie>riim'i)ziin' kargılıklarının sağlanmasındaki bu özellikler nazara1 alınarak bağlı (B) işaretli oelvelde g 
için döner sermaye gelirleri, çeşitli gelirler ve Hazineden yardım olrnalk üzere üç kaynafc teıslbit edilmiştir. 

(A/2) işaretli cetvelde yer alan yatırım giderleri için, Hazineden (38 OOO 000) lira yardım yapılması, bu ya 
(A/3) iktüsadi transferlere (tarım mahsulleri müdahale alımlarından doğan zararlar için) diğer (28 000 000) lir 
tesbit edilen yatırımlara karşılık tutulması uygun görülmüş, bütçemizin gelir ve gider cetvelleri bu esasa göre 
gider karşılığının da döner sermaye kârından ve çeşitli gelirlerden sağlanması cihetine gidilmiştir. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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Döner sermayenin' yıllık kârları, katma bütçe giderlerini ve döner sermaye yatırımlarını karşılayacak kifayette 
tahakkuk ettirilebilmesi için bütçenin tatbikat devresinde Hazine yardımlarından kısıntı yapılmaması gerekmektedir 

Özet olarak gelir bütçemiz : 
61.110 ncu Döner sermaye gelirleri maddesinden 24 500 000 Lira 
63.300 ncü Çeşitli gelirler maddesinden 153 537 :» 
72.100 ncü Hazine yardımı maddesinden 38 000 000 ;» 

olmak üzere 62 653 537 Lir'a tahmin edilmiştir. 

6. Devlet Memurları Kanununun uygulanmaısı sonucu (A/ l ) cari harcamalar cetveline yapılacak aktarmaları 
olarak döner sermaye kârlarından sağlanacak ve 61.110 ncu maddeye tahmin fazlası olarak irat kaydedilmek suretiyle 
olunacaktır. 

7. Giderlerin, hizmetlere dağılış sebep ve miktarları aşağıda bölüm ve madde sırasına göre 'açıklanmıştır. 

(A / l ) Cialri hıacrcaimıalair 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.100 Devlet memurları aylıkları : 

657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince ödenecek aylıklar ve üst derece ödemeleri 12 
tur. 

12.260 SözIItegmıeili petrisoıneCL ücreti : 
5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 8 nci maddesi gereğince bütçelerimizde açılmış olan bu tertibin 
nun 4 ncü maddesinin (b) fıkrası gereği olduğundan tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmu 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 AiflJe yardımı : 
Çocuk zıam'mı olan bu miaddenin adı aile yardımı olarak değiştirilmiş ve 657 sayılı Kanunun 202 nc 
intizaren geçen yıl ödeneğine nazaran (48 000) lira fazlasiyle (108 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.320 Doğman yattldımı : 
(4 000) lira fazlasiyle (9 000) lira, 

12.330 Ölüm yardımı: 
(4 500) lira fazlasiyle (18 000) lira, 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : İÜ) 



Bölüm Madde 

12.340 Teldalvi yıatridıımı ve cetnaze masraifları : 
Geçen yıla nazaran (10 177) lira noksaniyle (89 823) lira, 

12.350 Yalkaıcafe yandı/mı : 
Gfeçen yıla nazaran (200) lira noksaniyle (1 800) lira, 
Sosyal yardımlara ait yeni hükümler getiren 657 sayılı Kanunun 207 - 210 ncu maddelerinin uy 
ödenekler konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Bu maddeye konulacak ödenek 12.100 ncü maddede yer alan ödeneğin % 14,5 u nöbetinde olacakt 
«'lan ödeneğin 1972 yılı için tespit edilecek kadro'lara ne dereceye kadar karşılayacağını tahmin 
kat devrelinde görülecek ihtiyaç kadar aktarma yapılmak üzere (2 827 500) lira ödenek konulmu 

12.391 Giyecek yardımı : 
'Mevcut 36 müstahdem için ayakkabı, elbise ve palto bedeli olarak asgari bir hesapla (12391) Jira ö 

12.392 Yiyecek yardımı : 
12.410 Fasla çalışma ücreti : 
12.571 İş 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 212, 178, 213 ncü madde'leri ve ek maddesliyle 123, 195, 19(i ncı maddeleri gere 
Tüzük ve Yönetmeliğe intizar en (1) er lira ödenek konulmuştur. 

YOLLUKLAR : 

I - Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Yeniden veya naklen tâyin edilecek memurlarla emekliye sevk edilecek memurların zati ve aile 
maddeye (40 000) lira fazllasiylc (100 000) lira ödenek konmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Memleket sathına yayılmış bulunan çiftliklerle yeniden açılacak çiftliklerin tarım işlerinin maha 
ra uygun şekilde cereyanını sağlamak, malî ve idari işlerle Döner Sermaye program ve bütçe ta 

1). Ü. C. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 



_ 8 — 
Bölüm Madde 

bakat temin etmek gibi işler sebebiyle merkezden çiftliklere veya çiftliklerden merkeze veya çiftlikler 
gönderilecek ve getirilecek idari elemanların yol masraflariyle yevmiyelerini karşılamak üzere bu m 
(50 000) lira nofcsaniyle (550 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Teftiş Kurulu Başkanı ve 7 müfettiş için bilhesap (124 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.825 Devir - Teftiş yolluğu : 
Memleketin muhtelif yerlerinde kurulmuş olan Devlet Üretme Çiftliklerinin Genel Müdür ve dört yar 
devir ve teftişi ile zirai ve teknik faaliyetlerinin yakından tetkik ve müşahedeleri gerekmekte olduğu 
ve geçen yııl olduğu gibi (15 000) lira ödenek konulmuştur. 
öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Çalışma konularımızla ilgili olarak yurt içinde yapı'lacak kongre ve konferanslara katılmaiarında ida 
elemanların iştiraklerini sağlamak üzere bu maddeye (1) lira ödenek konulmuştur. İhtiyaç aktarma il 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
657 sayılı Kanunun ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedeflere paralel olarak merk 
teknik ve idari kurslara, seminerlere ve diğer kurumlarca çalışma konumuzla ilgili olarak düzenlenece 
lerden ve merkezden lüzum görülen elemanlarımızın iştiraklerini sağlamak için bu maddeye (15 000) l 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 2 nci maddesinin (f) fıkrası icabı olarak çiftçiler için işletmeleri 
r a merkezden, diğer çiftliklerden veya hariçten gönderilecek öğretici elemanların yolluklarını karşıla 
yııl olduğu gibi (5 000) lira ödenek konulmuştur. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Merkez ve işletme elemanlarından hasta olanların başka mahallerde tedavilerine lüzum hâsıl olduğu 
mak üzere bu maddeye geçen yıla nazaran (7 000) lira fazlasiyle (14 000) lira ödenek konulmuştur. 

i). Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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II - Yurt dışı yollukları : 

Yönetim yollukları : 
Yurt dışı geçici görev yolluğu: 
Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur. 
öğretim yollukları : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Amerika'ya gönderilecek üç ve Batı - Almanya'ya gönderilecek dört elemanın yolluk, yevmiye ve 
llira ödenek hesabedilmriştir. 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında düzenlenecek kongre ve konferanslara katılma zorunluğu olduğu takdirde gönderile 
şılamak: üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi (3 750) lira ödenek konulmuştur. 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu. : 
Tertibin muhafazası için bu maddeye (1) lira ödenek konulmuştur. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
İdarenin yılllık normal ihtiyaçları ile yeni açılacak üç işletme ihtayaçları da nazara alınarak bu mad 
lira fazlasiyle (40 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bütçe tasarılarımın ve diğer lüzumlu evrak ve defterlerin basılmasını sağlamak üzere bu maddeye 

13.130 D'öşeıme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yemi açılacaik üç işletme makina ihitliyaçları ile büro demıitfbaşlarımm onarımları ve âcil olanları 
(25 000) lira ödemek (konulmuş tur. 

13.140 Yayın lataları ve giderleri : 
Tammısıal konulara ait yerli ve yaibancı yayınlarla malî ve idari konulara ait yayımların alınıması 
ğu gilbi (15 000) lira öldenek konıulmuştur. 

13.150 Yakacak ataları ve giderler : 
Fuel - Oil ile işliyen kalorifer tesisimizde akaryakıt fiyatlari'nidaJki artış nazara alınarak bu madd 
ımuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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13,190 Diğer allmlar 've gidenler : 
(Bütçenin tanzimimde bilirtmiyen ve fakat tatbikatı sırasında temini zorunlu bale gelebilecek olan iht 
yıl olduğu gibi (1 000) lira ödenek konuilimuştur. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 iSuigûıderlari*: 
Teşkilâtın başika bin.ala;nda da şubeleri obuası ve suyun M3 üne yapılan zam nazara alınarak bu m 
konulımtuş'tur. 

13.220 TemıMik giderleri •: 
(İdare binasının ve bazı şubeler için kiralanımuş olan dairdlerin genel tomialiği için kullanılacak malz 
ıre bu ımaddeye (6 000) lira ödeneik konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
İdare binasının ve diğer büroların aydınlatılması için elektrik kilovatına yapılan zam da. nazara alın 
lira ödenek konulmuştu r. 

13.240 IBaihç3 Giderleri : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
(Bütçemin tanzimi sırasında haıtırlanaımıyam ve fakat taitlbikatı sırasında yapılmadı zorunlu görülen ba 
'bu maddeye (2 000) lira ödenek koinıulmuşltur. 

ULAŞTIRMA GıİıDERiLERİ : 
13.410 Posta - 'Telgraf (giderleri : 

İş hacminin genişletmesi ve teşkilâtın memleketlin muihteJif yerlerine yayılmış buLunımaisı ve PTT üc 
bi ve muhaberatın uzak çiftlikleri]e telle yapllırnaısı zaruretti gözöuüııde tutularak İm maddeye (40 0 

13.420 Telefon'giderleri : 
Çiftliklerle merkez arasında işlerin ehemımiyet ve müstaceliyeti bakımından normal ve acele telefon 
llamak üzere bu maddeye (60 O00) lira ödendk konulmuştur. 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.620 IHizundt 'taşıtları işletime ve onarma giderleri : 
İMerkeizdekii hizmet otioısunun işle&mıe ve onarım masrafları için «if İliklere vâki seyahatlerde gözıön 
«denek konulmuştur. 
HİZMET GİDERLERİ : 

D. İv. C. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yanığımdan (boranıma ve sigorta giderleri : 

.Devlet mallarının sigorlta ettirilmemesi prens'iıbine uyn/larak idarece de sigorta yaptırılanarmakta 
tedbirleri meyanmda lüzumlu ımalzeme ve araçların alınabilmesi için maddeye (1 000) lira öden 

14.130 JMaJhıkeone Ihançlan ve giderleri : 
ıGörülmıekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek harç, resim, vergi, delil tesibiti, Bi 
ğer masrafları karşılamak üzere ıbu maddeye (10 000) Lira ödenek konulmuştur. 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 'Sayılı Kanunun 3 ncii maddesinin gerektirdiği gideınler ': 

Adı geçen Kanunum güvenlik g)i|d eril eriyle ilgili 3 noü maddesinin gerektireceği masraflar lüzum 
mak üzere tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (.1) lira ödenek konulmuştur. 

14.342 7126 ISayıüı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün .119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumu hailinde münakale yoluyla ihtiyaç karşılamak üzere tertibin muhafazası mafesadıyle ge 
mek konulmuştur. 

lEĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.520 IBurs giderleri': 

Halen idare hesabına Ziraat Fakültelerinde tahsillide bulunan 5 öğrenci için maddeye bilheısap (2 
114.540 Araş'tıırıma ve inceleten© giderleri : 

İdare elemanlarının Merkez ve işi etmeli ende ve diğer kuruimllartda açılacak kurs ve semin erlere iş 
rı ve diğer kurumların talebedecekleri iştirak payllarını karışıllaımak üzere bu maddeye ('5 000) lir 

14.550 'Staj ive öğrenim giderleri : 
Fakülte öğrencilerinin yapacakları staj çalışmalarını düzenl'iyen Yöneltmediğin 13 ncü maddesi 
mecek 40 öğrencinin yevmiyelerini ve Yönetmeliğin gerektirdiği diğer masrafları karşılamak üz 
öd enek konulmuştur. 
TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
Tarım İşletni Güderleri : 

14.811 Büro giderleri : 
6433 Sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin (f) fıkrası gereğince çiftçilerin eğitimi için açı 
karşılamak üzere bu ımaddeye (i5 000.) lira ödenek konulmuştur. 

I). Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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14.812 Ulaştırma giderleri : 
14.811 nci maddede çiftçiler için açılacağı sözkonusu edilen kursların Ulaştırma - posta, telgraf ve 
tmak: üzere bu maddeye (2 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.813 Taşıt dişletme vıe loııarma giderleri : 
Çiftliklerde çiftçiler için düzenleneceği 14.811 nci maddede söz konusu edilen kurslara tahsis edil 
nım gideri erli için bu maddeye (>6 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.814 Kira bedeli : 
'Tertibin mıulhaf azası için maddeye (1) lira ödenek konulmuştur. 

14.815 iGiykn - Ikuışam alım ve giderlerfi': 
Çiftçiler için açılacak kurslarda igiörevlenidirilecıek öğretlici ve diğer eldmanlarm iş tulumu ve iş göm 
lanımaısı için bu maddeye (2 500) lira ödenek konulmuştur. 

14.816 Malzeme alum İve giderleri : 
Açılacak kurslara iştirak edecek 'çiftçilerin iaşe ve ibate giderleriyle kurslarla ilgili olarak satmalın 
ıbu maddeye (30 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer lailımlaır ve giderleri : 
Çiftçiler için açılacak kurslarla ilgili 14.811 - 14.816 ncı maddeler dışında kalan diğer ihtiyaçları 
(2 500) lira ödenek konulmuştur. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
Mfeofcullar giderleri : 

15.211 Büro 'giderleri : 
ı5433 Sayılı Kuruluş Kanunumuzun 12 nci maddesi gereğince ÇiMtikterde açılmış 'bulunan 13 İlkoıku 
mak üzere maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.216 (Malzeme 'alım ve giderleri : 
Çiftliklerde açılmış bulunan ilk okulların eğitim ve öğretim araçlarının sağlanması için maddeye (10 
tur. 

15.219 Diğer alım ve (giderleri : 
Çiftliklerde açılmış olan 13 ilk okulun 15.216 ncı maddelerde belirtilmiş olan ihtiyaçlair dışındaki g 
maddeye (2 000) lira ödenek konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : M!) 
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ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.370 iç Fuar ve sergiler giderleri : 
Örnek çalışmalarımızı İzmir ve diğer illerimizde açılmış olan Fuar ve sergilerden uygun görülenlerd 
nek konulmuştur. 

16.390 Diğer propag-aınıda tve tanıtma giderleri : 
Çiftliklerde tarla günleri yapılarak yetiştirilen mahsulüm üreticiye tanıtılması ve sair bilgilerin ç 
aydınlatılması ve tanla günlerine iştirak edenlere geleneğe göre ikramda bulunulması için maddeye 
muştur. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖRIiN GİDERLERİ : 
16.711 Makam temsil giderleri : 

'Geçen yıllar bütçelerinde 16.710 'Temsil Giderleri maddesinde yer alan bu ödenek yemi adı ve madde 
mıştır. Sözleşmeli çiftçilerle yapılan temaslarda ve çiftçilerin Genel Müdürlüğü ziyaretlerinde ve 
ram ve ağırlama masraflarını karşılamak üzere maddeye (7 500) lira ödenek koııulımuştur. 

16.712 Gcrevse! temsil ^jiderlleri : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödemek konulmuştur. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
»Merkez idare 'binası ile çiftliklerim idare binalarının ve memur Lojmanlarının, dağıtma tesislerinin 
(100 000) lira ödenek konulmuştur. 

16.820 ÖYEakina ve ıtedhizat onanımı /: 
iGenell Müdürlükte mevcut soğutma cihaz laırıyle buz dolaplarının baıküm ve onarımı için maddeye ( 
tur. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

5433 ISayılı İKanunla kurulmuş 'bulunan Teşkilâtımızın iana ödevi : 
Kaliteli tıoihum, damızlık hayvan Fide ve Fidan üreterek çiftçiye intikal ettirmek ve aynı zamanda ö 
tır. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile tohumluk üretimi konusunda verilen hedef 400 000 tondur. 
Kondi işlotmc arazilerimizde ancak 100 000 - 110 000 ton civarında tohumluk üretoıbilımektc ve geri 
çiftçilerle işlbMiği halinde hazırlanması yoluna gidilmiş bulunmaktadır. 

]). Ü. C. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1G) 
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Hedefe ülaşıilaîbilımesi için 1972 yılında hizmetlerin başlıca ; 
ıa) Tohumluk geliştirilmesi ve tevzii, 
lb) Hayvancılığın ıslahı ve gclişitirilmcisi, 
e) Bahçe kültürleri geliştirilmesi, 
gibi anaprojenin uygulaniması zormnllu bulunmaktadır. 
Ayrıca örneklik ve öğreticilik bakımından çevre çiftç il eriyle ctüd ve proje işlerine girişilcırek p 
lışılacaktır. 
'Yukarda m'albiyeti açıklanan anaprojeılerin ve hiznıetleıin tuıtarı (87 000 000) lira olarak hesaplan 
lî imkân 'bakımımdan (59 000 000) lirası Dönor Sermayeden karşılanmış, geri katlan (28 000 000 
yardımdan, karşılanmak üzere Katma Bütçe Yatıırıml arında mütalâası zorunlu g'örülmjüştür. 
Bu. Ödeneğin mahiyeti itibariyle (16 550 000) lirası inşaat ve tesisata, (6 450 00O)lirası makina ve 
itaşılt alımlarınla ayrılmış bulunmalktadır. 
Ödeneğin bölüm ve maddeleri -itibariyle projelere tevzii aşağıda sıraısıyie açıklanmıştır . 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ON ABIM GİDERLERİ : 
TARIM SEKTÖRÜ : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım gidieırleırti : 
'Tohuimlluğun gel'iştirilmeisi ve tevzii piorojelsiyle ilgili olarak tohum temizleme te sisl'ejri, işçi ve me 
yo sanat yapıları! ve 19711 yılında bitmiyen. işler için (5 200' ÖÖO) lira, tohumluğun geliştirilm 
enerji nakli içlin (5 500 OOO) lira, hayvancılık projeisinin gerektirdiği 3 adet ahır, 8 adet ağıl, 7 
7 adet tecritbane, revir ve sair hayvancilıkla ilgili inşaat ve teteisat içim (5 8 50 OOD) lira olmak 
lira ödendk konulmuştur. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞ İT ALIMLARI VtE ONARIMLARI : 
ITARIM SEKTÖRÜ : 

23.111 Malki'nja vıe te^haızat alımları v e ,büyiük loananmllaTi : 
'Tohumluğun geliştirilmıeisi ve tevzii projesi ile ilgil i olarak 35 traktör, 16 biç er-ıdöğer için ( 
•geliştirilmesi projesi ile ilgili olarak 3 adeit sağım makinaısL ve teçhizatı için (450 000) lira olma 
lira ödene'k konulmuştur. 

23.112 İTaşıt ^tamları : 
Tdbumlluğıın gelişti rilm>eisi ve tevzii projeisiy'le ilgili olarak 4 ambulans, 20 kamyon, 5 otobüs, 5 
•Otosu için bu maddeye (-5' 000 000) lira ödenek .konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bu tabloda toplam olarak yer alanı (10 535 263)• lira kanuni ve zorunlu olarak ödenmedi gerek 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKK ÜLLERİNE İKTİSADİ TRANSFERLER : 

33.210 Tarım mahsulleri nıudalıallöalımjlanni&n doğası zararlar olu}? Devliet Ürsıtme Ç iftliMeirıil Geme! M 
m>elör : 
İkinci 5 yıllık Kalkınma Plânı ile tohumluk üretimi komusunda plânda, öngörülen .miktarını taha 
lerden alınacak mahsul fiyait farkı ile T. C. Ziraat Bankasında açılanı tohumluk kreldüsi faizini 
olan (10 000 000) lira ödenek (B) gelir tablosunun 72.100 neü maddesine konulan (38 000 000 
desinden karşılan acaikt ir. 

II - Transferler : 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
BAĞİMSİZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMİ-:LER : 

3*4.250 580 sayılı Kanunun 13 noü an&d desiıme göne Millî iBrodüskıtÜviıbe Merkezine ödenecek aıidlait : 
580 sayılı Kanunun 13 neü maiddösirıe göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenmesi gereken (5 000 
İYONLARA KATİLMA VI'] ÖDEMELER : 

34.020 7128 sayılı Kanun gereğmca Sivil Sar/unmıa Yandım Fonu : 
Hazineden yardım görmekte okluğumuzdan 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddecinin (e) fıkras 
tibin muhafazası için (1) lira ö demek konulmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunini 56 aıcı maddesi gereğince sigorta fonu : 
İdareye ait 1 adet hizmet otosu için sigorta fonunayatırılm'ak üzere (100) lira ödenek konulmuştur 

35.000 iSOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.210 % 1 &k karsılHklkr : 
Emekli Sandığıma ödenecek % 1 ek haa'şılıklar içim. (.194 999) lira ödenek konulmuştur. 

35.220 iElmekli jjkıraımiyıesi : 
1.972 malî yılında •e'mekii olacakların ikramiyelerini karşılamak üzere (125 0C0) lira ödenek konulm 
betinde artırmaya1 Mialiye Bakanı yetkili kılınmıştır. 

D. ti". Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : Ki) 
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35.230 (Sandık yön^üim giderleri : 
EmeMi Sandığı Yönetim giderle rini karşılamaik üzere maddeye (100 000) lira öd enek konulmuştur 

135.240 Piğer ödemeler : 
Emökili sandığına yapulacaik diğer ödenmeleri karşılamak üzere (1 000) lira öden ek konulmuştur. 

DERNEK, BİRLİK, KÜRÜM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIML 
35-710 üVleimuııHanaı öğle yemekleirı için yandım : 

(Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma Sandığına) mevcut memurların öğle yemeMerini karşıla 
'ödenek konülmıiışltur-

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamın iktisadi Teşebbüslerine ge çan. yıllar taçları : 

'Tertibin muhaflazıaJsı için (1) lir a ödenek konulmuştur. 
36.320 Diğıer geçen yıllar borçları : 

ıG-eçen yılandan tıahıakkulk etmiş olan ayilık, tedavi masrafı ve yolluk gibi borçların ödenmesi için 
(muş'tar. 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
İdare aleyhine açilmılş ve henüz kesinleşmemiş olan dâvalar neticesinde ne miktarda para öde 
halinde Maliye Bakanlığımca lar'tırılimiak üzere geçen< yı.1 olduğu gibi (1) lira öde ne!k konulmuştur-

36.600 Geni verilecek paralar : 
'TörtlJbin muhafazası için (1) l i ra ödenek konulmuştur. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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B — GEIMi BÜTÇESİ 

(A / l ) Oaai hıa^oaımailatr toplama : 

(A/ l ) öari harcaJmala'r tablosunda görülen (24 118 274) lira itle transfer barcalm'aları tablosunda yer alan(10 53 
pılacak: (1İ0 OÖO OOO) lira yardım düşüldükten sonra kalan) (58& 263) liranın 5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 
ner sermayenin yıllık safi gelirinden karşılan ması gerdkmektte ise de Kanunun neşrinden sionra uygulanimaiya ba 
Plân ve projelerinin gerektirdiği yatırım gider lerinlin dlöner sermayeden karşılanması imkânsız olduğundan bu 
yardımlarla karışılanimıaktadır. 

(A/2) Yatırım harcamaları vesilelsiyle de açıklanmış olduğu üzere Devlet Plânlama Teşkilâtınca uyigulanıması ö 
jeli yatımmlar tutarı (38 OOO OOO) lira olup bunun (10 000) lirası (A/d) transfer harcamaları tablosunda ve 
de yer almış bulünmaktadıır 

1. Bu giderlerin karşılığı gelir; (B) işaretli cetvelde 72.100 ncü maddede Haizine yardımı olarak gösterilmiştir-
2. Katma bütçenin tatbikatı sırasında temi na'tılarm irat kaydı, mâmur 1 ojmanlarından alın an kiralar gibi bâzı 

aynı cetvelin 63.300 ndü çeşitli gelirler maddesinde (153 587) lira taJhmin olunmuştur 
3. Gider bütçemizin1 toplam (62 653 537) l ira giderine karşılık sağlanan yulkarıda 1 ve 2 numaralı fıkralarda 

döner Srermaye kârından ayrılacak miktar ise 61.110 ncu döner sermaye gelirleri (24 500 CIOOI) l ira olarak tahmin 
Sonuç olarak gider ve gelir bütçeleri birbiriıi'e denk olarak düzenlenmiştir. 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Katma Bütçe tasarısı üzerindeki incelemelerden önce çi 
özellik arz eden duruma genel olarak temas etmeyi gerekli bulmaktayız. 

I — Hizmetin mahiyeti : 
Devlet Üretme Çiftlikleri zirai karakter arz eden ve halen nüfusunun çoğunluğu çiftçi olan yurdumuzda; t 

üretimin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, çiftçiye örneklik ve öğreticilik yapması amaeiyle başta çeşitli hubu 
olmak üzere, her türlü damızlık hayvan, fidan ve fide yetiştirmek ve bedeli karşılığında çiftçiilere intikal ettirmek v 
yapmakla görevlendirilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 yılında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişiliği hai 
yeli bir teşekküldür. Birinci maddede kaydedilen hizmetlerin yerine getirilmesi maksadiyle bu idareye 120 milyon l 

Döner sermaye bütçeleri işletmeler itibariyle yıllık olanak tanzim edilip Tarım Bak anlığım n onayı ile yürürlüğ 
ları Sayıştayca vize edilir. 

II — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Katma Bütçesi : 
Katma bütçe esas itibariyle muayyen hizmetleri kapsamakta olup, bütçe tanziminde tamim ve emirlere uyula 

müştür. 
1972 yılı faaliyetleri (A / l ) , (A/2), (A/3)1 işaretli cetvellerle talebedilen ödenek miktarı toplam olarak (62 65 

1. Cari harcamalar : 
a) Merkez ve işletmelerde 1972 yılı bütçesine bağlı cetvelde gösterilen kadrolara ait personel giderleri için (2 
b) Katma bütçe ile ilgili yönetim giderleri için 350 501) lira, 
c) Hizmet giderleri için (157 503) lira, 
d) Kurum giderleri için 16 000) lira, 
e) Çeşitli giderler için (134 001) lira ki eem'an (24 118 274) liradır. 

2. Yatırım harcamaları : 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri için (16 550 000) lira, 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları için (11 450 000) lira olmak üzere toplam olarak (28 000 000 

tınca tasdik edilmiş bulunan plân ve projelere uygun olarak istenmiştir. 

1). Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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3. Sermaye tefkili ve transfer harcamaları : 
.a) iktisadi transferler için (10 000 OOO) lira, 
Jb) Malî transferler için (5 101) lira, 
c) Solsyal trausferler için (470 1İ5!9) lira, 
d) [Borç ödemeleri için ('60 003) lira olmatk üzere ceman (ÜJ0 5(35 2103) liradır. 
Netice olarak Devlet Üretmıe Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Wt2 yılı Katma Bütçe telkılifi, .tıoplamı ('62 '6(53 537) l 

5143*3 sayılı Kuruluş Kanununun H6 ncı maddesi gereğince (24 500 000) lirası döner sermayenin yıllık safi kârında 
lerden, ('38 000 000) lirası da Hazine yardımından karşılaLi'acalktır. 

İ Ü - Riamıetlerin gelişme steyri : 
A) Devlet Üretime Çiftlifeleri Genel Müdürlüğü . 1 . 3 . 1I9I50'tarihin'de yürüklüğe giren 54313 sayılı Kanunla; Dev 

Komlbinalar idaresinin tasfiye ve devirleri sonucunda kurulmuştur. Geüel Müdürlük katma bütçe statüsünde çalışan ı 
Sayıştayca vize edilmektedir. Nominali sermayesi (>l!20) milyon liraldır. 

Yukarda adı geçen iki müessesenfoii tasfiyeleri1 sonunda taşınır ve taşınmaz mallar yekûnu ('87 1415 43!l!) Tl. sermay 
ve •bu sermaye ile işe başlamıştır. Devralınan bu sermayenin büyük bir Ikıismı saJbit kıymetlerde ima'kina ve ziraat al 
İbarettir. Nalkit miktarı çok 'cüzi bir yekûn tutmakta idi. 

Bu şartlar altında faaliyete ıgeçen Genel Müdürlük üç yıl sonra Haziraeye ('1<5) milyon Tl. naiki't, Atatıürik Orman 
(!1) milyon lira yardım etmiş, bunların dışınida 9 . ilO . 119104 tarih ve 6i/37l8l7 sayılı Kararname ile dağıtılan tohum 
nu itibariyle (8 '7137 805) Tl. devretmiş, ayrıca yine Hazineye (5 785 0719) Tl. değerimde taşınmaz nral devretmiştir. 

Bunların dışımda 119105 yılımda ('115) milyon Tl. Haizine tahvili saltınalmıış, halen naikte çevirimemiştir. Genel Müd 
şında aşağıidaki ımlüesseselere iştirak etmiş ve fiilen (İlli 21912 500) Tl. ödemiştir. 

Yapağı ve Tiftik A. ,§. 4 OOO 000 Tl. 
Haralar ve merinos yetiştirime çiftlikleri 4 OOO 000' Tl. 
Güuey - Doğu Sanayii A. Ş. - 3 092 5O0 Tl. 
Gı'da ve İhtiyaç Maddeleri A. Ş. (ıGlMA) ,200 OOO Tl. 
Bu iştiraklerden ibillhassa (Giıma) mevzuumuza girmediği gerekçesiyle taisfiye için teşelbibüse 'geçilmiş olup, diğe 

yapılmamıştır. Ancak Maliye Bakanlığının 1(3 . 10 . 11971 tarih ve 52700 -110 - i/508187 sayılı yazıları üzerine tama 
düğü (belirtilmiş olduğundan iştiraklerin tamamı için adı geçen Bakanlığa bilgi verilmiştir. Hazineye devirleri tahakk 
ilgili Ibir problem kalmıyacaktır. 

Bütifcı ıbu faaliyetleri yanında devraldığı müesseseleri geliştirmiş ve büyük değer kazandırmıştır. I'9f70 yılı sonu 
tarühimdeki değerler olmak kayidiyle) (629) milyon liraya varmış olup, yeniden değerlendirme yapıldığında (1) milyar 
tır. 

D.'Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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Devlet Üretime Çiftlikleri Genel Müdürlüğü dinide halen 3 6116 205 dekar arazi mevcudolup bunun 3 105 91/9 dek 
dekarı yollar, tesisler sahaları, kumluk, çorak, taş ocakları, göller ve bataklıklardan ibarettir. Bu miktar araziy 
terımekte olup yumdun çeşitli yerlerine dağıtılmışlardır. 

Hizmetleritı ıgönülmesi, tıoihümlulk ve damızlıkların yetiştirilmjesi için genellikle arazi verimliliğini yükseltmek 
cede ele alınmıştır. Halen İİOO OÖO dekar sahada' sulu ziraat yapılabilmektedir. Bu saha 3 ncü beş yıllılk plân dönem 
çıkarılması plânlanmıştır. Bu faaliyetler Topraksu ve D'SÎ Genel müdürlükleri ile işbirliği halinde yürütülmektedir 
hı ve sulaması ile bağlantı olduğundan bu projelerin aksaması işletmelerdeki hizmetleriLide gecikmesine sebebiyet v 

B) Devlet Üretme Çiftlikleri Grenel Müdürlüğünün çeşitli zirai faaliyetlerinin ıgelişnie seyri aşağıda ö'zetlenımiişl 

1. Hulbubat ve sanayi bitkileri : 
t ik beş yıllık ptlânıda tesbit edilmiş bulunan yıllık 'tohumluk ihtiyacı 2 nci plân döneminde de muhafaza edildi 

likle hububat tohumluğunu belirten bu miktar beş yılda bir defa değiştirilme esas alıtımak suretiyle her yıl 400 OO'O 
ğıtımı hedef alınmıştı. Üretim ve hazırlama hizmetlerinde de Genel Müdürlük sorumlu kılınmıştı. 

Genel Müdürlük kendi çiftliklerinde bütün imkânları seferber etmek şarîtiyle anıcak ,100 O'OO ton tohum üretebilec 
için kuruluş kanunumun 2 tnei madde 2 nci fıkrasına müracaat ederek bu işi yapabilecek çiftçilerle işbirliği yapma 
de gerekli bütün yatırımlara öncelik vermek suretiyle faaliyette geçti. Bu faaliyeti 1OT0 - 'WTıl yılma kadar 1 mily 
di. 1I97İ1 - 1OT2 ekim yılı için yalnız tohum çeşidinim mubafa'zası gayesiyle iAdana ve Ege bölgesinde 113 bin dekar 
dolu çiftlikleri civarındaki sahalarda söezleşıme yapmamıştır. 

Hizmetin aksaımaması, dağıtımın yapılamayışı yalnız kredi noksanlığımın yetmezliğimden ileri gelmiştir. Ejvvelki 
edilemeyişi dolayısiyle yeniden kredi verilemeyişi bu tıkanıklığa sebebiyet vermiştir. Bu nedenle İİİ9İ70 de üretilen 
dan 715 bin tonu 191711' yıllına devretımiış. Bu yıl da tamamı dağıtılamamış elde 30 bin ton aynı tohumluktan kalmış bul 

1İ9!7!1 yılında da dağıtılamryacağı hesaplanarak yeniden ekim yapılmadığı gibi 10-71 hasat devresinde de ektiril 
anöafc Genel Müdürlük çiftçiden alacağı nakit karşılığı buğday almış ve dolayısiyle her kiloda ('2!9 000) ton 10 ku 
zorunda kalmıştır. Genel Müdürlük ihtiyacı da hesaplanmak suretiyle 11970 yılından 1P7İ1 güzlük dağıtımı için devr 
hububat tohumluğu hazırlanmıştır. Butıa rağmen Iİ970 yılımdan devreden tohumdan 30 bin tonu dağıtılamamıştır. 
bin tondu. Bu durum karşısında Genel Müdürlük îl'9170 - İİÖİ71 yıllarında büyük bir malî yükümlülük altına sokulmu 

Genel Müdürlüğün hububat tohumu yetiştirme ve. dağıtım yanında pamuk, ayçiçeği, melez mısır, soya gibi 
hazırlamak maksadiyle üretimi yapılmaktadır. Nitekim her yıl 1 000 - 1 500 ton pamuk çiğidi (500 - 700) ton melez 
tohumu dağıtmaktadır. 
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Genel Müdürlüğün son beş yıl içinde dağıtıma hazırlanan hububat tohumluğu şöyledir. 
Yıl Ton Kalan Ton 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

162 450 
198 000 
232 000 
202 000 

85 000 
110 000 

— 
— 
75 000 
30 000 
Program 2. HayvancLhk faaliyetleri : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün hayvancılıkla ilgili faaliyetleri çiftliklerce sürdürülmektedir. B 
culuk, tavukçuluk ve kısmen de arıcılık yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin esas gayesi muhit hayvancılığının ıslâh 
dar 20 yıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu sahadaki faaliyetleri yurdumuzda hayvancılığın gelişmesind 
tür. 

1971 yılında çiftliklerimizden dağıtılan damızlıklarla yan ürünleri miktarları aşağıya çıkarılmıştır. 

Hayvan mevcudu Tevzi edilen damızlık İstihsali' 

Sığır 
Koyun 
K. evcil hayvan 

Arı kovanı 

6 904 
83 820 
52 000 

925 

1 600 
11 000 

435 000 

750 000 

6 265 5 
1 750 0 
4 100 00 

Adet Sığır sütü 
Adet Koyun sütü 

Civciv, hindi, palaz Yumurta 
Tavuk 

Yumurta Yapağı 165 0 
1972 yılı için programa alman damızlık dağıtımı ve istihsaller ise aşağıdaki şekilde tahmin edilmiş olup, ta 

kim 1971 yılı programı gerçekleşmiş sığırcılıkta ise gerçekleşme % 123 oranında tahakkuk etmiştir. Bu yurdumu 
sine bir işaret sayılmalıdır. 

Hayvan mevcudu Tevzi edilen damızlık istihsaller 

Sığır 
Koyun 
Tavuk 
Hindi 
Arı kovanı 

9 422 Baş 
131 495 » 
41 500 » 
10 000 » 

943 » 

Sığır 
Koyun 
K. E. hayv. 

Yumurta 

1 455 
13.300 

522 500 Civciv 
155 000 Hindi 

1 350 000 Tavuk 
190 000 Hindi 

Sığır sütü 
Koyun sütü 
Yumurta 
P. yapağı 

9 446 0 
2 278 0 
1 065 0 

175 0 
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3. Bağ bahçe çalışmaları : 
Çiftlikler bağ - bahçe faaliyetlerini 52 000 dekar sahada yürütmektedir. Faaliyetlerin esasını kuru sahalarda ağ 

perdeleri yapma ve fidan, fide yetiştirme kısmen sebze tohumu istihsalinden ibarettir. Bu faaliyetlerin esas gayesi ç 
sebze tohumu ihtiyacını temin etmek ve bilhassa meyva ağaçları yetiştirme ve kıraç ağaçlandırma bakımından öğre 
1971 yıllında programa alınmış bulunan (1 546 00) çeşitli fidan, (1 300 000) sebze fidesi; ve 7 ton sebze tohumu dağıt 
vam etmektedir. 1967 yılından itibaren yapılan dağıtımı aşağıya çılkarilmıştıır. 

Yıltlar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 (») 

M. Fidanî 
Adet 

289 369 
307 500 
375 000 
375 000 
366 000 
277 000 

Asılsız fidan 
Adet 

178 000 
152 600 
54 000 
50 000 
40 000 

100 000 

Fıstık çöğürü 
Adet 

550 000 
600 000 
730 000 
800 000 
80 000 

760 000 

Asma fidanı 
Adet 

426 727 
476 000 
378 000 
400 000 
340 000 
286 000 

Top 
Ad 

1 44 
1 53 
1 53 
1 62 
1 54 
1 42 

4. — Ziraat alet ve makbıaları : 
Kültür altındaki arazinin işlenmesi, sulama tesislerinin, yollanırı vq derin kuyularım balom ve re/.e vizyonlarımın yap 

sat ve temizlenmesi için tesis edilmiş, oldukça geniş bir makina parkı ve bunlarım ona'nınılarını yapmak üzere atelyelc 
kez Atelyesi kendi ihtiyaç'lam için mibzer, pulluk ve bu yıl da kuru ziraatte rutubeti kaçırmadan ikileme yapabilen R 
50 tane imal etmiştir. Merkez Atölyemiz aynı zamanda revizyonlarda lüzumlu yedek parça imali ve piyasadan temini 
Halen G-enel Müdürlüğün elinde 716 traktör, 274 biçer - döğer, 546 nakil vasıltasu, 61 seyyar, 15 sabit selektör, 65 ad 
makina'lam mevcut olup, bunlarım dışında arazi işleme 649, ikileıme için 485, ekim için 534 ve bakım için 318 adet zira 

Arazi işlemede esas olan rutubetin kaçırılmaması için denemeler yapılmakta, dünyamm kuru ziraat bölgelerinde ku 
nenmektedir. 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü yatırım faaliyetleri : 
Devlet Üretme Çiftlikleri G-enel Müdürlüğü kendisine kanunen verilen 'görevlerde kalkınma plânlan gereğince verilen 

mesini sağlamak üzere devamlılık arz eden 3 anaproje yapmış ve bu projeleri yetkili mercilerin tasvibinden geçirerek 
projelerin gayesinin tahakkuku için sağladığı imkânlar riisibetinde yıllık programlarla yatıranı hizmetlerini yürütmek 

(*) Program, olarak bütçeye konulmuş olup tahakkuku ümit edilmektedir. 
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Projeler : 
1. •— Tohumluk yetiştirilmesi) ve tevzii projesi, 
2. — Hayvancılığın ıslahı ve g'eliştirilmesi projesi, 
3. — Bahçe kültürleri geliştirme projesi. 
Bu üç programın gerektirdiği bütün faaliyetler rantabiilite esaslarına göre sıraya konmak suretiyle yürütülmekt 

hazırlama ve muhafaza bakımından oldukça ileri bir adım atılmıştır. Bundan sonra gelişen millet'leıun oldukça önem 
nı temin için hayvancılık ve hayvan mahsullerinin üretimine geniş yer verilmiştir. Nitekim her yıl gelişmekte olan 
ve dağıtımı geliştirmiştir. 

J971 yıllında Devlet Üretme Çiftlikleri (74) milyon liralık y atınım programlaştırmıştır. Bu (74) milyon liranın ( 
ye, (40) milyon lirası katma bütçeden yukanda bahsi geçen hayvancılığın geliştirilmesi için Maliye Bakanlığınca 
rilecek ödenektir. 

Bu yıl programa alınan yatırımların halihazır durumları! itibariyle büyük bir nisıbette tahakkuk etmiş, yııl sonun 
jeler hariç tahakkuk ettirilmiş olacaktır. Halen Döner Sermaye yatıranı bütçesinden 25, Katma Bütçeden (35) mil 
mıştım. Tahakkuku yıl sonuna kadar mümkün olacaktır. 

Yatmmlar için 1972 yılı programına Döner Sermaye bütçesinden (50) milyon, Katma Bütçe Hazine yardımı ka 
narak (28) milyon lira tahsisat konulmuştur. Plân ve projeye bağlı olarak bundan evvelki yatırımlarda olduğu g 
ıslahı, mera ıslahı ve sulama konulariyle hayvancılığın geliştirilmesi önplânda tutulmuş, daha ziyade geliri artıran 
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V - Geçen yıl bütçe tatbikatı: 

1. — 1971 yılı; katana bütçesiyle : 

Bolüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

34.000 
35.000 
36.000 

, 

Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hüamet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

Cari harcamalar toplamı 

Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri' 

Transfer harcamaları toplamı 

Genel Toplam 

Bütçe ile verilen 
Tl. 

16 620 »126 
244 651 
104 103 
16 000 

111 001 

17 096 631 

5 101 
305 618 

50 003 

360 722 

17 457 353 

Ödeme em 
bağlana 

Tl. 

19 13 
21 

6 
1 
9 

19 51 

1 20 
4 

1 26 

20 78 

(17 457 353) lira ödeneğe mukabil (20 782 579) lira masraf yapılmıştır. 

2. — İdarenin 781 personel kadrosu mevcuttur, bumun 351 adedi teiknik, 389 u idari ve 41 i de yanchmcı olup 54 iad 
dikçe tâyin yapılacaktır. 

VI - 1972 yılı bütçesiyle ilgili teklifler : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 m'alî yılı katma bütçe gidenleri (A/ l ) cari harcamalar ite (A/3) s 
camaları kıisı'ml'arıtndaki giderleroln tesbitinde geçen yıldan fazJla olmaması hakkındaki prensip kararına bağlı kaldığı v 
retli cetvellerde toplam olaraik ('62 653 537) liralık ödenek taleblolunduğu anla§ılttıılştı>r. 
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1. Cari harcamalar : 
1971 malî yılı (A/ l ) işaretli cetvelde yer alan cari harcamalar karşılığı (17 096 631) liraya mukabil 1972 yıl 

ödenek (24 118 274) lira olup fazlalık (7 021 643)liradır. 
a)Personel giderleri : Bölüm 12.000 
Yapılan intibaklar sonunda 781 memur kadrosuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından hesaplanan (22 214 340) lir 

ncü maddesine konulmuştur. Üst tarafı 1972 yılında Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılacak ödenekten karşıla 
12.392, 12.410, 12.571, 12.590, 12.600 ve 12.751 nci maddelere Maliye Bakanlığının isteğine uyularak (1) er lira 

lere Maliye Bakanlığı Bütçesinden verilecek ödeneklerle tesbit edilecek yardım ve ödemeler yapılacaktır. 
b) Yönetim giderleri : Bölüm 13.000 
Bu bölümün gceerı yıl ödeneği (246 001) liraya mukabil 1972 yılı için (350 501) lira ödenekkonulmuştur. M 

ihtiyaca kifayet edeceği anlaşılmaktadır. 
e) Hizmet giderleri : Bölüm 14.000 
Bu bölüme geçen yıldan (53 400) lira fazlasiyle (157 503) lira ödenek konulmuştur. 
d) Kurum giderleri : Bölüm 15.000 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nei maddesinin «f» fıkrası gereğince çiftliklerde açılmış olan ilkokulların gid 

bu bölüme (16 000) lira ödenek konulmuştur. 
e) Çeşitli giderler : Bölüm 16.000 
Bu bölüme geçen yıldan (23 000) lira fazlasiyle (134 001) lira ödenek konulmuştur. 

2. Yatının harcamaları : 
1971 yılında verilmiş olan (40 000 000) liraya mukabil Devlet Plânlama Teşkilâtının talep ve tavsiyelerine uy 

mından karşılanmak üzere; 
a) Etüt ve proje giderleri için 21.000 nci bölüme (19 000 000) lira noksaniyle, 
b) Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için 22.000 nci bölüme (16 550 000) lira, 
<c)ı Makima, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları için 23.000 c'i bölüme (11 450 000) lira, olmak üzerce toplamı 

konulmuştur. 
(A/2) Yatırım harcamaları için istenen ödenek Devlet Plânlama Teşkilâtınca onaylanan projelere uygun olaral 

3. — Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bağlı (A/3) işaretli cetvellerde geçen yıl mevcut alan (360 722) liraya mukabil bu yııl (10 535 263) lira ödenefk k 
a) İktisadi transferler : Bölüm 33.000 
Bu yıl yeniden ihdas edî'lmiş bulunan bu bölüme; tarım mahsulleri! müdahale alımlarından doğan zararlar olup 

Müdürlüğünce yapılacak ödemeler için (10 000 000) lira ödenek konulmuştur. 
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b) Malî transferler : Bölüm 34.000 
Bu bölüme geçen yıl olduğu gibi (5 100) lira ödenek konulmuştur. 
c) Sosyal transferler : Bölüm 35.000 
Bu bölümün 35.210 neu maddeye (194 999) lira ve 35.220 nci maddeye geçen yıl olduğu gibi (125 000) lira ve 35 

öğle yemekleri için (49 160) lira ödenek konulmuştur. İhtiyaç Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarma yoliyle karşılana 
d) Borç ödemeleri : Bölüm 36.000 
36.320 nci maddeye (10 000) lira fazlasiyle (60 000) lira, 36.400 ncü ilâma bağlı borçlar madde sime geçen yıl oldu 

muştur. İdare aleyhine açılmış olan dâvalara ait ilâmlar kesinleştiği takdirde bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yet 
4. — Gelir Bütçesi : 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 16 nci maddesi katma bütçe giderlerinin tam aminin Döner Sermayenin yıllık safi 

bulunmaktadır. Katma bütçenin tatbikatından doğacak müteferrik gelirler, bilfarz katma, bütçeye ait lojmanlardan e 
cudo'lduğundan; 

Tasarıya bağlı (B) işaretli cetvelde açılan 63.000 nci çeşitli gelirler bölümünden (153 537) lira gelir sağlanacağı 
lerini karşı'lıiyaeak (24 500 000) lira madde hükmüne uyularak 61.000 nci bölüme ve (38 000 000) Ura da 72.000 nci 
konulmuştur. Bu suretle ('62 653 537) lira gelir tahmin edilerek gideril'erle denkleştirilmiştir. 

TeMif ve ttemenmıiler : 
1. Devlet Üretime Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 tarihimde yürürlüğe giren 5433 sayılı Kanunla kur 

milyon lira olan katma bütçeli bir dairedir. 
Kurulduğu gündemıberi yurdun ziraatında bilhassa çiftçinin teknik bilgisini artırmasında civar köylerden başl 

derlik yapmaktadır. 
2. Hizmet sahalarının kurulduğu tarihten beri devamlı olarak gelişme kaydedilmiş ve plânlı devrede kuruluşun 

görevlerin yürütülmesinde zaman zaman müşkülâtla karşılaşıldığı tesbit edilmiştir- Bunun oaşlıca ilki sebeple izahı m 
a) Halem yürürlükte bulunan 5433 sayılı Genel Müdürlük Kuruluş Kanunun eskimiş ve ihtiyaca cevap veremez h 

süratle değiştirilerek kuruluşun ihtiyaçlarınla cevap verecek şekle getirilmesi zorunlu görülmüştür. Kanunun eski 
bütçe esasına mı, yoksa İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğinde yeniden kurulma ve reorganizasyo nunıda bir kararlılı 
yegâne sebebi kuruma kârlı olarak çalışılması görevinden başka yukarda arz olunduğu veçhile çiftçinin teknik b 
lik ve önderlik görevinin de bu Genel Müdürlüğe verilmesi! yanında tohumluk, damızlık ve fide yetiştirilmesi gibi 
lerindin görev olarak verilmesinden neş'et ettiği görülmüştür. 

b) Genel Müdürlüğe 1950 yılında (120) milyon liralık bir itibarî sermaye limiti tanınmış, bulimüt çoktan aşılmı 
fiyat artışları ve hizmetin çoğalması muvacehesinde itibari sermayenıiın (1) milyar liraya çıkarılması için 5433 say 
tadili için hazırlanan kamım tasarısı Bakanlar Kuruluna sevk edilmek üzere Bakanlıkların mütalâasına sunulmuş 

Bu itibarla Genel Müdürlüğün daha verimli çalışabilmesi şartı yukarda izah edilen 2 konunun süratle halline bağ 
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3. Genel Müdürlük beşer yıllık kalkınma plânlariyle yurdun öznellikle hububat tohumluğu ihtiyacını üretmek 
revi yerine getirmek için gerekli her türlü faaliyet ve tedbirlere zamanında girişilmiş, tohum hazırlama ve mu 
ğer yönden üreticilere üretim hedeflerine ulaşabilmek için gerekli işbirliği yapılmasına başlanmış ise de yukarda 
noksanlığı ve dağıtımında görülen aksaklıkların istenilen hedefe ulaşılmasını önlediği görülmüştür. 

Bu cümleden olarak 1970 yılında üretilen ve hazırlanan 202 bin ton tohumluktan 75 bin tonu 1971 yılma dev 
ne rağmen stoklarla 30 bin ton civarında bir miktarın kaldığı üzüntüyle görülmüştür. Stoklardaikalan bu tohu 
sebep kredi yetersizliği, geçmiş seneler borçlarının ödenmemesi, faiz yüksekliği ve geçmiş senelerin borçlarının öden 
müesselerinin ve borçluların mütereddit davranışları olduğu görülmektedir. Bu hususun memleketin gerçeklerine 
şekilde bir hal ve tasfiye yoluna gidilmesinde zaruret görülmektedir. 

Sonuç olarak, Genel Müdürlüğün iradesi dışındaki bu durumun Genel Müdürlük için bir üzüntü kaynağı olduğ 
beple tohumluk ilaçlanmasında miktar itibariyle geçmiş senelerin ihtiyaç ortalamalarının göz önüne alınarak bir 
faydalı görülmüştür. 

4. Devlet Üretme Çiftliklerinde yetiştirilip dağıtılan damızlık hayvanlar rayiç ve değer fiyatların altında çift 
Esasında damızlık hayvan üretmek oldukça pahalı ve külfetli bir iştir. Damızlığın yurtta hayvan neslinin 

önüne alındığında kuruluş bu hayvanları bir âmme hizmeti zihniyeti içerisinde ihtiyaç sahiplerine maliyetinden ço 
rumundadır. Bu sebeple müesseselerde yetiştirilip üreticiye intikal ettirilen damızlık hayvanların maliyet fiyatı 
fark kuruluşun zamanla sermayesinin azalmasmaseibe'bolacaik şekilde geliştiği görülmüştür. Bunun telâfisinin her 
Devletçe karşılanması suretiyle mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır. 

5. Diğer taraftan elde üreticiye arza vabeste bir hayli damızlık hayvan ve tohumluk bulunduğu halde müe 
mesine kadar cereyan eden formalite çokluğu, teslim ve tesellümdeki mesafeler itibariyle üreticimin fazla para ö 
mam edince bu hayvanların üretici tarafından alınması talebini gittikçe azaltmaktadır. Hayvanların müessese e 
kım ve muhafaza masraflarını artırdığından mevcut formalitelerin azaltılması ve teslim, tesellüm işlemlerinin dah 
mesi, tavsiyeye şayan görülmüştür. 

6. Yıllık kalkınma plânlariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından kuruluşa verilen görevlerin zamanında 
dürlük bütün imkânlariyle çalışmaktadır. Ancak öngörülen hedefe varılabilmesi için yukarda arz edilen noksan 
olduğu gibi kurumu üretici için daha faydalı hale getireceği müşahade edilmiştir. 

Sonuç : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün gelir ve gider bakımından denk görülen 1972 yılı katma bütç 

arz edilen teklif ve temennilerle birlikte Yüce Komisyonun takdir ve tasviplerine sunulur. 

RAPORTÖRLER 
Afyon Milletvekili Diyarbakır Milletvekili İ 

Hamdi Hamamcıoğlu Sabahattin Savcı 
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Bütçe Karma Kttmiisyionu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/559 
Karar No. : 176 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1971 tarihlinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara tetkiki hususu Komisyonumuza muhavv 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Tarım Bakanı, Bakanlık temsilcileri ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin de hazır bulu 
Devlet Üretme Çiftlilkeri Genel Müdürlüğü .1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına bağlı cetveller tetkik edildiğinde de g 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1972 yılı harcamaları için (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatının harcamaları ve (A 

harcamaları dçin sırasıyle, (24 118 274) lira, (28 000 000) lira ve (10 535 263) lira ki toplam olarak (62 653 537) l 
Gelirleri ise, tasarının 2 nci maddesine bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (62 653 537) lira olarak tahmin 
Yukarda toplam gider ve gelir rakamları sunulan söz konusu Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı g 

ğün geçmiş yıl bütçe uygulamaları, ile «tasarı bütçe» gereği yapılacak uygulamalar üzerinde, Komisyonumuz adı 
sayın raportörlerimizin tanzim, ettikleri raporlarını Komisyonun ıttılaına sunuş konuşmaları ile başlanılmış, verilen 
söz alan sayın üyeler tenkid ve temenni mahiyetindeki kişisel görüşlerini açıklamışlardır. 

Üyelerin konuşmalannı mütaakıp Tarım Bakanı, yapılan tenkid ve temennilerin ışığında, Devlet Üretme Çiftliklerin 
bu bütçe ile yapılması mulkarrer Tsonutlarııı üzerinde geniş izahlarda bulunarak ezcümle, 

Devlet Üretme Çiftliklerinin zirai karakter arz eden ve halen nüfusunun çoğunluğu çiftçi olan yurdumuzda; tar 
timin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, çiftçiye örneklik ve öğreticilik yapması amaciyle başta çeşitli hubub 
olmak üzere, her türlü damızlık hayvan, fidan ve fide yetiştirmek ve bedeli karşılığında çiftçilere üıtükal ettirmek ve 
yapmakla yükümlü olduğunu, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1 . 3 . 1950 yılında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişiliği haiz 
yeli bir teşekkül olup yukarda kaydedilen hizmetlerin yerine getirilmesi mâksadiyle bu idareye (120) milyon lira d 
ile hububat sanayii, hayvancılık faaliyetleri, ziraat âletleri ve nihayet yatırım konulannda Komisyonu tenvir etmişti 

Bakanın bu izahlarını mütaakıp sayın üyelerce tevcih edilen sorular cevaplandırılmış, 
Kâfi görülen görüşmelerden sonra tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilerek-
1 nci maddesi, maddeye bağlı (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölüm 36.000, 36.320 (D 

desine, 

1). Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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Bütçe tasarının takdiminden sonra, bâzı sağlık kuruluşlarından intikal eden istihkaklar ile, 
İntibak konularında Damştayda dâva açılıp lehte karar alan personele verilmesi gerekli tediyeler dolayısıyle ve g 

edilmiş, bu ilâve nedeniyle (A/3) cetveli toplam rakamı (10 577 763) lira ve toplam gider rakamı da (62 696 037) l 
liklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, 1 nci maddeye yapılan ilâve dolayısıyle bozulan bütçe gelir - gider dengesini sağlamak ne 
retli cetvelin bölüm 63.000, 63.300 (Çeşitli gelirler) maddesine (42 500) lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeni 
(62 696 037) lira olmuş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının) mütebaki 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ilgili maddelerde bahis konusu bağlı cetvellerle aynen kabul edilm 
Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğlıı 

Ankara 
L Yetiş 
Erzurum 
R. Cinisli 

İzmir 
A. N. Üncr 

Manisa 
M. Erten 
Sakarya 

N. Bayar 

Başkanvekili Sözcü 
Edime Ankara 

İV. Ergeneli M. K. Yılmaz 
Amasya Amasya 
Y. Acar S. Ay gün 

Aydın Bolu 
N. Menteşe H. 1. Cop 
Gaziantep Oiresun 
8. Tanyeri M. E. Turgutalp 

Kars ;Konya 
K. Okyay N. Kalaycıoğlu 

Manisa Niğdo 
H. Okçu N. Çerezci 
Sakarya Sivas 
/ / . Uysal A. Durakoğlu 

Urfa 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslun 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
/ / . Balan 
C. S. Ü. 
E. jjner 
Hatay 

H. Özkan ( 
Konya 

B. Müderrisoğlu 1 
Niğde 

N. Kodamanoğlu E 
Sivas 

E. Kangal A. 
Uşak Zonguldak 

/. E. Karakapıcı Söz hakkım, mahfuzdur K. Nedimoğlu 
F- Atayurt 

Adana 
S. Kılıç 
Ankara 

Y. Köker 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
7. Okyayuz 
Kütahya 

. E. Erdinç 
Ordu 

>. S. Baykal 
Trabzon 
Ş. Ağanoğl 

D. Ü. Ç. G-n. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel MüdürMğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(24 118 274) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli celfcvelde 
gösterildiği üzere, (28 000 000) lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (10 535 263) 
Hıra ki, toplam olarak (62 653 537) lira ödetmek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (62 653 587) ıira 
olarak tahmin edilmiştir, 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1972 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı 
hükümler, bağlı (0) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kamunu ile bu kanuna 
ek ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, 
(B) işaretli cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşı
lık göstermek suretiyle, (A/l) ve (A/3) iışıaretli cetvelileirinilgili terlfcip-
lerindeki ödenek miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

1). i). Ç. Gn. Md. Bütç 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON 

Devlet Üretme Çiftlikleri Gene 
Bütçe kanun t 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftli 
harcamaları için (A/l) lişaüetli cetvelde 
lira. yatırım harcamaları için (A/2) iş 
re (28 000 000) lira, sermaye teşkili v 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üze 
olarak (62 696 037) lira ödenek verilmişt 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çilftli 
lirleri bağlı (B) işaretli üetvelde göste 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

(S. Sayısı : 16) 
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Hükümettin teklifi I Bütçe Karana Komisyonun 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for- j MADDE 5. — Tasarımn 5 nci mad 
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştdr. 

MADDE 6, — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girer. | MADDE 6 — Tasanınım 6 nıcı mad 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür. MADDE 7. — Tasarının 7 mâ mad 

Başbakan Devlet Bakam Devlet Balkanı Devlet Bakanı 
İV". Erim Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı M. Özgüne§ 

8. Koça§ A. Karaosmanoğlu 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Balkanı Millî Eğit. Bakam 
H. Ömeroğlu 8. Koça§ 8. N. Ergin Ş. Orel 

Sağ. ve Sos. Yar. Bıafcanı Güm. ve Te. Babanı V. Tarım Bakanı Ulaştırana Bakanı 
T. Akyol Ö. Derbü M. O. Dikmen C. Karakaş 

Enerji ve Tıa. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
AT. Devres E. Y. Akçal 8. Babüroğlu G. Ayhan 

Kültür Baikanı 
T. Halman 

Adalet Bakanı 
1. Arar 

Bayındırlık Baka 
M. ÖzUhin 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Onman Bakanı 
S. İnal 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (R Sayısı : 16) 



(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.100 Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER 
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 yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

197 
1971 ödeneği 

Madde 
Lira 

14 399 

Bölüm toplamı 

218 

i 

1 334 948 

G0 
5 

13 
100 

2 
1 154 

000 
000 
500 
000 
000 
440 

1 
1 

1 

2 

Lira 

16 620 876 

Hükümetçe 
Madde 

Lira 

19 499 

iste-nen 
Bölüm topla 

994 

1 

3 066 515 

108 
9 

18 
89 
1 

2 827 

12 

000 
000 
000 
823 
800 
500 

391 
1 

1 

2 

Lira 

23 460 2 

1). Ü. 0. O ti. M d. Bütçesi Sayısı : 16) 
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1972 
1971 ödeneği Hükümetçe Sstenm 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.590 Özel kanunları gereğince verilen tazmi
natlar 1 1 
ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 1 1 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

113 
15 

15 
5 

950 
000 

1 
000 
000 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 386 704 893 754 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları , 60 000 100 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 000 000 550 000 
32.814 Yabancı uzmanlarla yardımcılar] geçici 

görev yolluğu 1 1 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.825 Devir - teftiş yolluğu 

ÖÖRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
i 2.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 7 000 14 000 . 

(Yurt içi yollukları toplamı : 823 002) 

124 000 
15 

15 
5 

000 

1 
000 
000 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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Bölüm Madc'e 

14,000 

Ödeneğin eeşkri 

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 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE 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 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

69 000 

24 000 
45 000 

7 !05O 

11 00Ö 

1! 000 
10 000 

104 103 

197 
Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm topla 

Lira Lira 

100 000 

40 000 
60 0OO 

7 öötf 

11 000 

a, ooo 
10 000 

1Ö7 50 

I). Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

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

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.812 Ulaştırma giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.814 Kira bedeli 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

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

D. Ü. O. G 
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1972 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

5 
2 
5 

2 

000 
000 
1O0 

1 
1500 

30 000 
2 000 

46 500 98 500 

2)1 500 
5 000 

7(2 000' 

211 500 
5 000 

20 000 

46 601 48 001 

4 000 
10 000 
2 000 

ı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 

4 000 
10 000 
2 000 

16) 

5 000 
2 000 
6 000 

•11 
2 500 

30 000 
2 500 

16 000 16 000 

16 000 16 000 
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£olüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 öd«neği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

f ' " ~ ! T 

16.000 ÇEŞİTLİ 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 Kesim toplamı 

25 000 

10 000 
15 000 

5 001 

111 001 

25 000 

10 000 
15 000 

7 501 

134 0 

12.000 

tl3.000 
14000 
15,0,00 
16$>0 

1 M.. 

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 GEDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

5 000 
1. 

51 000 

7 500 
1 

101 500 

80 000 
1 000 

100 000 
1 500 

16 620 876 
244 651 
104 103 

16 000 
111 001 

17 096 631 

23 460 2 
350 5 
157 5 
16 0 

134 0 

24 118 2 

1). Ü. Ç. CJn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 



Bölüm Madde 

21.000 

ödeneğin çeşidi 

— 38 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 

19 000 000 

II) 000 000 
TARIM SEKTÖRÜ 

0 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARİM SEKTÖRÜ 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 7 500 000 

13 500 000 

5 000 000 
2 500 000 

13 500 000 

7 500 000 

1972 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

16 550 000 

16 550 000 

11 450 000 

11 450 000 

6 450 000 
5 000 000 

i). Û. O. fîn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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1972 
1971 ödeneği Hükümetle istenen 

Madde Böiünı toplamı Madde ı>.-iiım toplam 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT YE PROJE U.1 DERLERİ 
Bölümü toplamı 19 000 000 

22.000 YAPI, TESİS YE BİİVÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 13 500 000 10 550 000 

23.000 MAKİNA. TEÇHİZAT VE TAŞIT 

ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 7 500 000 11450 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 40 000 000 28 000 000 

1). Ü. O. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 
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(A/3> SERMAYE TEŞKİLİ VM TRANSFER HARCAMALARI 

197 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
NE İKTİSADİ TRANSFERLER 

33.210 Tarım mahsulleri müdahale alımlarından 
doğan zararlar olup Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünce yapılarak 
ödemeler 10 000 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 5 000 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı mı 101 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savun
ma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu 100 100 

1 
esi ge-

100 

IX Ü. Ç. On. Md. Büteesi (S. Sayısı • : 16) 

1 

100 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 10 000 00 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 5 101 5 10 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

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

35.710 Memurların öğle yemekleri için yardım 
(D. Ü. Çiftlikleri Gnl. Md. Yardımlaşma 
Sandığına ödenir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira 

305 617 

79 6Ü17 
1(25 OOO 

100 000 
1 000 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi 

Lira 

305 'Ö18 

1972 
Hükümetçe İsıt/emen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

420 999 

im 9919: 
im ooo 

100 000 
1 OOO 

470 159 

49 160 

50 001 

1 
50 000 

1 

50 003 

60 001 

1 
60 000 

1 

(S. Sayısı : 16) 

60 003 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

19 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geriverileeek paralar 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplam 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

5 101 

305 618 
50 003 

360 722 

10 000 0 
5 1 

470 1 
60 0 

10 535 2 

D. Ü. (\ Un. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

63.000 

72.000 

61.000 

B/2 — Vergi dı§ı gelirleri 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI 

61.110 Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

KURUMLAR HASILATI 
Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 

- 43 -

B — CETVELİ 

1972 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

10 (3416 500 
1110 1833 

47 000 000 

57 457 353 

24 500 000 
• 1153 537 
38 000 O00 

62 653 537 

10 346 500 24 500 000 

10 846 500 24 500 000 

110 853 153 537 

,1110 1353 153 53'7 

47 000 000 38 000 000 

47 000 000 m 000 000 

D. Ü.Ç. Gn. M.d. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 



C - CETVELİ 

Vıenıgüiltenim, reısıiimüjerfiaı vıe ıbaışjka ıgıelliirtlerliın 
dıajyapiaMları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö ze t i 

Kanun 7 . 6 . 1949 5483 Devlet. Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve Kuruluş Kanu 

R - CETVELİ 

1972 yılı G-enel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için d 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.832 Ktonlgre ve fkonferams yolluğu : 

Yurt içinde idare büriiyesinde ya da başka taşkilâtlarda yapılacak kongre ve kon fora uslara katılm 
rın yollukları bu maddeden ödenir. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Merkezde veya çiftliklerde açılacak teknik ve idari seminerlere ve çeşitli toplantılara ve diğer 
ve kurslara iştirakleri uy/gun (görülenlerin yollukları bu maddeden ödenil'. 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftçiler için açılacak kurslara, gön 
yollukları bu maddeden ödenir. 

14.000 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 

lı2.$32 ve 12.S33 ııeü maddelerde sözü edilen kongre ve konferans, kurs, seminer ve diğer toplant 
ler bu maddeden ödenir. 

D. Ü. C. Gn. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : İH) 
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Bölüm Madde 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
14.811 
14.819 Kurslarla ilgili alını ve giderler: 

5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftliklerde çiftçiler için açılacak kur 
raflar mahiyetine göre 14.811 - 14.819 ncu maddelerden ödenir. 

15.000 " KURUM GİDERLERİ : 
15.211 
15.219 ilkokullar giderleri : 

15433 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince açılmış bulunan ilkokulların büro, malzeme ve diğer a 
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 çalışmalar içi 
bu maddeden ödenir. 

237 sayılı Kanuin gereğince satınailınacak taşıtlar 

Tarıml sektörü 

Adet Taşıitın öinisfi Nerede kullanılacağı 

20 
4 
5 
r* 
0 
5 

Kamıyon (7 000 Kg.) 
Atmlbulâns (Ş'eihiir dışı) 
Otdbüs (40 kişilik) 
Akaryakıt tankeri (7 000 Kg.) 
Arazi kaptıkaçtı 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 

Tohum üretim merkezlerinde 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
;» 
» 

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 16) 



— 46 — 

T - CETVELİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanunumun 11 nci maddesine gîöre kullanılmakta 

Cinsi Markası Satmalına tarihi .Bedeli 

Sltatian vagon 
Station vagon tenezziih 
Arazi kaptıkaçtı 
Amlbulâns 
Kamyon 9 000 Kg. 
Kamyon 9 000 Kg. 
Pdck - up 
ıStation vagon 

4X2 
4X4 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 

RamMer 
(İh ev rol e t, 
'Ohovrolet 
l>odge 
ıBedt'o rd 
îl>cdfıOT"(l 
I >od,ge 
Dodge 

1964 
1069 
.1969 
1969 
1.969 
1969 
1970 

(•Beheri) 
(Beheri) 
(Beheri) 
(•Beheri) 
(IMı/eıiıi) 

1971 (Beheri; 

54 9'90 Dair 
82 000 Dair 

1.05 000 Tohu 
.85 000 
92 000 
88 000 
47 000 
70 000 

...>.. 

I). İİ. C. Gn. Mxl. Bütçesi (S. Sayısı : 16) 


