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1. — GECEN Tl 

BIRINCI OTURUM 
Yeter çoğunluk bulunmadığından saat 11 de 

toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

IKINCI OTURUM 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1966 

yılı Bütçe kanun tasarısı, yeniden açık oya ko
nulması ve oyların tasnifi sonunda, kanunlaştı. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesiyle, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe ka

nun tasarısı bir süre görüşüldü. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere oturuma son 

verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ağrı 
Ahmet Bilgin Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi görüşül

dü ve bölümleri kabul olundu. 

Yazılı soru 
1. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 

halen, Parlâmento üyesi bulunan kaç Senatör 
ve Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılma-

Tasan 
1. özel Yatırımlar Bankası kanun tasarısı 

(1/14.1) (Ticaret, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Ccvat 

Açıkalın ve 11 arkadaşının milletlerarası müna
sebetlerin yürütülmesi ve koodinasyonu hak

kında kanun teklifi (2/243) (Ticaret, Maliye, 
Anayasa, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

3. — Giresun Milletvekili t. Etem Küıçoğlu 
ve 21 arkadaşının Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair elan 3G56 saydı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hak-

rANAK ÖZETİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe ka
nun tasarısı görüşülerek kanunlaştı. 

Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri görüşülerek bölümleri kabul olundu. 

Devlet Üretme ve 
Orman Genel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe 

kanun tasarıları da görüşülerek tümleri açık 
oya konulduysa da tasnifler sonunda çoğun
luk bulunmadığı anlaşıldığından oylamaların 
tekrarlanacağı bildirildi. 

23 Şubat 1966 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Ahmet Bilgin Adil Ya§a 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

sının istenmiş olduğuna dair yazılı soru öner
gesi, Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş
tir. (7/74) 

I kında kanun teklifi (2/244) (Maliye, içişle:i 
ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
4. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldı ılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/268) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından müıckkcp 
Karma Komisyona) 

5. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo
ğanın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/269) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyona) 

6. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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12. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi (1/138, 
Cumhuriyet Senatosu 1/647) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 67; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı :765) 

da Başbakanlık tezkeresi (3/270) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

7. — Muğla'nın Ula kazası Gökova köyü 
nü-üusunun hane 240, cilt 68 ve sayfa 145 sa
yısında kayıtlı Halikğlu, Fatma'dan doğma 
1937 doğumlu Mehmet Şen'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/271) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
8. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yap:l-
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/88, Cumhuriyet 
Senatosu 1/640) (Millet Meclisi S. Say;sı:64; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 759) 

9. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Konrr.yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meelisi 2/216; Cumhuriyet Senatosu 2/192) 
(Mille" Meclisi S. Sayısı: 72; Cumhuriyet Sena-
Senatosn S. Sayısı: 761) 

10. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütço 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/92; Cumhuriyet Senatosu 
1/641) (Millet Mc3İisi S. Sayısı: 65; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 761) 

11. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil1 et 
Meclisi 1/125; Cumhuriyet Senatosu 1/643) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 66; Cumhuriyet Se
natosu Ş. Sayısı; 762) 

13. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 y;lı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/139; Cumhuriyet Senatosu 1/648) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 68; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı 766) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
madı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkcrclcîi (Millet Meclisi 1/136; Cumhuriyet 
Senatosu 1/646) (Millet Meclisi S. Sayısı: 69; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 767) 

15. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanl k lan tez
kereleri (Millet Meclisi 1/135; Cumhuriyet 
S-matosu 1/645) (Millet Mec'isi S. Sayısı :70; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 768) 

16. — 1965 y lı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisy.mu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M"llet Mec
lisi 1/134; Cumhuriyet Senatcsu 1/144) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 71; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 769) 
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B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Âdil Yaşa Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birle 
simini açıyorum. 

Çoğunluk bulunmadığı cihetle İçtüzüğün 

BAŞKAN — Sayın üyeler lütfen beyaz düğ
melere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt 
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/10, 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 727) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke-

81 nci maddesi gereğince Birleşimi bir saat son
raya bırakıyorum. 

Kapanma saati : 10,01 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur, müzakereye başlıyoruz. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Bir 
takririm vardır. 

releri. (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 728) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 19661 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bugün
kü gündem ve program gereğince evvelemirde 
dünkü Birleşimde açık oylamaya sunulmuş ve 
fakat gerekli çoğunluk sağlanmadığı için bugü
ne bırakılmış açık oylamayı yapacağız, müsaade 
ederseniz, bu açık oylamayı oy kupasını gezdir. 
mek suretiyle yapalım. 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Sadik Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOIÖLAMA 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1966 0 : 2 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylaması yapılacaktır. Bunu takiben, Sa
nayi Bakanlığı 1966 yılı bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmelere başlanacaktır. Bu bütçe üze
rinde görüşmelere başlamadan evvel verilmiş 
bulunan bâzı önergeler vardır, bu önergeleri 
okutacağım. 

Başkanlığa 
Bakanlık bütçelerinde grup sözcülerine 

20 dakika yerine 30 dakika konuşma imkânı ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
İbrahim öktem 

Başkanlığa 
Bundan sonraki bütün bütçelerde sözcüleri» 

yarımşar saat konuşmalarını arz ve teklif ede 
riz. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Orhan Birgit 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Bütçe müzakereleri dolayısiyle normal müd

deti içinde cereyan ettiğinden (30) dakikaya çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Balıkesir 
Necati Güven Mesut Ozansü 

Sinop Afyon Karahisar 
Hilmi İşgüzar Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
tulmuş bulunan her üç önerge de aynı mahiyette
dir. Daha önce Meclisçe alınmış olan 20 dakika
lık kararın, Grup Sözcülerine 30 dakika olarak 
kayıtlanmasını öngörmektedir. Bu sebeple, öner
geleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Bundan böyle grup 
adına yapılacak konuşmalar, otuzar dakika ola
rak devam edecektir. 

Bir diğer önerge vardır, onu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Bugün Sanayi Bakanlığı Bütçesi altında iki 

Bakanlık bütçesi görüşülecektir. Bu görüşmenin 
tek sözcü ile yapılması mümkün değildir. Bu ko
nuda C. H. P. Grupu adına usul hakkında söz 
istiyoruz. 

Manisa 
Muammer Erten 

Denizli 
Hüdai Oral 

BAŞKAN — Sayın Erten, Sayın Oral hangi
niz söz istiyorsunuz usul hakkında? 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Usul hak
kında ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Pek muh

terem arkadaşlar, Enerji Bakanlığının teşkilât 
kanunu kabul edilmediği için, bakanlıkların ku
ruluşu hakkındaki Kanuna göre bu bakanlık te
şekkül etmiştir. Fakat, Sanayi Bakanlığı içinde 
bilhassa büyük ünitelere ayrılmış olan bu Bakan
lığın Sanayi Bakanlığı içinde görüşülmesi, ayrı 
ayrı her iki bakanlığın geniş mevzularını kapsa
maktadır. Bu bakımdan, Enerji ve Sanayi Ba
kanlıkları üzerinde ayrı ayrı grup sözcülerine 
imkân verilmesi gerekmektedir. Sanayi Bakanlı
ğından bu Bakanlık ayrılırken, yedi genel müdür
lük Sanayi Bakanlığında kalmış, yedi genel mü
dürlük de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na geçmiştir. Ezcümle Etibank, maden politikası, 
petrol politikası tamamen Enerji Bakanlığı içeri
sinde mütalâa edilmektedir. Bu bakımdan, eğer 
bütçeden faydalanmak isteniyorsa, fikirlerin söy
lenmesinden Hükümet ve iktidar grupu istifade 
etmek istiyorsa, bunun yolu budur. Aksi takdir
de, fikirlerin söylenmesine imkân verilmemek gi
bi, bir durum ortaya çıkar. Yüksek Meclisin böy
le bir duruma imkân vermiyeceğini ümidetmek is
teriz. 

Senatoda da aynı sistem tatbik edilmiştir. Bu 
sebeple, reylerinizi önergemiz istikametinde kul
lanmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muhte

rem arkadaşlar, birkaç seneden beri devam eden 
bütçe tatbikatında, teşkilât kanunlarının çıkma
mış olması dolayısiyle, gerek Köy İşleri Bakan
lığı Bütçesi ve gerekse Enerji Bakanlığı Bütçesi 
daha ziyade ilgili bulunduğu bakanlıkların yani, 
Köy İşleri Bakanlığının bünyesinde bulunan 
umum müdürlükler, Ziraat ve Sanayi Bakanlık
ları bütçeleri ile birlikte görüşülmüştür. 

Teşkilât kanunları kabul edilmediğine göre 
bunları ayrı, ayrı mütalâa etmeye imkân yoktur. 
Ancak, tatbikat bakımından sadece Bakanlıklar 
ayrılmış ve bu Bakanlıkların bünyesine bâzı u-
mum müdürlükler tefrik edilmek suretiyle, bu 
Bakanlıklara bağlanmıştır. Şimdi bugüne ka.dar 
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gerek Tarım Bakanlığı Bütçesinde Köy işleri Ba
kanlığını ayırmayıp ayrı bir bütçe halinde tetkik 
etmediğimize göre, Sanayi Bakanlığında da böyle 
bir tefrike gitmek doğru olmaz. 

Kaldıki, bu Bakanlıkların tatbikat bakımından 
ayrılmış olmaları, Sanayi Bakanlığı içinde Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Etibank, 
Devlet Su İşleri v . s . gibi, kısımlarını tetkik et
meye hiçbir mâni teşkil etmez. Binaenaleyh, ar
kadaşlarımız görüşlerini umumi bütçe içinde 
pekâlâ belirtebilirler. Bu zaman kaybına ve işlerin 
uzamasına sebebiyet verir. Bu bakımdan, öner
geye iltifat edilmemesini ve Önergenin alehinde 
oy kullanmanızı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oral buyurun, önerge le
hinde 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaş
larım, 3 Bakan arkadaşımız huzurunuzdadır. 
4951 savılı Kanun hükümlerine göre Başbakan 
yetkisini kullanmış, daireleri tefrik etmiş, yeni 
bir Bakanlık kurulmuş ve bu Bakanlığın mesul in
sanları da bugün huzurunuzda bulunmaktadırlar. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi içinde şahsiyeti ol-
mıyan bir durum yaratmak mümkün değildir. 
Senatoda Bakanlar ayrı ayrı kendi Bakanlıkla
rı ile ilgili konulara temas etm^k suretiyle, uzun 
uzadıya mevzularına taallûk eden kısımlarda iza
hat verdiler. 

Bu bakımdan 4951 sayılı Kanun hükümleri 
göz önünde tutulmak ve Senatodaki tatbikat da 
nazarı itibara alınmak suretiyle, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığının ay
rı ayrı konuşulması iktiza eder. Bakanlara ayrı 
ayrı söz vereceksiniz. Bakan1 ar uzun uzadıya 
cevap verecekler, ama grup adına konuşanlar 
her iki Bakanlık için 20 şer dakika yahut yarım 
şar saat konuşma yapacaklar... Bu mümkün de
ğildir. Mesuliyet ve kanuna hürmet anlayışımız 
bu iki Bakanlığın bütçesinin ayrı ayrı konuşul
masını iktiza ettirmektedir. Yüksek Heyetiniz
den bu yolda oylarını kullanmalarını istirham 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, önergenin aley
hinde buyurun. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Oral'm ve Sayın Ertem'in 
bahsettiği bir tarzda tatbikat Senatoda vuku-

bulmarmştır. Yani, parti sözcülerine her iki 
Bakanlık haklenda ayrı, ayrı söz vermek gibi 
bir tatbikat, Senatoda. Komisyon Sözcüsü ola
rak bulunduğum için, böyle bir tatbikat olma-
mTşt-r. Kaldı ki, yapt'ğınrz müzakere^r bir 
bütçe müzakeresidir ve bütçesi olan vekâletle
rin ancak burada görüşülmesi mümkündür. 
Encr.'i Bakanlığının huzurunuza takdim edil
miş bir bütçesi yoktur. Sanayi Bakanlığı büt-
çed ile birlikte mütalâa edilmesi iktiza eder. 
Zannediyorum, usul i noktadan ela böyle bir 
tatbikata yol vermek yanlış olacaktır. Bu ma
lûmatı arz etmek için huzurunuzu işgal etmiş 
bulundum. Senatoda arkadaşlarımızın bahset
tiği mânada bir tatbikat vukubulmamıştır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN •— Önergeyi okutmuş bulunmak
tayım. Üzerinde, lehinde ve a^ylrndo ikişer 
arkadaşımız konuşmuştur. Şimdi, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Önerge reddedilmiştir. 

3. — 19C)G yılı Bütçe kanunu tasarısı ve But
ça Karni", Komisyonu raporu ile 1966 ırlı Bi'ıt-
ç:", kanunu tasarısında yapılan değişikline dair 
Cv.mhurivet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütc. Karmı Komisvonu raporu, (Millet Mnc-
U\ 1/5: Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet 
Malisi S. Sanısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) (1) 

A - SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Butça Karma Korniş
ti onu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 'tezke
releri (Millet Meclisi 1/19; Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Savısı : 45; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) (2) 

BAŞKAN — Şimdi Sanayi Bakanlığı Büt
çesi üzerinde grupları adma söz alan arkadaş
larımızı sırası ile okutuyorum: C. H. P. Grupu 
adma Sayın Muammer Erten, Y. T. P. Grupu 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı 14 . 2 . 1966 ta
rihli 45 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 45 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ehlidir. 
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adına Sayın Ali İhsan Çelikkan, C. K. M. P. 
Grupu adına Sayın Abdülbâri Akdoğan, T. I. P. 
Grupu adına Say n Âdil Kurtel, A. P. Grupu 
adına Sayın Kenan Doğan Sungun, M. P. 
Grupu adına Sayın Memduh Erdemir konuşa
caklardır. 

Buyurun Sayın Erten. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER

TEN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, sayın bakanlar; Sanayi Bakanlığı 
bütçesi üzerinde, tahdidedilen yarım saat içe
risinde O. H. P. Grupu adına görüşlerimizi 
Yüksek Meclise arz etmeye çalışacağım, İm
kân verirseniz Enerji Bakanlığı kısmında da 
değerli arkadaşım Hüdai Oral konuşacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı en büyük görevi sanayie yüklemiştir. 
% 7 kalkınma hızına ulaşabilmemiz için sek
törler arasında sanayie yüklenen ağır görev 
% 12,9 bir kalkınma hızını gerçekleştirme esa
sına dayanmaktadır. Bu hıza ulaşabilmek için 
tatbik olunacak metot meselesi en önemli bir 
konudur. Bu mevzu bütçenin genel müzake
resinde ve özellikle Plânlama bütçesinin görü
şülmesinde genişliğine, derinliğine müzakere 
edildiği ve grup sözcülerimiz bu konudaki gö
rüşlerini açıkladıkları için, esasen zamanın da 
darlığı sebebiyle, ben pek fazla üzerinde dur-
mıyacağım. Ancak, bir, iki noktaya değinme
yi ben de faydalı görmekteyim. 

Arkadaşlar, Papanek'ten, Adam Smith'den, 
Marks'a kadar türlü nazariyeler burada orta
ya döküldü. Ama, bu konuşmalar arasında 
Türkiye'nin 42 yıllık geçmişi nedir, bunlar bi
raz gölgede kaldı. 

Aziz arkadaşlarım, 1923 Türkiye'sine ba
kanlar, bugünkü noktalara nasıl geldiğimizi. 
bilhassa dışarıdan memleketimizin ekonomik 
durumunu tetkik edenler ibretle ve hayretle 
seyretmektedirler. 1923 senesinde daha Lozan 
Andlaşması yapılmadan İzmir'de yapılan ikti
sat kongresinde bu sistem üzerinde durulmuş 
ve orada toplanan Türkiye'nin dört bucağın
dan gelen kongre üyeleri Büyük Atatürk'e «üç 
beyaz isteriz»' demişlerdir ve «Ah unumuzu, ah 
şekerimizi, ah kaput bezimizi kendimiz yapa-
bilsek.» Diye bir hayal içinde olmuşlardır. 
Bu kongrede bâzı kararlar alınmıştır. Ama, 

ağırlığı özel sektöre verilen bir sistem içinde 
meseleler cereyan etmiştir. Fakat, 1930 lara 
geldiğimiz zaman manzara nedir? Metot me
selesi 7 - 8 sene zarfında münakaşa edilmiştir. 
Ama, manzara nedir? Birkaç rakamla sizlere 
bunu arz etmeye çalışacağım. 

Arkadaşlar, 1931 de Türkiye Devletinin büt
çesi 186 milyon Türk lirasıdır. İhracatımız 
127 milyon lira, ithalâtımız 126 milyon lira. İt
halât kalemlerinin içerisinde 1923 de hayal edi
len pamuklu mensucat ve yünlü mensucat ka
lemi 45 milyon lira tutmaktadır. Şeker 9 mil
yon lira, kâğıt 5 milyon lira, demir - çelik 20 
milyon lira... Yani, 126 milyon liralık ithalâtta 
79 milyon lira, % 63 ithalâtımızın kalemleri bu 
dört madde üzerine dayanmaktadır. Bu zaman 
zarfında yani, 1923 - 1931 e kadar özel sektör
de - birçok arkadaşımızın hayranlıkla bahset
tiği - en ufak bir kıpırdama olmamıştır. Onun 
üzerine devletçilik sisteminin ancak kalkınma
yı gerçekleştirebileceği bu realitelerden doğan 
bir hakikat olarak ortaya çıkmış ve 1931 de 
Halk Partisinin üçüncü büyük kurultayında 
kabul edilmek suretiyle, bunun neticesi olarak 
1933 senesinde ilk Beş Yıllık Plân tatbik edil
miş ve Türkiye'nin büyük sanayileşmesi, bü
yük temellerin atılması bu suretle mümkün ol
muştur. Demin size bahsettiğim % 63 ithalât 
kalemini bugün çıkarmış ve ihraca yönelmişsek 
bu özel sektörün eseri değildir, devletçiliğin 
eseridir ve Atatürk bunu Türk Milletine en iyi, 
en gerçekçi ve kalkınmamızı sağlıyacak en gü
zel yol olarak ortaya koymuş ve bugüne kadar 
da bu yolla kalkınmamız ancak mümkün ol
muştur. Pek muhterem arkadaşlar. C. H. P. 
nin devletçiliği memleketimizi bugünkü onkta-
va getiren, bu en iyi, en güzel metot hakkında 
birçok kimselerin eline pertavsız alarak ko
münist prensipleri araması, âdi birer iftiracı
lıktan başka bir şey değildir. Bunu böylece 
tesbit etmeyi bir görev sayıyoruz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) C. H. P. nin devletçiliği 
komünizm ve faşizme karşı dikilmiş en katı 
bir duvardır. (C. H. P. şualarından bravo ses
leri, alkışlar) İşte C. H. P. Atatürk'ten aldığı 
bu büyük ilhamla hürriyet idinde plânlı, sos
yal adaleti gerçekleştirecek bir kalkınma siste
mini esas almıştır. Bu sistemin ana hatları ne
lerdir] Kısaca ona değinmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlar, plân yapılırken 1962 
gayrisâfi millî hâsılamız; 52 700 000 000 lira he
saplanarak, 15 senelik bir perspektif içerisinde 
% 7 kalkınma hıziyle bu millî gelir nisbetinin 
yekûnunun 145 300 000 000 liraya yükseltilmesi 
esas alınmış yani, 1952 ye nazaran plân devresi 
sonunda % 175 lik bir artış esas olmuştur. 1962 
de 1 790 lira olan fert başına millî gelir, 1967 de 
2 190 ve 1977 plân devresinin sonunda 3 200 li
ra olması esasına dayanmıştır. Nüfusun % 3 ar
tışı ve tarımda bulunan gizli işsizlik de nazara 
alınarak plân devresi içinde 7 500 000 kişiye ye
ni iş bulunması problemiyle karşı karşıya gel
mekteyiz. Ancak, yatırım hacmma göre, 
6 800 000 kişiye iş bulunması imkânı sağlanmak
tadır. Sanayideki nüfus % 9,8 den, plân devresi 
sonunda % 15,6 ya yükselmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu esaslara göre 1963 
yılında yani, ilk plânlı devrede sanayide % 8 
bir kalkınma hızı, 1964 te % 8,6 ve Sayın Ba
kanın Senatoda ifade ettiğine göre 1965 yılında 
de % 9,1 gibi bir kalkınma hızı gerçekleşmiştir. 

Sözlerime başlarken arz ettiğim veçhile, 12,9 
programındaki hedefe göre bu, program hedef
lerinin gerisinde kalan rakamlardır. Bunların 
ekonomik, sosyal, siyasal ve bilhassa finansman 
bakımından pek çok sebepleri vardır. İnönü hü
kümetleri bu sebepleri ortadan kaldırmak için 
cesaretle büyük tedbirlere eğilmişler ve pek ço
ğunda muvaffak olmuşlardır. Ancak, yeni Hü
kümetin de aynı sebepleri ortadan kaldırmak ve 
plânın gelişine hızını gerçekleştirebilmek için ce
saretle bu tedbirlere eğilmesi gerekirken, enflâs
yonu önleyici tedbirler üzerinde durması ve 
memleketin binbir köşesinde bekliyen ekonomik 
meselelere hal çaresi bulması gerekirken, bunları 
bir tarafa iterek siyasi meselelere, kısır rejim çe
kişmelerine değer verdiğini esefle müşahede et
miş bulunuyoruz. (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) Sayın Hükümetten bu meseleleri bir 
tarafa bırakarak, memleketin esas meselesi, bü
tün 32 milyon insanın beklediği ekonomik mese
leleri halletmek yolunda gayret sarf etmesini 
tavsiyeye şayan buluyoruz. 

Bir noktaya temas ettikten sonra başka konu
lara geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan muh
telif konuşlarında ve en son Plânlama Bütçesi
nin müzakeresi sırasındaki bir tartışmayı tekrar 

buraya getirdiler. O da 1950 - 1960 arasında 
kalkınma hızının, plânlı dönemdeki kalkınmaya 
nazaran daha süratli olduğu iddiasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir atalar sözü vardır; 
hilafı hakikat beyanlarda bulunan insanların 
hafızaları kuvvetli olmalıdır. Çünkü bir gün ev
vel verdiği hilafı hakikat beyanın arkasından 
hakikat olmadığı için bunu unutarak birkaç gün 
sonra onun tersine bir beyanat verebilir ki, bil
hassa Hükümet idaresinde bulunan insanlar için 
bunları çok tehlikeli eğilimler ve hastalıklar ola
rak nitelemek icabeder. Sayın Başbakan buraya 
geldi, muhtelif vesilelerle bunu ifade ettiler. 
Şimdi kendisine şahit göstererek arz ediyorum. 
Bu 1966 icra programıdır ve Sayın Hükümet 
üyelerinin ve başta Sayın Başbakanın imzasını 
taşımaktadır. Kısa bir cümle okuyorum. Ekono
mimizin plânlı devre ve plânlı devreden önceki 
hareketleri konusundaki izahlardan sonra, so
nuçta Sayın Başbakan- imzası altında şunları 
söylüyor : «Açıklamalardan anlaşılacağı gibi 
plânlı dönemde öngörülen ortalama yüzde 7 ge
lişme hızına henüz ulaşılamamış bulunmakla be
raber ekonominin ortalama gelişme hızı plânsız 
döneme göre yüksek olmuştur.» (C. H. P. sıra
larından bravo sesleri) Bunu, biz söylemiyoruz 
değerli arkadaşlarım, bunu Sayın Başbakan söy
lemişlerdir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Bi
naenaleyh, Sayın Başbakandan, ya sözlerini dik
katle ifade etmelerini veyahut da bu gibi sözle
rin altına imza koymamalarını tavsiye etmek el
bette bizim vazifemizdir, muhterem arkadaşlar. 
(C. H. P. sıralarından, bravo sesleri) Ben ra
kamların konuşturulmasma lüzum görmüyorum. 
Artık, Sayın Başbakan bu sözü ile bütün bu mü
nakaşaları kesmiş oluyor. Kendisi ile bu müna
kaşaları her zaman yapmaya hazırız. (C. H. P. 
sıralarından «rakamlar var» sesleri) 

Rakamlar var, ama yarım saate sığsa hepsini 
sereceğim değerli arkadaşlarım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sanayiimizin bâzı 
problemleri 'üzerinde durmak islterim. Demin arz 
etmiştim. Sanayiimizin yani, plânımızın kalkın
masını önleyici, Ihızmı azaltmak için pek çok se
bepler vardır. Bunların kaldırılması "bütün Hü
kümetlerin vazifesidir. Sanayiimizin de gelişme
si bakamından 'bâzı kronik pnofblemler vardır. 
Bunlar üzerinde çalışılmıştır. Bizden sonraki 
Hükümetlerin de çalışmasını, bugünkü Hüküme-
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tin de çalışmasını temenni ederiz. Bunlardan, 
en önemli meselelerden biri yer konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl zirai bir ürün 
tarlaya ekilir ve orada gelişirse, sanayiin de geli
şebilmesi için 'bilhassa özel sektör için çalışmayı 
hedef ittihaz eden ıgruplara, Hükümete bilhassa 
bu noktayı belirtmek isterim. özel sektörün kur
mak istediği ısanayi bolları işin, fabrikalar için 
yer meselesinin önceden 'halledilmesi ve sanayie 
•ucuz elektriği, alt yapı yatırımları, hazır yer 
sağlanması 'bugünün mühim problemleri arasına 
girmiştir. Bunu (gerçekleştirmek için İnönü Hü
kümetleri zamanında esaslı tedbirler alınmıştır. 
Bugün sanayide sanayi 'bölgeleri kurulması yolu
na gidilmiştir. Bunun neticesi olarak da ilk de
fa Bursa sanayi bölgesi kurulmuştur. Memleketin 
diğer bölgelerinde de Bursa sanayi bölgesi gibi 
sanayi bölgeleri kurulması yolunda çalışmalar de
vam etmiştir. Ezcümle Ege sanayi bölgesinin ku
rulması için çalışmalar yapılmış, AID, Odalar 
Birliği, (Sanayi Bakanlığı, Plânlama Dairemiz ve 
İmar ve iskân Bakanlığının iştirakiyle çalışmalar 
olmuş ve neticede Elge sanayi bölgesi olarak Ma
nisa ilinde yapılması tesbit edilmiş ve yeri alın
mış ve 1965 bütçesine 8 milyon lira ödenek kon
muştur. Karadeniz, Zonguldak bölgesi gibi di-

: ğer 'bölgelerimizde de aynı çalışmaların yapılması 
için bu ödenekten istifade edilecekti. Ama, bu 
teşebbüsler maalesef olduğu yerde kalmış, yeni 
çalışmalar olduğunu da müşahede edemiyoruz. 
Bilhassa 19G6 bütçesinde bu konuda bir ödeneğe 
de raslıyamadık. Sayın Bakan açıklarlarsa mem
nun oluruz. 

Diğer konuda, küçük sanayi için de sanayi 
siteleri kurulması yoluna gidilmiştir. Küçük sa
nayii Ibir araya toplamak süratle birleşerek büyük 
sanayie parça yapan, standart malzeme yapan 
bir kuruluş haline getirmek, inkişafını sağlamak 
için bunları bir araya toplamak, aynı sanayi kol
larını bir araya toplamak şeklinde Ibir sistem tat
bikine başlanmış idi. Ve bunun için de 1964 
bütçesine 10 milyon, 1965 bütçesine 15 milyon li
ra konmuştu. Bilhassa, pilot bölge olarak ilân 
edilen ve küçük sanayiin gelişmesi bakımından 
hakikaten memleketin çok büyük ümitler bekle
diği Gaziantep gilbi, pilot bölgelerde -büyük önem 
verilerek küçük sanayi sitelerinin esaslı bir şe
kilde kurulması yoluna gidilmişti. Ancak, 

1966 bütçesinde de bunların mevcudolmadîğmı 
üzülerek müşahede etmiş bulunuyoruz. 

(Sermaye ve kredi meselesi : 
Muhterem arkadaşlarım, bugün sanayiimizin 

bilhassa özel sekitör sanayiinde - kamu sektöründe 
de aynı hastalık vardır - en büyük hastalık kredi 
ve sermaye meselesidir. Sanayie bu en ağır dar
beyi vuran devre yine 1950 -1960 arası olmuştur. 
Şöyle ki, normal ekonomik kuruluşlarda bir sa
nayi kuruluşu öz sermaye olarak 2/3 ü ve kre
diler yoluyla sağlanan sermaye de 1/3 olarak 
müşahede ve tatbik edilmektedir. Ama, 1950-1960 
araısında enflâsyonist ekonomi; bol kredi sistemi 
ve 1958 para ayarlaması gibi sebeplerle bizim 
sanayi kuruluşlarımızın % 75 i kısa vadeli kre
dili, % '25 i de öz kaynaklar olarak teşekkül et
miştir ki, (bu maliyete çok ağır bir yük yüklemek
te ve bilhassa faiz hadleri de yani, sanayicinin 
temin ettiği faizler % 18 civarında olduğu için, 
sanayiin gelişmesinde bu faizler büyük güçlükler 
ortaya çıkarmaktadır. Bunu önlemek için înönü 
Hükümetleri zamanında çalışmalar yapılmış, bil
hassa sanayici için Merkez Bankası imkânların
dan 600 milyon liralık bir kredi tefrik edilmek 
«mrotiyle % 5,25 reeskont faiz haddi ile sanayici
lerimizin orta vadeli A*e kısa vadeli kredilere ka
vuşturulması yolunda bir sistem konmuştur. Ama, 
elimizde mevcut rakamlara göre, bu sistemin de 
iyi işlemediğini (görmekteyiz. Yeni Hükümetten 
bu konuda gayret etmesini rilca edeceğiz Bilhassa 
az gelişmiş bölgelerimizde istanbul, Ankara, İz
mir gibi sanayiin durmadan toplandığı ve diğer 
verlere nazaran kolay kredi sağladığı bölgeleri
mizin dışında sanayiimize kredi sağlıyabilmek 
;çin yine înönü Hükümeti zamanında 500 miil-
von lira sermayeli özel Yatırım Bankası kanunu 
tasarısı Meclise sevk edilmişti. Sayın Bakan bu 
hususta ne düşünürler? 'Senatoda bu konulara 
verdikleri cevaplarda dediler ki; «Sanayi Bakan
lığı olarak biz, kredi meseleleri ile meşgul ola
mayız. Bu görev Maliye Bakanlığının olduğu 
için cevap vermiyeceğim» dediler. Ben şimdi bir 
vazifemi yapmak isliyorum. Sayın Bakan kuru
luş kanunlarını, Sanayi Bakanlığının Kuruluş 
Kanununu okurlarsa, orada (göreceklerdir ki; 
sanayie kredi temin etmek vazifesi Sanayi Ba
kanlığına yüklenmiş bir görev olarak orada var
dır. Bu sebeple bu maddeye dayanarak ümid-
ederim ki, Senatoda olduğu gibi, «cevap veremi-
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yecoğim» şeklinde değil, bu konularda 'bizi ay
dınlatırlarsa memnun oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatta, imalât sa
nayiimizi kolay imkânlara kavuşturabilmek için 
yine IııOnü Hükümetleri samanında 261 sayılı 
!bir Vergi ladesi Kanunu kabul edilmişti. Bu ka
nun sayesinde 750 milyon lira civarında olan 
imalât sanayii ihracatımız bir milyarın üstüne 
çıkmış (bulunmaktadır. Bu ön^e bir spesifik sis
tem ta'Jbik edilmişti. Bu uygun olmadığı için 
•b'dâhara advolerem sistem, yani kıymst esasından 
vergi iadesi sirtemine dönülmüşü. Şimdi, istiyo
ruz ki, Siliğe mülâhazaları srtbdbiyle bu "sistemden 
vazgeçilecektir. Bundan vazgeçildiğinde ihraçta 
güçlükler doğacaktır ki, bu vahîm bir hata olur. 
Bu konuda Sayın Bakanın düşüncelerini öğren
mek isteriz. 

Yerli imalat talimatnamesi yürürlüğe konmuş
tur. Mühim bir mevzudur, durum ne safha
dadır? 

özel sektör ve kamu sektörünün elinde kâfi 
miktarda projeler olmadığı için.yine İnönü Hü-
kümoMeri 7amanmda mühendislik, gerek özel sek
töre, gerek Devlet sektörüne proje yapmak üzere 
«Mühendislik ve Sınai Proje Kanunu» adı al
tında (bir kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna sevk 
edilmiş idi. Bu tasarı hakkında Sayın Bakan ne 
düşünüyorlar? 

Küçük sanayiin geliniri^meıi iç:n birçok ted
birler alınmıştır. Ezcümle Gaziantep, Kayseri 
g'bi bölgeler pilot bölge ilân edilerek kredi usu
lüne di&er sistemlerle büyük sanayii parça ya
pan, standart malzeme imal eden kuruluşlar ha
line getirilmiş idi. Bunda da muvaffak olunduğu 
için, Sivas ve Erzurum 'bölgelinde aynı sistemin 
tatbiki üzerinde çakışmalara başlanmıştı. Bu ça
lışmaların ne safhada olduğunu keza öğrenmek 
isteriz. 

Diğer bir mühim prdblem de. az gel'şmiş böl
gelerimizin kalkınma ~ı sanayiin bütün Türkiye'ye 
yayılmaısı suretiyle bütün bölgelerin fa'.ifede eıt-
meoi problemidir. Keza bunu gerçekleştirebilmek 
için plânımız esasen bunu bir görev olarak yük
lenmiştir. 

Bunu gerçekleştiröbiknok için Plânlama Dai
remiz büyük bir çalışma yaptı, bu hususta bîr 
rapor hazırlandı. Bu rapor, 1964 senesinde mü
zakere konusu edilerek, bâzı hususlar 1965 ic

ra programına alınmıştır. Bu konudaki çalış
maların ne safhada olduğunu öğrenmek isteriz. 

Keza O. tak Pazar konusunda, Ortak Pazara 
girmemiz, bilhassa zirai mahsullerimizin rakip 
momleketler olan Yunanistan, İtalya gibi mem
leketlerin mahsulleriyle Ortak Pazar memle
ketlerinde gümrük indiriminden, gümrük mua
fiyetinden istifade bakımından büyük faydalar 
sağlamıştır. Ancak, sanayiimizin tam üye ol
duğumuz ızaman birçok promlemler ortaya çı
kacaktır. Bunların önlenmesi için şimdiden ted
bir alınması gerekir. İnönü hükümetleri za
manında Plânlama Dairemizin organizatörlü
ğünde bir komisyon kurulmuştu. Bu konu ne 
safhadadır, öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve yatırımlar üzerinde dur
mak isterim. 1966 icra programına 'göre bu yıl, 
1963 yılında özel sektör ve kamu sektörü ya
tırımları 14 milyar 500 milyon lira teşkil et
mektedir. Bunun % 40 ı olan 5 750 000 000 li
rası özel sektör, % 60 ı olan 8 750 000 000 li
rası da kamu sektörü olarak teısibit olunmuş
tur. İktisadi Devlet Teşekküllerine düşen yatı
rım hissesi 2 951 000 000 lira tutmaktadır. 196,6 
icra programının finansman kısmı ile bütçe 
karşılaştırıldığı zaman, bu yatırımların gerçek-
lcşemiyecoği hususunda bende büyülk bir endi
şe uyanmıştır. Çünkü, 1966 icra programına 
göre İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansman 
ihtiyacı 1 216 000 000 lira olarak gösterilmiş
tir. Halbuki, bütçede 710 milyon lira ödenek 
ayrılmıştır. Arada 506 milyon liralık bir açık 
bulunmaktadır. Bu, şunu ifade eder; ya İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde 506 milyon lira
lık bir ya;tırım yapılmıyacaktır yahut da İk
tisadi Devlet Teşekkülleri 1966 icra programı
nın 173 ncü sayfasında gösterildiği gibi, imal 
ettiği mallara fiyat ayarlamaları yapmak su
retiyle bu 503 milyon lirayı karşılıyacaktır. 
Şimdi, bu durum karşısında Sayın Bakan aca
ba, Sanayi Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bu fiyat politikası hakkında 
ne düşünmektedir? Her hangi bir mala zam 
mevzuu kendilerince düşünülmekte midir? Bu
nun üzerinde önomle durulması gerekir. Yahut 
da bu 506 milyon liralık kısım gerçekleşmiye-
cok demektir. Bâzı yatırımlar hakkında da bil
gi vermek isterim. 
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Sayın arkadaşlarım, Saym Başbakan yine 
burada ısrarla demin belirttiğim gibi, bir yan
lış bilgi üzerinde üç .- dört konuşmalarında 
durmuşlardır. Diyorlar iki, meselâ Çaycuma 
kâğıt fabrikasını misal vererek, «Bunun dış 
finansmanı sağlanmamıştır.» Arkadaşlar, icra 
programlarında bu kısımlarda iç finansman, 
dış finansman diye ayrı ayrı haneler ayrılmış
tır. Dış finansman kısmı yekûn edilir, program 
kabul edildikten sonra tediye muvazenesiyle 
karşılaştırılır ve 3 Aralıkta Paris'te toplanan 
OICD Bakanlar Konseyinde müzakere edilerek 
prensipleri ıkabul edilir, bilâhara da detaylı ola
rak teknik heyetler bunu tesbit ve kabul eder
ler. Binaenaleyh, 1965 icra programının istenen 
254 milyon dolarlık finansmanı bu kurullarda 
kabul edilmiş. Sayın Başbakan da bu dış kredi
lerin gerçekleştiğini ifade buyurtmuşlardı. Hal
buki, burada üç - dört defa yaptıkları mütaad-
dit beyanlarla Çaycuma'nın dış finansmanı sağ
lanamamıştır, şeklinde bunun bir yıllık gecik
mesini buna bağlamaktadırlar ki, tamamen 
yanlış bir görüşün ifadesinden başka hir şey 
değildir. 

Arkadaşlarım, diğer yatırımların üzerinde 
de durmak isterim. Fakat zamanım daraldığı 
için diğer bir konuya, Ereğli Demir Çelik Sa
nayii konusuna geçmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Ereğli Demir - Çelik 
Müessesesi 600 hissede 306 hissesi Devlet sektö
rüne aidolan bir kuruluştur. Komisyonda bâzı 
arkadaşlarımız Sayın Bakana bir sual tevcih et
tiler. Dediler ki; «Bu suiistimal iddiaları hak
kında Karabük Demir - Çelik ve Sümerbank ib
ra kararı almış ve ibra etmiştir. Halbuki özel 
murakabe raporunda 20 milyon civarında bir 
suiistimal iddiası vardır. Bu nasıl oldu? Aynı 
kanaatte misiniz?» diye bir sual tevcih ettiler. 
Sayın Bakan da; «bu bir şirkettir, biz karışanla
yız» cevabında bulunmuşlardır. Halbuki bu 306 
hissesi kamu sektörüne ve Sanayi Bakanlığına 
bağlı iki İktisadi Devlet Teşekkülüne aidolduğu-
na göre, bunların reylerini doğru veya yanlış 
kullandıkları hususu Saym Bakanın kontrolü al
tında bulunan kısımdır. Halbuki, bu teşekküller 
evvelâ bü özel murakabe raporuna dayanarak, 
Ereğli Demir - Çelik Anonim Şirketinin ibra 
edilmemesi kararına varmışlardır - Karabük, 
keza Sümerbank Müşavirler Heyeti * fakat, bir 
gün sonra birdenbire mesele değişiyor, kararlar 

değişiyor. Tekrar bu yirmi milyonluk suiistima
le, imkânım olsa idi rakamlarla misal vererek 
izah edecektim. Bu yirmi milyonluk suiistimale 
rağmen, bu şirketin ibra edilmesi karar altına 
alınıyor ve bu müesseselerde Umumi Heyet top
landığı zaman bu şirket ortada bulunan özel mu
rakabe raporuna rağmen ibra edilmiş oluyor. 
Sayın Bakandan bu rapor ortada dururken Ka
rabük Demir - Çelik İdare Heyeti ibra etmeme 
kararı almış iken, Sümerbank Müşavirler Heyeti 
ibra edilmemesi gerektiği hakkında rapor ver
miş iken, nasıl oluyor da bir gün sonra aynı he
yetler aksine kararı vermek suretiyle bir ibra yo
luna gitmektedir? Bunun nasıl olduğunu hakika
ten öğrenmek arzusundayız. 

BAŞKAN — Sayın Erten iki dakikanız var 
lütfen konuşmanızı ona göre düzenleyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Pek muhterem arkadaşla
rım, bir mevzu üzerinde, montaj sanayii ve oto
mobil sanayii üzerinde durmak isterim. Saym 
Bakanın usullere aykırı olarak nasıl bir özel şir
kete izin verdikleri hakkında bâzı suallerim ola
caktı. Fakat, iki dakikalık zamanımı başka hu
suslara hasretmek isterim. 

Bütün diğer Devlet kuruluşlarında olduğu 
gibi, gerek Enerji Bakanlığında gerekse Sanayi 
Bakanlığında geniş şekilde tâyin ve nakiller ya
pılmaktadır. Bunlar, Devlet Şûrası kararlariyle 
tehiri icra kararı verildiği halde, gerek Başba
kan, gerek Adalet Bakanı ve diğer ilgili bakan
ların ağzında bunların tatbik edilmiyeceği yo
lunda sözler işitmekteyiz. Bunlar, Devlet idare
siyle kabili telif olmıyan hususlardır. Toptan tâ
yinler; toptan nakiller; hele petrol mevzuunda 
vt maden mevzuunda millî menfaatleri korumak 
hususunda büyük mücadeleler vermiş, bu müca
deleleri ile efkârı umumiyeye mal olmuş bâzı ge
nel müdürlerin, hiçbir sebep yok iken yerlerin
den alınması ve Danıştaym kararma rağmen bu 
kararın infaz edilmemesi yolunda gayretler sarf 
edilmesi hukuk Devletiyle kabili telif olan usul
ler değildir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, diğer memleketlerin kitapların
da bâzı tâbirler vardır. Bir memlekette bâzı kim
seler kanunları dinlemezler de dağa çıkarlarsa, 
onun adına eşkiya deriz. Bâzı insanlar, diğer 
memleketlerin de idare hukuklarında emsalleri 
vardır, kazai mercilerin kararlarını çiğnerler, 
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infaz etmezler, tatbik etmezler onlara da o mem
leketlerin edebiyatında «hukuk çeteciliği» ismi 
verilmektedir. (Adalet Partisi sıralarından, siz
lerden öğrendik tatbik etmemeyi sesleri) (C. H. 
1*. sıralarından alkışlar) Ümidederim ki, arka
daşlarım, bu memlekette, Türkiye'de kararların 
tatbiki bakımından böyle bir yola gidilmiyecek-
tir. Hükümetin bu gibi şeyler üzerinde hassasi
yetle durmasını, bu gibi toplu memur nakil ve 
tayinlerini durdurması, bilhassa kazar mercile
rin verdiği kararların zamanında infaz edilmesi
nin bir hukukî gerçek olduğunu anlamasını te
menni etmek isteriz... 

BAŞKAN — Sayın Erten, vaktiniz tamam
dır. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Ümidederiz ki, bundan son
ra Hükümetimiz bu yola gider, sizin de bu yol
da gayretleriniz olmalıdır. Teşekkür eder, hepi
nizi saygıyla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali İhsan Çelikkan. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız oylarını kullansınlar. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALÎ İHSAN ÇE
LİKKAN (Gümüşane) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru
pu adına Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmelerimizi açıklıyacağım. : 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi, şüphe yok ki, 
ikalkmma ihtiyaç ve çabasında olan Türkiye'
mizin en önemli konularını kapsıyan bir bütçe
dir. 

Türkiye'nin az gelişmişlikten, gelişmişlik 
sahasına geçebilmesinin sanayileşmesindeki sür
ate bağlı olduğu malûmunuzdur. Oysa, Türki
ye'nin bu alandaki yıllık gelişme rakamları, 
plân hedeflerimize ulaşma yönünden olumlu 
sonuçlar alındığı mânasını, maalesef ifde etme
mektedirler. 

Ekonomik kalkınmamızı süratlendirmek 
için, plânlı ekonomi devresine birkaç yıldan 
beri girmiş olmamıza, Ortak Pazara tam üye
lik aref esinde, ülkemizin sanayi alanında bü
yük hamleler göstermek zorunda bulunmasına 
ve Türkiye'nin az gelişmişlikten, müreffeh ül
ke durumuna geçebilmesinde, endüstrisini ge

liştirmekten gayri çaresi bulunmamasına rağ
men, bu alanda her yıl plân hedeflerinde 
ciddî sayılacak oranlarda geride kalınması, 
üzerinde önemle durulması gereken bir mem
leket sorunudur. 

Beş Yıllık Plânımızda Türkiye'de yatırım
ların % 36,4 ünün sanayi sektörüne yapılması 
öngörülmüştür. Madencilik, endüstri ve ener
ji sektörlerini kapsıyan bu yatırım dalının 
1964 - 1965 sonuçlarına bakacak olursak, ya
tırımların % 30,2 sinin gerçekleştirilmiş oldu
ğunu, % 4,2 nislb etinde bir geri kalışın mevcut 

. bulunduğunu müşahede ederiz. 
Bu % 30,2 nisbetindeki yatırımın yeterli 

olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Gay-
risâf i millî hâsıla içindeki sanayi geliri payı, 
1950 - 1965 yılları arasında % 13 nisbetinden, 
% 17, ye yükselmiştir. Yani, 15 yıllık süredeki 

. artma payı sadece % 4 nisbetinden ibarettir. 

Oysa ki, sanayi sektörünün millî gelir için
deki payı, Yunanistan'da % 26, Batı, - Alman
ya'da % 48, Lüksemburg'da % 80, İsrail'
de % 37 dir. Türkiye'de yatırımların sanayie 
ayrılan nis/betinde % 4,2 niısbetindeki geri kalış 
dışında, 1964 - 1965 yılları arasındaki 9 aylık 
yatırım gerçekleşmesini mukayese edersek, ta
rımda yatırım gerçekleşmesi 1964 te % 45,3, 
1965 te ise % 42 dir. Madencilikte yatırım ger
çekleşmesi 1964 te % 43,6, 1965 te ise % 53,5 
tir. imalâtta 1964 te % 32,8, 1965 te % 27,7, 
Enerjide 1964 te % 50,5, 1965 te % 45,4, Ulaş
tırmada 1964 te % 45,2, 1965 te ise % 51,2 
dir. Turizde 1964 te % 50,6, 1965 te % 40,1, 
Konutta 1964 te % 37,8, 1965 te % 33,1 dir. 
Genel ortalama olarak 1965 yılının 9 ayında 
1964 yılının 9 ayma nazaran sanayi yatırım ger
çekleşmesinde 5 puvan düşüklük kaydedilmiş 
ve bu suretle büyük bir sınai hamle ihtiyacı
mıza karşılık 1964 yılından dahi daha büyük 
bir gerilemeye uğranılmıştır. 

Bu ve buna benzer gecikmelerin genellikle 
proje ve dış finansman uygulamalarındaki ak
saklıklardan doğduğu görülmektedir. Bu ko
nuda birkaç örnek: vermek mümkündür. Sarı
yer hidro - elektrik inşaatı tevsii, 1963 yılın
da başlamış, 1966 yılında devam etmektedir. 
İhale bedeli 75 milyondur, işin yarısı yapılmış, 
buna rağmen 67 milyon harcanmıştır. Petro -
Kimya kompleksi, 1964 te başlamış, halen 
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devam etmektedir. 305 milyon proje bedelinin 
3 senede % 5 i harcanmıştır. Kâğıt sanayiinin 
kâğıt projeleri, 1964 te başlamış, halen devam 
etmektedir. Bedeli 620 milyondur, 3 yılda 
% 5 i harcanabilmiştir. Azot tevsii projesi be
deli 350 milyondur, 4 yılda % 3 ü ödenebilmiş-
tir. Vakım ünitesi, 1963 te başlamış, halen 
devam etmektedir, bedeli 110 milyondur, 3 yıl
da % 1 i harcanabilmiştir. Bu projelerin mü
him bir kısmında harcamaların fizikî yatırım
larla ilgisizlikleri, bâzılarında da ihale bedel
leriyle inşa maliyetleri arasındaki büyük fark
lılıklar, ayrıca dikkatleri üzerine çekmesi ge
reken hususlardır. 

Örnekleri çoğaltmak kabildir. Yukarda ba
his konusu edilen proje halindeki işlerin iler
leme safhaları ve 1964 - 1965 yatırım nisbetle-
ri arasındaki kıyaslamalar, projelerin dış fi
nansman ihtiyaçları göz önünde tutuldukta bir 
sorunun cevabını isabetle tâyin etmemiz gerek
mektedir. Acalba Türkiye plân uygulamasında 
iç ve dış finansman kaynakları yetersizliğinden 
mi, yoksa başka sebeplerden mi başarısızlıklara 
uğramaktadır? Tabiatiyle olumlu bir plân1 uy
gulaması için, sağlam ve sıhhatli iç ve dış finans
mana olan ihtiyaç malûmdur. Fakat, çoğu zaman 
bu önemli unsur dışındaki yetersizliküerimizin bi
zi başarıdan alıkoyduğunu itiraf etmeliyiz. Me
selâ, bizi en çok meşgul eden dış finansman 
mevzuunda bir misal vermek isteriz. 1965 yılı 
için öngörülmüş bulunan 230 milyon dolarlık 
dış ticaret açığına karşılık, bu yıl açığın hemen 
hemen 100 milyon dolar noksan ile gerçkleşeceği 
anlaşılmaktadır. Şu halde 1965 yılında dış öde
meler dengemizde bu miktarda bir avantaj sağ-
lanateak demektir. Türkiye'nin Keban projesi
nin dış finansmanı için muhtelif ülkelerden 
sağlanabilen kredi miktaırı da 100 milyon dolar 
civari'ndadır. Avrıca 1964 ve 1965 programları-
mızdaki çeşitli büvük projeler için sağlanan dıs 
kredilerin de, kullanılamıyarak yıldan1 yıla devre
dildikleri, umumi bütçe gerekçemizin kabul etti
ği bir erereektir. 

Şu bale göre; plân ve program uygulamaları
mız yönünden, dış finansman güçlüklerinin düşü
nülen nibetlerde etkileri bulunmadığı meydana 
çıkmaktadır. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis G-rupu, plân uy
gulamalarının bu yönüne dikkatleri önemle çek
mekte bilhassa fayda mülâhaza eder. 

Türkiye'nin kalkınmasında iç ve dış finans
manın gerekli olduğunda, yatırımların istenilen 
biçim ve süratte yürütülmesinin, finansman ih
tiyacının zamanında, beklenilen seviyede ve ni
telikte sağlanması lüzumunda şjüphe yoktur. Fa
kat, bu ihtiyacın yanında projelerin yurt içinde 
ciddî ve süratli bir hazırlama safhasından geçi
rilmeleri de şarttır. Bu itibarla, asıl büyük ih
tiyacımız idari ve teknik alanlardadır. İdari kad
rolarımız proje ve şartnameler hazırlanmakta, 
bunlara ait muameleleri tamamlamakta yetersiz 
kalınca, işler tabiatiyle yıldan yıla gerilemelere 
uğramaktadır. Bu bakımdan Sanayi Bakanlığı
na pek ciddî görevler düştüğüuü hatırdan çıkar
mamak icabeder. 

Sanayi Bakanlığı, yıllardan beri tekrar edilen 
bu konudaki yetersizliklerden kurtulamamakta, 
kendisine düşen ıgörevleri yerine getirememekte
dir.. Kamu ve özel sektöre ait sanayi kollarının 
ahenkli çalışmalarını sağlıyamamalkta ve bu kol-
Urm çalışmalarını plân hedeflerine uygun şekil
de istikametlendirememektedir. 1966 bütçe ra
kamları önümüzdeki yıl içinde bize ümit verici 
gözükmemektedir. Gayrisâfi millî hâsılanın al
tıda birini sağlamakla görevli, sanaviimizi geliş
tirecek olan Sanayi Bakanlığının Bütçesi 144 mil-
von lira, yani, 16 milyar liralık Bütçenin % 0,9 
udur. Bu hal, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da, yatırımların .gecikeceklerini imalât, enerji ve 
madencilik sahalarında plân hedeflerine ulaşa
bilmek için gerekli çalışmaların yine yapıl amıva
rağının bir delilidir. iSanayi Bakanlığı ile ilgili, 
Sümerbank, Makina ve Kimya Endüstrisi Türki-
ve Demir ve Çelik işletmeleri, Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikaları, Türkiye Seker Fabrikaları, 
Türkiye Azot Sanayii ve Çimento Sanayiinin 
memleketimiz ekonomisi yönünden havati ehem
miyetleri aşikârdır. Bütün bu teşebbüslerde erenel 
morluklarla karşı karşıva bulunmaktadır. Yatı
rımlarında, proje hazırlıklarında kifayetsizlikler, 
vapılacak işleri yanacak kâfi eleman yoklumu, 
finansman güçlükleri, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin maalesef müşterek problemleridir 

440 sayılı Kanunun getirdiği yeniliklerin sü
ratle uygulanmaları için, yeterli bir çaba göste
rildiğini dahi maalesef iddia etmek imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yeni Anayasamızın getirdiği esaslar karşısın

da artık Türkiyemizde siyasi demokrasi mücade-
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lelerini sona erdirmek, sosyal ve ekonomik de
mokrasi tartışmalarına seviye kazandırıp, başa
rılı olmak mecburiyetindeyiz. Bugün içinde bu
lunduğumuz zorluklar, huzursuzluklar, yenilemez 
cinaten değildir. Bunlar topluluğumuzun büyük 
bir arayış içinde bulunduğunu göstermektedir. 
Demokratik sosyal refaih devletinin kurulması, 
refahın yaygın hale getirilebilmesi için Anayasa
mızın emrettiği âdil ve tam çalışma esasına da
yanan bir toplum düzenine erişmek zorundayız. 
Bu sonuca varılmak için plân yapılmış ve plânlı 
döneme girilmiştir. Plânlı döneme girmiş bulun
duğumuz 3 yıldan <bu yana, elde edilen sonuçlar, 
memleket ekonomisinin hâlâ ikl:m şartlarının 
mutlak etkisinden kurtulamadığını göstermek
tedir. 

Yağmurların müsaidolduğu 19C>3 yılında ta
rım sektöründe plân hedefi olan, 4,2 gelişme hı
zı yerine 7,4 oranında gelişme elde edilmiş ve 
yıllık kalkınma hızımız plân heleflerini de aşa
rak % 7,4 olmuştur. Tarım sektöründeki artış 
hızı plân hedefine ulaşmakla kalsa idi, 1963 yı
lında gayrisâfi millî hasıla % 6,4 oranında art
mış olacaktı. Tarım sektöründeki gelirin 
1964 yılında 1963 e göre gerilemesi, kalkınma hı
zını olumsuz yönde etkilemiş, öte yandan sanayi 
ve başka sektörlerde plânlanan hızda ciddî bir 
gelişme maalesef olmamıştır. Sanayi sektörün
de 1964 tc ulanılan % 8,6 oranındaki hız, önceki 
yılda kaydedilen % 8 nisbetindeki artış hızın
dan yüksek olmakla beraber yine plân hedefi 
olan % 12,9 luk artış hızının altında kalmıştır. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, plân hedefi 
olan % 7 yerine, bütün sektörlerdeki aksama
lar üzünden 1964 ve 1965 yıllarında plân hedef
lerine ulaşılmadığı gibi, 3 yıllık plân tatbikatı 
sonunda alınan netice de bundan değişik olma
mıştır. 

Biz, Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak, plâ
nın bir yandım fert başına düşen gelir payım 
artırmada, öte yandan ekonomiyi hava şartla
rına bağlı tarım gibi sektörlerin etkisinden kur
tararak ekonomiye kararlılık sağlamada başa
rıya ulaşması gerektiğini zorunlu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Plân hedeflerine ulaşılmasında ihmal edilc-

miyecek iki konu üzerinde de ayrıca durmak is
tiyoruz. Bunlar da maden ve petrol meseleleri
mizdir. 

Toplam ihracatımız içinde payı % 3,5 olan 
madenlerimizi, yurdumuzda kurulacak cevher 
zenginleştirme ve izabe tesislerinde işleyip ihraç 
etme yoluna süratle geçmek zorundayız. Ancak, 
bu suretle madenlerimiz, yurt ekonomisine bü
yük katkısı olacak şekilde değerlendirilmiş ola
caktır. Maden mevzuatının yurt gerçeklerine 
göre süratle ıslahı gerekmektedir. 

Petrol konusuna gelince: Politik istismar
lara son derece müsaidolan bu meselenin, millî 
menfaat açısından yürütülmesinin şart olduğu 
kanaatindeyiz. Yeraltı servetlerimiz millî eller
de değerlendirilmeli ve dcğcrlendirilcbilmclidir. 
Ancak, bu hususta, sermaye, zaman unsuru, tek
nik imkân ve tecrübe, ihmal cdilemiyecek ka
dar ağır basmaktadır. 

Türkiye'de petrol aramak yönünden ilk fa
aliyet 1933 tc başlamıştır. 1954 te Petrol Ka
nununun kabul edilmesine kadar 20 yıllık dev
rede elde edilen neticenin basitliği ile 1954 - 1965 
yılları arasında kaydedilen gelişme, bize Petrol 
Kanununun birçok faydalar sağladığını ve Tür
kiye'de bu devre esnasında bir petrol sorunu
nun yaratılmasına vesile teşkil ettiğini göster
mektedir. Türkiye petrol yönünden 1954 te bir 
durum içinde bulunmakta idi. Bugün 1966 yı
lında çok daha değişik bir cazibe içinde bulun
maktadır. 1954 yılında petrol yönünden Tür
kiye'ye çok şey kazandırmış olan Petrol Kanu
nunda, 1966 gerçeklerine göre değişiklikler ya
pılması istenmesi ve bu yola gidilmesi tabiîdir 
Yabancı petrol şirketlerinin mahfuz haklarına 
riayetkar olmak şartı ile bu kanun üzerinde de 
yeni şartlara uygun ıslahatın yapılması elbet 
millî yararlarımızın icabıdır. Türkiye'de petrol 
sorunlarını takibetmek, denetlemek ve Petrol 
Kanununun amacına uygun şekilde uygulanma
sını sağlamak görevi ile yükümlü olan Petrol 
Dairesinin, bu görevini yeterlikle yerine getire
bildiğine inanmamaktayız. Bu dairenin kuyu-
başı fiyatlarının tesbitindeki tutumunda olduğu 
gibi, Petrol Kanunu imkân verdiği halde, ya
bancı şirketlerden Devlet payını ham petrol ola
rak alacak yerde, nakden alınmasını, bütün 
uyarmalara rağmen hâlâ halletmemiş bulun
ması, bu kanaatimizi kuvvetlendiren delillerdir. 
Kanunlara hayatiyet ve değer kazandıracak un
sur, onları uygulıyanlarm gösterecekleri anlayış 
ve ehliyettir. Petrol Dairemizin böyle bir güce 
ihtiyacı bulunduğunu belirtmek isteriz. 
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Sayın milletvekilleri; 
Bütün önemli sorunlarımız gibi, petrol so

runumuzu da en iyi hal tarzına bağlıyacak tele 
yetkili heyet, Yüce Heyetinizdir. Bu vesile ile 
petrol sorununa sokaklarda hal tarzı ariyan tu
tumlara karşı olduğumuzu ifadede fayda görü
rüz. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

1966 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesinin mille
timize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

C. K. M. P. Grupu adına Sayın Abdülbâri 
Akdoğan, buyurun efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ABDÜLBÂRİ 
AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; hepinizi C. K. M. P. 
Grupumuz adına hürmetlerimle selâmlarım. 

Değerli milletvekilleri; Sanayi Bakanlığı ve 
birlikte görüşülen Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi ile Petrol Dairesi Bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi izaha çalışacağım. 

Sözlerime geri kalmış ülkelerde tatbik edi
len yatının usullerine kısaca temas ederek bağ
lıyacağım. 

Geri kalmış memleketlerin plânlı kalkınma 
programları içerisinde yatıom yapmaları ya
nında; bu yatırımların iktisadi yönden memle
ketimizin topyekûn menfaatleri neyi icabettiri-
yorsa, o sahalara yatırımlarımızı hiç tered-
düdetmeden cesaretle teabit edilen rantablitc-
leri, yüksek proje yatırımlarını yapmalıyız. 

İktisadi yönden kalkınmamız kanma ekono
mi esası kabul edildiğine göre, başka bir fik
re saplanmadan ve vakit geçirmeden bu yalda 
•devam etmeliyiz. Bırakalım herkes istediği gi
bi fikrini söylesin. Türk Milleti uyanıktır. Bü
tün dünyada bile benimsenmiyen sosyalistlerin 
ekonomik sistemi elbette ki, sabun köpüğü gi
bi sönmeye mahkûmdur. Sözü buraya getirmiş
ken, bu mevzuda uyanık olan Sayın Hüküme
timizden de tek ricamız aşağıdaki arz edece
ğim hususların dikkatle üzerinde durmasıdır. 

Aziz milletvekilleri; şimdi Bakanlığın ana-
problemle^inin ve kalkınmamızda faydalı olaca
ğını ümidettiğim görüşlerimizi izaha çalışaca
ğım. 

Enerji problemleri: 
DSİ tarafından ele alınan ve çok değerli 

hizmet görmüş ve görecek olan bu teşkilâta 
huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. DSİ'-
n:n büyük havza yatırımları azdır. Teşkilât ce
saretle bu yana yönelmelidir. 

Memleket sathına âdeta örümcek ağı gibi 
yayılan yeraltı suları sondajları teçhiz edilmiş, 
binlerce sondajların zirai sahaların etüt ve pro
jeleri yapılarak işletmeye açılmalıdır. Ziraat 
Bakanlığını ve Köy İşleri Bakanlığının, Top
rak Su Genel Müdürlüğünün çalışmaları ile 
koordine çalışmaları önümüzdeki yıllarda tat
bikat yönünden çok mühimdir. Hiç olmazsa 
projesiz yapılan yatırımlara son verilmiş, yep
yeni görüş ve düşünceler altında, bütçe yatı
rımları ayrılmış olur. 

Azot sanayii : 
Kuruluşunda DSİ, Karayolları gibi büyük 

hizmetler beklenen Azot Sanayiinin gerek araş
tırma etütleri, gerekse tatbikî çalışmaları kal
kınma devremize katiyen uymuyor. 

Ziraatçilikte toprağın gübrelenmesi mühim 
bir faktör olduğuna göre fosfat ve sülfat tuz
larının memleketin ihtiyacına cevap verip ver-
miyeceği gerek teşkilât, gerekse koordinasyon 
çalışmalarını sıkı sıkıya bağlamaları gereken 
MTA ve Etibank ile irtibatları olmasına 
rağmen yok denecek kadar azdır. O kadar ki, 
arazinin jeolojik formasyonunun tesbiti üzerin
de durulması dahi düşünülmemiş, kaldı ki, is
tihsale geçmek için ihzarat yapacak, istihsale 
geçecek; dışarıdan memlekete gübre ithalini 
durduracağız. Böyle çalışma olmaz arkadaşlar. 
Güney Doğu - Anadolu çalışmaları neticeleri 
hâlâ kati olarak bilinmemekte. Trakya'da, Kırkla
reli, Edirno civarındaki MTA'nın araştırmalarının 
neticesi üzerinde durdular mı? İlgililerden ri-
îa ediyorum, teşkilât geniş imkânlara sahibol-
luğu halde pasiflikten kurtulsun; eldeki fab
rikanın çalışması için fosfat, sülfat tuzlarının 
istihsal noksanları karşısında ikinci bir fabri
kaya memleketin ihtiyacı vardır. 

Çim eı to sanayii : 
Çimento sanayii, hakiki işletmeciliğin güzel 

örneklerini bilhassa son zamanlarda tahakkuk 
ettirmişti;.'. Çimento fabrikalarının kuru sisteme 
geçmesi yerinde olmuştur. Yalnız ve yalnız, çi
mento sanayiinin tek ve yegâne istikrarsızlığı 
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yakıt problemidir. Bugün için Türkiye'deki çi
mento fabrikaları yaş ve kuru sistemle çalış
maktadır. 

Bu esas üzerine yaş sistemde b&her Kg. çi
mento için 1 400 kaloriye ihtiyaç vardır. Ku
ru sistemde ise, 900 kaloriye ihtiyaç vardır. 

Yapılan hesaplar neticesinde Fuel - Oille ça
lışan kuru sistem ile yaş sistem arasında yakıt 
nakliyesi de hesaplara dâhil olunca arada ma
liyet bakanından pek fark olmuyor. Bu duru
ma göre, fabrikalar ihtiyaçlarını muhitlerin
den temin etmelidirler. Meselâ Pmarhisar Çi
mento Fabrikası Bolu'dan yahut Garp Linyitle
ri İşletmesinden kömürünü almamalıdır. Trak
ya'dan temin etmelidir. Bunun gibi diğer fab
rikaların da aynı şekilde hareket etmeleri uy
gun ve faydalı olur kanaatindeyiz. 

Bu arada çimento fabrikası için lüzumlu 
olan bâzı görüşlerimizi soru halinde tevcih et
mek isterim : 

1. Plânlamaya göre 1972 senesine kadar 
yıllar itibariyle çimento ihtiyacımıızm ne oldu
ğunu Sayın Bakanın açıklamasını rica ©derim. 

2. Fabrikalarınız bu ihtiyaçların yüzde ka
çını karşı uyabilecektir ? 

3. Yakıt ihtiyaçlarımız maden kömürü, lin
yit, Fuel - Oilin müşkülâtları nelerdir ? 

4. Sarf ve montaj malzemeleriyle, fabrika 
malzemelerini % kaçı iç piyasadan % kaçı dış 
piyasadan karşılanır, döviz temininde müşkü
lâtlar oluyor mu? 

5. Daha fazla ve daha ranta'bl istihsal için 
ne gibi ihtiyaçlar düşünülmüştür, çareleri ne
lerdir? 

Demir - çelik sanayii : 
1966 yılı bütçe raporu tetkik edildiğinde 

Türkiye'mizin demir rezervinin 206 milyon ton 
olduğunu; Plânlamaya ışık tutacak özel ihti
sas Komisyonu raponmda takriben 180 milyon 
rezervi olduğunu belirten rapor da ayrıca bu
nun da 130 milyon ton olduğu ileri sürülmekte
dir. 

Muhtc'rem arkadaşlar, benim de kanaatime 
göre Türkiye'de 80 - 90 milyon ton rezervi olan 
bir demir cevherine sahibiz, inşallah gerek 
MTA, gere'kse Etibankm bugün, için hiç dene
cek kadar az olan araştırmalarına önem verile
rek, bu rakam yukarda bahsedilen değere ula
şarak yeterlik yönünden kömür rezervine1 ula
şılması' sağlanmış olur. 

Halihazırda Karabük Demir - Çelik Fabrika
sının yıllık demir cevheri ihtiyacı, fabrikanın 
tevsii realize edilmiş olduğu nazara alınarak, 
1,2 milyon tondur. Ereğli Demir - Çelik Fabri
kası da 1966 yılında 800 bin ton demir cevheri 
harcıyaeağma göre, memleketimizin yıllık de
mir cevheri ihtiyacı 2 milyon tondur. 

Bu arada, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
ikinci Beş Yıllık Plânda realize edilebileceğini 
nazara alarak, 1970 yılında 800 bin ton demir 
cevherine ihtiyacolacağrnı da nazara alırsak, 
hömen 3 - 5 yıl sonra yıllık demir - çelik fabri
kalarımızın demir cevher ihtiyacı yılda 3 mil
yon ton olacağını düşünerek, gerek fabrikalar, 
gerek Etibank, gerekse MTA çok uyanık, faal, 
etüt ve projelerinin kati olması için eleman, 
makina ve vasıtalarını teminde gecikmemelidir-
ler. işte kalkınma böyle fiilî harektlerle olur. 

Sonra düşük kalitede olan demir cevherini 
değerlendirecek tedbirlerin alınması üe 30 mil
yon ton cevher rezervi de bu sahada kulla
nılacak durma getirilmesi gözden uzak tutul
malıdır. Demir cevheri istihsal eden hususi 
teşebbüsler gerek işletmecilik yönünden, ge
rekse yatırımları yönünden organize edilerek 
bu işletmeler Maden Dairesi tarafından 
kontrol altında bulundurulmalıdır. 

Maden sahasındaki çalışmalar, tıpkı DSİ, 
Karayolları, Toprak - Su gibi bölgeler hemen ku

rulmalıdır. Vilâyetlerdeki maden kâtiplerinin 
teksir notları ile maden arama - işletme ruh
satı verilmemelidir. Işıletme ruhsatının düş
memesi için vilâyetlere yatırılan istihsal to
najına göre harçlar tamamen istismar edilmiş
tir. Bunların ortadan kaldıralım artık. Nedir 
yani? Gelen Hükümetler bu işin üzerinde dur
muyorsa, bu kadar tecrübesi olan meslektaş 
.arkadaşlardan rica ediyorum, bu nahoş prob
lemleri ortadan kaldırsınlar. 

Hakikki mânada madencilik yapalım. Yer
altı millî servetlerimizi hakiki mânada can
landıralım. 

Şimdi, kömür madenine geçiyorum. Malû
munuz veçhile memleketimizde taşkömürü ve 

linyit kömürü işletmeleri mevcut. 
Bunlardan taşkömürü nur içinde yatsın 

Uzun Mehmet'in elmas diyarı şirin Zonguldak'
tadır. 
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Çeşitli vesilelerle istismarcıların dillerinde 
dolaşan işçi meselelerine burada değinmek is
terim. Zonguldak'ta günlük işçi sayısı 35.439 
olarak tesbit edilmiş ve yevmiye başına isabet 
eden işçilik 16,88 liradır. Diğer tediyelerle 
32,96 liraya yükselen miktara 8,35 lira sosyal 
masraflar ilâve edilince işçi yevmiyesinin 4J,30 
lira olduğunu acaba bilmiyorlar mı? 

Muhterem arkadaşlar; 
Zonguldak havzasında 1966 yılı görünür re

zerv 200 milyon tondur. Bunun 36 milyon to
nu çıkarılmaya hazırdır. 1966 da 9 milyon ton 
da çıkarılmaya hazırlanacak. Yalnız memle
ketimizin istikbali bakımından bu rakamlara 
güvenerek araştırma faaliyetlerimizi oldukça 
geıi kademelere bırakmışız. M. T. A. havza
daki araştırmalarını katî rezervlerini ciddî bir 
şekilde ele almalıdır. Havzanın en mühim 
derdi maliyet keyfiyetidir. 

1966 yılı Programına göre, 120 lira ton ma
liyet olan kömürün 1965 te 14 milyon zarar ye
rine, bu yıl 80 milyon zararı nazarlarımızdan 
uzak tutmamalıyız. Bunun mühim kısmını ma
den direği kapsamaktadır. Yabancı memle
ketlerden ithal edilen maden direği yabancıla
rın vapurlariyle getirilmek suretiyle petrolde 
olduğu gibi navlun masrafı bizi âdeta kavu
ruyor. Buna bir çare bulunmalıdır. İstihsal 
noksanlığının malzemenin zamanında ve yeterli 
olmadığından ileri geldiğini geçmiş senelerin 
grafiklerinden çıkarmak mümkündür. Zongul
dak Kömür Havzasının 1954 yılında 5,7 milyon 
istihsali olduğu halde, 1955 yılında 5,4 mil
yon ton istihsale düşmesi tamamen malzeme
nin noksanlığından ileri gelmektedir. Aynı ra
kam, 1960 senesinde de gözümüze çarpmakta
dır. Bununla 1960 senesini hattâ, 1958 senesi
ni mukayese ettiğimiz zaman; 1958 senesinde 
6,5 milyon ton olan istihsalimiz 1960 senesin
de 6,3 milyon tona düşmüştür. Bu rakam yal
nız istihsalle kalmayıp randımanlara da tesir 
etmektedir. Bu bakımdan, Zonguldak Kömür 
Havzasının istihsalini ele aldığımızda malze
menin mühim rolü olduğunu daima nazarı iti-
baro almak zorundayız. 

Bu arada son zamanlarda havzanın bâzı böl
gelerinde tatbik edilen (Karadon gibi) 2 - 2,5 
metre uzunluğundaki havalerde demir ve ağaç 
direk kombine tahkimat sisteminin emniyeti 

ve az insan gücüyle kısa zamanda elde edilen 
istihsal sistemi gibi diğer yabancı memleket
lerde tatbik edilen işletme sisteminin birçokla
rının ikamesi yerinde olur. Delme istihsal 
makinası da ithal edilenin aynı olmak şıartiy-
le, yapılan delme makinası sayesinde randı
manlı bir sistem tatbik edilmeye başladığını 
öğrendik. Zonguldak atelyelerine burada te
şekkürü bir borç biliriz. Ümidederiz ki, de
vam etsin ve makina ile çalışma metotları
na ehemmiyet verilsin. 

Linyit Kömürleri işletmesi : GLÎ ile hususi 
teşebbüslerin elinde olan Linyit kömür ocakla
rının durumu Türkiye'de şöyledir : 

Batı - Anadolu Linyitleri : 
G. L. 1. olarak anılmakta olan : 
1. Tunçbilek, 
2. Değirmisaz, 
3. Soma, 
4. Seyit Ömer, 
5. Gediz kazası gibi linyit kömür ocakları 

bulunmaktadır. Bunlar halihazırda Türkiye Kö
mürleri İşletmesi tarafından işletilmektedir. 

H. Nadir - Soma - 1 000 ton, günde istihsal 
miktarı. 

Cemal Hunal - Soma - 700 - 800 ton günde is
tihsal miktarı. 

Çan. Tarho Linyitleri 
Çan Adnan Demirci linyitleri. 
Balıkesir, Gönen linyitleri. 
Söke linyitleri. 
Aydın - Karaelmas. 
Bursa - İnegöl Havzası. 
Doğu linyitleri : 
Balkaya linyitleri. Bunlar tamamen hususi 

teşebbüse aittir. 

Kuzey - Anadolu : 
Amasra Çimento Fabrikası (Bartuğ). Bura

da bir istirhamım olacak. Trakya'da Demirhan'-
da linyit kömür ocakları vardır. Bu ocaklar uzun 
zamandan beri çalışmamaktadır. Bendeniz de 
bir aralık mesul müdürlüğünü yaptım. Çok de
ğerli arkadaşlarımdan bu ocakların yeraltı sis
temine geçmesi için hazırlamış olduğum rapora 
göz atmalarını rica edeceğim. Çalıştırılanııyacak-
sa biran evvel hususi teşebbüse devri cihetine 
gidilsin. 

Değerli milletvekilleri; bu açıklamalarımla 
görülüyor ki, memleketimiz yeraltı servetleri ba-



M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 196Ö O : 2 

kınımdan ihtiyaca cevap verecek durumdadır. 
Yalnız bunların organize edilmeleri şart ve el
zemdir. 

Kısaca GIJİ hariç, Türkiye'deki hususi linyit 
işletmeleri kontrol altına alınmalıdır.. Millî ser
vet israf edilmektedir. 

Şimdi, sözlerimi maden cevherlerine kısaca 
intikal ettireceğim. 

Hülâsatan şunu arz edeyim ki; karma eko
nomi esasını biz de arzu ediyoruz. Yalnız, maden 
mevzuunda bilhassa yabancı sermaye karşımıza 
çıkacağı için maddeler halinde düzenlenebilece
ği detayları ile burada anlatmama imkân olma
dığı için, yalnız yabancı sermaye için anapren-
sipleri vaz'etmeyi uygun gördüm. 

1. Yabancı sermaye; yapılacak yatırım için 
gerekli istihsal araçlarını temin ederek bunların 
kurulmaları ile faaliyete geçmelidir. 

İşçiler tamamen tarafımızdan sağlanmalıdır. 
2. Sermayedar hisse almalıdır ve hissesini 

istediği yerde kullanmalıdır. Böylece dış ödeme 
dengesine yük teşkil etmez. 

3. Yatırımın ikmalini mütaakip yerli orta
ma geçmesi ve idarenin yerli olması şarttır. 

4. Yatırımlarda getirilen sermayenin güm
rük muamelelerinden hariç tutulması. 

5. Yerli para karşılığının yatırınım iç fi
nansmanda kullan1 lraak şartı ile memleketimiz
de kolaysa satılabilir malların ithal edilebilmesi 
esası, tesisin kurulması ve çalışması için gerek
li olan ve yurdumuzda buhmmıyan maddelerden 
gayrisinin ithal'ne müsaade edilmeli, gibi her iki 
taraf için de lehte haller muvacehesinde anlaş
malar yapılarak yabancı sermayenin de getiril
mesi düşünülebilir. 

Yalnız, bugün için halen memleketimizde 
20 - 30 sene önce alman bâzı yabancı ruhsat sa
hipleri dünya piyasasına uygun olarak bâzı yıl
lar istihsal yapmak amaciyle ellerindeki ruh
satlara dayanarak memleketimize gelmişlerdir. 
Maalesef, hiçbir kontrola tabi tutulmadan istih
sallerini yapmışlar; hesaplarının neticesinde 
3 450 lira gibi cüzi bir vergi ile 20 senelik ruh
satın karşılığında ki, istihsalle ilgili olarak he
saplarını kapamışlardır. (Fethiye'deki Krom İm
letmesi gibi.) Elimizdeki Maden Kanunu yaban
cıların ekmeğine yağ sürecek durumdadır. Ya
bancı şirketler tarafından Maden Kanunumuzu 
tadil edin öyle gelelim diye bir fikirleri varsa, 
o şu demektir; Maden sahalarım namımıza is

timlâk edeceğiz mânası çıkar. Almak istedikleri
ni düşüncelerimiz arasında elbette bulundurma
mız ieabeder. 

Muhterem milletvekilleri; 
Petrol dâvasına geçiyorum; zamanın tahdit-

li oluşu beni teferruata götürmekten alıkoymak
ta, bu bakımdan mâruzâtım kısa olacaktır. 

1. Yabancı şirketlerin mutlak surette istih
salleri kontrollü bir şekilde artırılmalıdır. 

2. Her türlü araşırmalarmda elde edilen 
arazinin jeolojik formasyonu ile petrol durumu 
tarafımızdan bilinmelidir. 

3. Rafineri işletmeleri kendimizin olmalı ve 
biz yapmalıyız. 

4. Dısarda petrol nakliyesi tarafımızdan 
yapılmalıdır. 

5. İstihsal artmasının yegâne âmili nakliye
mizi yani (Pipe - line) i hemen bitirmeliyiz. 

Yabancı şirketlerin 5 Cent, 10 Cent fiyat in
dirmeleri oyalayıcı politikalarıdır. Memleket
lerinde 30 kuruşa mal ettikleri ham petrolü bize 
110 kuruşa satarak hangi yollardan, hangi şart
larla, nasıl kazandıklarını dikkatle görmeliyiz. 
Şayet, bizim kalkınmamızı istiyorlarsa, yukarıda 
arz ettiğim yabancı sermaye prensipleri altında 
petrollerini bize ham petrol olarak nakliyesini 
ve tasfiyes nı biz yapalım. İkinci olarak da Türk 
işçisi, teknisyeni, mühendisinin emeğiyle yaptı
ğımız yıllık istihsalimiz kadar da imkânları ge
niş olan yabancı şirketler yapsınlar. 

Böyle olursa yılda 4 milyon ton petrol yeri
ne, 2 m"İyon ton petrol ithal etmiş olacağız. Böy
lece aşikâr olarak gerek istihsal durumundan, 
gerekse nakliyeden ve gerekse tasfiye ameliye
sinden dışarıya gidecek döviz miktaı 'imiz 1/5 e 
düşecektir. 

Değerli arkadaşlarım; maden mevzuunda di
ğer madenlerin teferruatına gircmiyeeeğim. 

Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki, Türkiye'
deki madenciler kadar az para kazanılsın. Kel
leyi her gün koltuğa alan madencilerin hakikî 
istihsal elemanlarının hakkını vermek vicdani 
bir borçtur. Bugün, maden mühendisleri ve tek
nisyenleri ocaklara giremez hale gelmişlerdir. 
Bunun yegâne esbabı mucibesi kendilerine bir 
yeraltı zammmm verilmesinin vicdani bir hak 
olduğunun takdir edilmeyişinde aramak gerekir. 
Türkiye'yi ve iktisadiyatını öğrenmek istiyen 
ve bunun gelişmesini arzu eden varsa, yeraltı 
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servetlerinin başında gelen kömür ve demir sa
halarını görmelerini tavsiye ederim. Yoksa bu 
kürsüden iktisat, kalkınma ve bir tezin müdafa
asını yapmak, kitaplarda yazılı cümlelerden bah
setmek marifet değil. Tatbikatçının hakkını 
vermek lâzımdır. 

İktisadi Devlet Teşkilâtında çalışan personel 
için neler düşünüldüğünü de Hükümetten öğren
mek isteriz. 

Türkiye için kalkınma demek sanayileşme 
demektir. 

Açlıktan kurtulma sanayileşme ile mümkün
dür. * 

Millî bağımsızlığımız da sanayileşme ile müm
kündür. 

Sanayileşme hareketinin genel güdümü Dev
letin elinde bulunmalıdır. . 

Son olarak kalkınma plânlarında öngörülen, 
fakat hedeflerine ulaşamıyan memleketin ana-
problemlerinin üzerinde Hükümet ve ilgili Ba
kanlıklar titizlikle durmalıdırlar. 

Şimdi, plânlama programına göre eldeki ma
lûmatları ve tahakkuk etmiyen hususları arz 
edeceğim. 

Devlet Su İşleri... 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı ona göre 
konuşmanızı düzenleyin, lütfen. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ABDÜLBÂE1 
AKDOĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, zamanın âz oluşundan ötürü maalesef 
bu maddeleri ve tahakkuk etmiyen hususları 
açıklamıyacağım. Yalnız, hulasaten hangi teş
kilâtlarda ve programda yazılı olan hangi hu
susların yerine getirilmediğini kısaca arz etmek
le sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Dev
let Su İşlerinin 1964 yılı icra programı plânına 
göre, 45 n d maddesindeki sulama mevzuu ger
çekleşmemiştir ve yerine getirilmesi elzemdir. 

Yine, aynı program gereğince madencilik 
için konmuş £0 ncı maddeden 95 nsi maddeye 
kadar hiçbirinin gereği yerine getirilmemiştir. 

Çimento sanayiinde 40 ncı sayfada 204 ve 
205 nci maddeler yerine getirilememiştir. 

Demir - çelik ve sanayide 206 ncı madde ye
rine getirilememiştir. Sanayi Bakanlığının 
52 nci sayfada 281 don 284 e kadar çok mühim 
olmasına rağmen yerine getirilememiştir. 54 neti 
sayfada kok kömürü ile ilgili madde ki, aynen 
okuyorum; «Madde 285. — Ev yakıtı olarak 

kullanılan kok kömürü yerine linyit - taşkömürü 
karışımından elde edilen kok kömürü, kullanıla
caktır.» Mevzu üzerinde dahi durulmamıştır. 

Hepinizi hürmetle selâmlar. 1966 Sanayi 
Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve mille
timize hayırh olmasını Cenabı Allah'tan dile
rim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — T. I. P. Grupu adına Sayın 
Âdil Kurtel. 

Açık oylama işlemi bitmiştir, kupaları kal
dırınız. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
T. 1. P. Meclis Grupu adına Sanayi Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüş, tenkid ve temennile
rimizi arz etmek için huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. 

Muhtcem arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin 
çözüm bîklenen yığınlarla birikmiş meseleleri
nin yanında sanayileşme dâvamız başta gel
mektedir. Büyük kurtarıcı Atatürk'ün deyimiy
le; «Bizi yıkmak istiyen kapitalizme karşı 
dünyada ilk kurtuluş savaşını veren» Türkiye, 
bütün imkânlarına rağmen iktisadi kurtuluş 
savaşını tivmamlıyamamış ve geri kalmış bir 
ülke olmaktan kurtulamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin geri kal
mış bir ülke olmaktan kurtulması için her şey
den önce sanayileşme dâvasını önemle ele al
ması ve bu dâvayı mutlaka halletmesi lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin sanayi
leşme dâvasını halletmek için, geri kalmış bir 
ülke olmaktan kurtulmak için önünde güç en
geller yoktur. Tabiî zenginliklerimiz, coğrafi 
durumumuz, iş gücünün bolluğu sanayileşme 
dâvasının halledilmesinde lehimize mühim bir 
faktördü'.'. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin bütün 
bu imkanlarına rağmen tabiî zenginliklerine, 
iş gücüne ve coğrafi durumuna rağmen, bugü
ne kadar aradan geçen uzun yıllar içerisinde 
sanayileşme dâvasını halledememiş olmasında 
takibedilen sanayileşme politikasının ve uygu
lanan reçetenin büyük rolü olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye; Osmanlı İm
paratorluğunun son yıllarında olduğu gibi, bu
gün de kapılarını Avrupa kapitalizmine açmış 
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bulunmaktadır. Sanayileşmemizi mahveden Av
rupa kapitalizmi İkinci Dünya Harbinden son
ra baışika bir yoldan, yabancı sermaye yoluyla 
geri gelmiştir. Lozan'da, Lord Giirzon'un de
diği gibi, bu Avfıtpa kapitalizmi haklı çıkmış 
ve Lozan'da reddettikleriımîzi bir bir geri al
maya başlamışlardır. Dün, dişimizle, tırnağı
mızla mücadele ederek kovmuş olduğumuz Av
rupa kapitalizmi bu yoldan ekonomimizin kilit 
noktalarına yerleşmiş, yeraltı ve yer üstü zen
ginliklerimizi ele geçirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sanayileşmemizi, özel 
sektörden beklenen, Demirel Hükümeti bütün 
ümidini yabancı sermayeye ve özel sektöre bağ
lamış bulunmakadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu umudun bir ha
yalden öteye geçemiyeceğini söylemek için kâ-
hanet sahibi olmaya lüzum yoktur. Son İ5 se
nelik tecrübe bunun böyle olacağını göster
miştir. Bir gerçeği çok iyi bilmek lâzımdır. Bir 
kere yabancılar Türkiye'nin sanayileşmesine ve 
bu yoldan ekonomik ve politik bağımsızlığına 
kavuşmasına karşıdırlar. Yabancılar, bırakınız, 
ekonomik ve politik bağımsızlığın temeli olan 
ağır sanayiimizin gelişmesine yardımcı olmala
rını, yerli »anayiimize bile göz dikmişlerdir. 
Amerikalı uzman Tornıburg'un Karabük Demir 
- Çelik Sanayii hakkındaki hazırlamış olduğu 
bir raporda yabancıların sanayileşmemiz hak
kında ne düşündüklerini açıkça ortaya koymak
tadır. Tombürg bıi raporunda, Karabük De
mir - Çelik Sanayiinin tasfiye edilmesini ve 
ileride Amerikan hususi sermayesi ve Ameri
kan bilgisiyle bu sahada hafif sanayiin kurul
masını tavsiye etmektedir: Burada tavsiye edi
len Amerikan hlısüsi sermâyesi ve Amerikan 
bilgisine bilhassa dikkâtlerinizi çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce de arz et
miştim, yabancı sermaye hiçbir zaman yurdu
muza beklenen ölçüde yararlı olmamış ve ge
tirdiğinin çok çok fazlasını geri götürmüştür. 
Yabancı sermaye bütün geri kalmış ülkelere 
olduğu gibi» yurdumuza da, Türkiye'de kazı al
madan tavuğu vermemiştir. Yabancı sermaye
nin geri kalmış ülkeler üzerindeki takiıbettiği 
sanayileşme politikası şudur: «Kaz gelen yer
den tavuk esirgenmez.» îşte muhterem arka
daşlar, Türkiye için de bu böyle olmuştur. Ta
vuğu vermişlerdir, ama daha evvel kazı almak 
şârtiyle. 

Muhterem arkadaşlar, son onbeş sene içe
risinde çeşitli yollarla yurdumuza gelen yaban
cı sermaye toplamı 2,5 milyar liraya yakındır. 
Yabancı sermayenin gittikçe artan bir hızla 
yurdumuza gelmesine karşılık kâr transferle
rinin de her geçen sene arttığı görülmektedir. 
1965 yılının ilk dokuz ayında bütçe gerekçe
sinde d 6 ifade edildiği üzere, transfer edilen 
kâr yekûnu 125 milyon liraya yakındır. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Plânlama Teş
kilâtı yabancı sermaye için Türkiye'nin bir tat
lı kârlar ülkesi olduğunu hazırlamış olduğu 
bir raporda açıklamış bulunmaktadır. Yüksek 
Plânlama Teşkilâtı yabancı sermayenin Türki
ye için faydadan ziyade zarar getirdiğini, ha
zırlamış olduğu bu raporda açıkça ifade ede
rek bu noktaya dikkatimizi çekmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, umut bağladığımız 
yabancı sermayeye Türkiye'nin Devlet Plânla
ma Teşkilâtının raporunda da ifade edildiği 
üzere gerçekten bir tatlı kârlar ülkesi olduğu
nu bilmek için halen ımemleketimizıde faaliyet 
gösteren yabancı sermaye menşeli birkaç şir
ketin yatırmış oldukları sermaye tutarından, 
getirmiş cldukları sermaye yekûnundan ve ay
rıca elde etmiş oldukları kâr miktarlarından 
birkaç mhal arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hep bildiğiniz üzere, 
bugün memleketimizde faaliyet gösteren Üni-
lever Şirketi adındaki bir şirket hâleiı fâali
yettedir. Bu şirketin menşei yabancı sermaye
ye dayanmaktadır. Yabancı sermayenin bu 
şirketteki payı yüzde seksendir. Şirketin top
lam sermayesi 5 milyon liradır. 5 milyon lira 
sermaye ile kurulan bu şirketin on yıllık kârı 
ise 100 milyon liranın üstündedir. Yine yaban
cı sermaye ile kurulan &onıs İlâçları Fabrikası
nın sermayesi 1 milyon liradır. Bu şirketin de 
1959 senesinde elde etmiş olduğu kâr 8 milyon 
lirayı aşmaktadır. Yine yabancı menşeli Türk -
Philipsin 1963 yılı kârı 13 milyon lira, serma
yesi ise 5 milyon liradır, 

Muhterem arkadaşlar, bu misalleri çoğalt
mak elbette ki mümkündür. Fakat, vaktin dar
lığını da nazara alarak misalleri çoğaltmakta 
fayda görmüyorum. Ama, bu misaller, yabancı 
sermayenin Türkiye için faydalı mı, zararlı mı 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ama, bu 
misaller yabancı sermayenin biraz Önee de ifa-
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ide ettiğim gibi, kazı almadan tavuğu verme-
'dikterini açıkça ortaya koymaktadır muhterem. 
a rkadaş tan ı . Yüksek Plânlama Teşkilâtının ra
poru, bir ihtisas komisyonu olan Yüksek Plân
lama Teşkilâtmın raporu, bir Anayasa müesse
sesi olan Yüksek Plânlama Teşkilâtının rapo
ru yabancı sermayenin Türkiye için fayda de
ğil zarar getirdiğini açikça ortaya koymuş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, sanayileşmemizi yerli 
olsun, yabancı olsun, özel sektörden beklemek 
boş bir umuttur. Kendi ekonomilerini ayakta 
tutabilmek için Türkiye'nin bir pazar olarak kal
masını arzu eden yabancı sermaye çevreleri, 
Türkiye'nin de özel sektör eliyle kalkmamıyaca-
ğmı çok iyi Sildikleri için ye Türkiye'yi bir pa
zar olarak «İden çıkarmamak için, Türkiye'nin 
de pzel sekötr eliyle kalkınmasını tavsiye etmek
tedirler. Gerçekten muhterem arkadaşlar, bu 

• tavsiyenin altında yatan yabancı sermaye çev
releri için Türkiye gibi bir pazarı elden çıkar
mamaktır. 

Muhterem arkadaşlar, yabancı sermaye ve 
özel sektör eliyle bugün dünyada, yer yüzünde 
geri kalmışlıktan kurtulmuş, geri kalmışlıktan 
çıkmış, ekonomik ve politik bağımsızlığını ka
zanmış bir tek ülke gösteremezsiniz. Öte yan
dan teknik bilgisi ve malî imkânları müsaidolmı-
yan, kifayetli olmıyan özel sektör de Türkiye'
nin geri kalmış bir ülke olmaktan çıkması için 
yeterli değildir, muhterem arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, sanayileşmemiz için, 
geri kalmış bir ülke olmaktan kurtulmamız için, 
Türkiye için tek çıkar yol bugün geri kalmış bü
tün ülkelerin takibettikleri iktisadi politikadır. 
Bütün az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türki
ye'de de bizi geri kalmışlığımızdan kurtaracak 
bir sanayi devrimini tamamlıyacak olan tek yol 
kamu yatırımlarını artırmak ve bu sahaya Dev
letin elini sokmaktır. 

Muhterem arkadaşlar, sanayileşmemizi ta
mamlarken, ister özel sektöre, isterse Devlet sek
törüne güvenelim, bu konu üzerinde önemle du
rulması lâzımgelen bir husus şudur : 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa geçmiş 10 se
ne içerisinde «sanayi devrimi» adı altında min
yatür yaratımlara gidilmiş, küçük sanayi işlet
meleri kurulmuş ve bu yüzden de ekonomimiz 
büyük zararlar görmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin sanayi 
devrimini halletmesi için minyatür yatırımlar 
yerine, küçük sanayi işletmeleri yerine dev sa
nayi ile mücadele edebilecek, dev sanayi ile reka
bet edebilecek geniş yatırımlara büyük sınai te
sisler kurmak yoluna gitmesi tek kurtuluş yolu
dur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin sanayi 
devrimini tamamlaması için iç tüketimini karşı
laması, sanayimizin ayakta durması için kâfi de
ğildir. Dev sanayiinin bugün gittikçe artan ve 
gittikçe gelişen ezici ve öldürücü rekabeti kar
şısında tutunabilmek için, ayakta durabilmek 
için takibede.ceğimiz yol, bu dev sanayii ile re
kabet edebilecek genişlikte ve büyüklükte sınai 
yatırımlara gitmektir. Bu sahada velevki işsiz
liği ortadan kaldırmak gerekçesiyle de olsa, kü-
çü.k işletmeler kurulması, küçük sanai yatırım-
lçır yoluna gidilmesi yarın ekonomimiz için, sa
nayileşmemiz için büyük bir darbe teşkil eder 
çektir, pir memleketin işsizlik problemini hal
letmesi, küçvk suıai yatırımlar yapmak yoluy
la halledilemez. İşsizlik dâvasının halledilmesi 
büyük bayındırlık faaliyetlerinde, makinadan 
ziyade iş gücü istihdamı ile mümkündür, ancak. 
Onun için işsizliği ortadan kaldırmak gerekçe
siyle de olsa küçük yatırımlara gidilmesi, küçük 
sanayi işletmeleri yolunun tercih edilmesi mem
leket ekonomisi bakımından, ilerisi için bir teh
like teşikl etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
Türkiye'nin özel sektör ve yabancı sermaye ara
cılığı ile sanayi devrimini tamamlıyamıyacağmı 
arz etmiştim. Sanayileşmemizin Devlet eliyle 
yürütülmesinin, Devlet eliyle Türkiye'de sanayi 
devriminin halledilmesinin bir mühim sebebi de 
şudur, muhterem arkadaşlar. Hükümet progra
mında da ifade edildiği üzere, bugün bölgeler 
arasında geniş uçurumlar yardır. Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu bölgesi ile diğer bölgeler 
arasında büyük sosyal ve iktisadi uçurumlar 
bulunmaktadır. tözel sektör eliyle ve yabancı ser
maye ile yapılan ve yürütülen sınai yatırımlar, 
daha ziyade belli merkezlerde toplandığı için
dir ki, geri kalmış bölgeler özellikle Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu bölgesine bu yatırımlar git
memekte ve bu yüzden de bölgeler arasındaki 
uçurum ve dengesizlik her geçen gün biraz daha 
büyümektedir. 
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Muhterem arkadaşlar, sanayileşmemizin Dev
let eliyle yürütülmesinin mühim bir sebebi de 
bölgeler arasındaki dengesizliğin ortadan kaldı
rılması gerekçesine dayanmaktadır. Sınai dev
rimimiz Devlet eliyle yürütüldüğü takdirde geri 
kalmış bölgeler, özellikle Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu bölgeleri de kendilerine düşen payı ala
cak ve bu suretle bölgeler arasındaki bugün mev-
cudolan korkunç, uçurum her geçen gün biraz 
daha azalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, geri kalmış bölgeleri 
bu geri kalmışlıktan kurtarmak ve bölgelerarası 
dengesizliği gidermek için, takibedilecek yol da 
&udur : Genel plân çerçevesi içinde kalındığı 
müddetçe bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi 
mümkün değildir ve bugüne kadar da mümkün 
olmamıştır. Onun için genel plân çerçevesi içeri
sinde bölge plânlarına gidilerek, bu bölgelere de 
gerekli yatırımların ayrılması Devlet için bir 
görevdir. Gerçekten bu bölgede yaşıyan halkı
mız, vatandaşlarımız, yuı*ttaşlarımız Devlete kar
şı olan bütün yurttaşlık görevlerini yerine getir
dikleri halde, bugüne kadar Devletten haketmiş 
oldukları karşılığı görememişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayi devrini ta
mamlarken üzerinde duracağımız bir mühim ko
nu da şudur : Küçük el sanatları ve küçük sa
natkârlar ve küçük sanayiimizin bugünkü duru
mu. Küçük el sanatları, küçük sanayi ve sanat
karların faaliyetleri bütün geri kalmış ülkelerde 
olduğu gibi, memleketimizde de, yurdumuzda da 
gerek bu sahalarda çalışanların sayısı, gorck 
bunların göstermiş oldukları, yaptıkları üretim 
\ c memleket ekonomisine yaptıkları hizmet yö
nünden bu sanayi kolunun, Devlet eliyle önem
le ele alınması zaruri bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; program gereğince 
tâyin edilen müddet şu anda hitama ermiş bu
lunmaktadır. Ancak, hatibin kısa bir beyanı var
dır, müsaade ederseniz hatip beyanını bitirince
ye kadar müzakereye devam edelim. Bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz, efendim. 
T. I. P. GRUPU ADINA ADIL KURTEL 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; gerek 
işletme sayısı, gerek bu sahada çalışan insanların 

sayısı, gerekse bunların memleket ekonomisine 
kazandırdıkları hizmet ve üretim bakımından bu 
sahanın Devlet eliyle önemle ele alınması lâzım-
geldiğlni biraz evvel arz etmiştim. Bu sanayi ko-
iımun ayakta durabilmesi için bu sanayi kolu
nu Devlet eliyle kredi imkânlarının hazırlanması, 
uygun pazarlama tedbirlerinin geliştirilmesi, 
ayrıca bu sanayi kolunda çalışan insanların koo
peratifler şeklinde teşkilâtlanmaları için Devlet 
eliyle lüzumlu tedbirlerin vakit kaybetmeden 
alınması şarttır. Aksi takdirde, bu sanayi kolun
dan arta kalmış olan çok mahdut sayıdaki işlet
meler de sınai faaliyetlerde kısa zamanda mah-
volup, yıkılıp gidecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Devletçilik deyince 
karşımıza hemen bugünkü kötü tatbikattan ör
nekler seçerek çıkıyorlar. Özel sektörü savunup 
Devletçiliği kötülemek istiyenlerin ellerindeki 
tek silâh budur. Aslında Türkiye'yi bugün içinde 
bulunduğu duruma getiren halktan yana olmı-
yan Devletçilik sistemi ile kapkaççı özel sektör
dür. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bugün Tür
kiye'de halktan yana bir devletçilik ve bir Dev-
lv-i teşebbüsü mevcut değildir. Mevcu kuruluşlar 
maksatlı ve maksatsız bir şekilde kendi kuruluş 
maksatları dışına itilmiş ve halktan uzaklaşmış
lardır. Onun için Türkiye işçi Partisinin görü
şü, bugünkü işletmeleri âdetâ yeniden Devletleş
tirmekle işe başlamak olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde duracağımız diğer mühim bir 
konu da Ereğli Demir ve Çelik Sanayiidir. Ben
den önce konuşan grup sözcüleri de bu konu üze
rinde önemle durdular. Bu işletme, benzeri tesis
lere nazaran ekonomimize çok daha pahalıya mal 
olmuş bir işletmedir. Yalnız bu işletmenin üze-
rmde önemle duracağımız bir mühim cephesi 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu işletme mamulle
rinin fiyatlarını, ithal fiyatlarına göre ayarla
mak gayesinde olduğu için ve bugünkü, tatbikat 
da bu şekilde olduğu için, bu sanayi sayesinde 
kurulacak olan yan sanayii geniş ölçüde bugün
den baltalanmaktadır. Hattâ, bu sanayi kolu pi
yasa hâkimiyetini sağlamak için Hükümetin it
halât yoluna gitmesini bile önlemek için daha bu
günden teşebbüse geçmiş bulunmaktadır. 
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Hükümetten ricamız; benzeri kuruluşlara 
nazaran milyonlarca lira fazlaya mal olan ve 
milletin parası ile kurulan bu tesisten, bu işlet
melerden memleket ekonomisi için yararlanma
yıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Bakanlığı Büt
çesi üzerinde montaj sanayimden de birkaç ke
lime söylemeden geçemiyeceğim. Yalnız, bu konu 
üzerinde fazla bir şey söylemek istemiyorum. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bu montaj sana
yii sahası için hazırlamış olduğu bir rapor var
dır, bunu kısaca arz etmek istiyorum. Bu ha
liyle denebilir ki, yabancı sermaye yatırımları 
döviz tasarrufu sağlama yolu ile faydalı olma
mış, piyasa tekele alınmış ve yerli sanayi de bu
nun neticesinde geniş ölçüde baltalanmıştır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının raporunda aynen 
şu satırlar yazılıdır : 

«Bugün hâlâ bir traktör fabrikamız yoksa, 
ıbugün hâlâ bir kamyon fabrikamız yoksa, bu 
montaj sanayii ve millî sanayii düşmanları sa
nayicilerin yüzünden olmuştur» denmektedir, bu 
raporda muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayimiz için bü
yük bir tehlike teşkil eden bir mesele de Avru
pa Ortak Pazarıdır. Hep bildiğiniz üzere, Türk 
Hükümeti Avrupa Müşterek Pazarına iştirakçi 
bir üye olarak katılmıştır. Yalnız geçen 10 - 12 
sene içerisinde tam üye olmak teşebbüsleri de 
bugünden mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Ortak Pa
zarı her şeyden önce yarın tam üye olduğumuz 
zaman bugün mevcudolan gümrük duvarları
nın ortadan kalkması neticesini doğuracağı için 
yerli sanayiimiz, henüz emekleme çağında bulu
nan yerli sanayiimiz bundan büyük zararlar gö
recektir. Onun için Hükümetten istirhamımız 
kendi temel iktisadi politikası, temel iktisadi fel
sefesi her ne olursa olsun, sanayiimiz için bü
yük bir tehlike teşkil eden bu Avrupa Ortak Pa
zarı üzerinde önemle durması ve gerekli tedbir
lerin bugünden almasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, iki dakikanız 
var, lütfen konuşmanızı ona göre düzenleyiniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Sanayi Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde daha fazla durmıyaca-
ğım, yalnız Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi üzerinde de birkaç kelime arz etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı dendiği zaman, hemen aklımı
za madenlerimiz ve petrollerimiz gelmektedir. 
Anayasanın 130 ncu maddesi yeraltı servetleri
mizin Devlet eliyle işletmesini bir kaide olarak 
kabul etmiş olduğu halde, bugün bu Anayasa
nın tersine bir tatbikatla karşı karşıya bulun
maktayız. 1954 tc yürürlüğe giren Petrol Kanu
nu ile bu sahada da özel işletmelik biçimindeki 
teşebbüslere gidilmesi şart koşulmuş, kanunlaş
mış ve Devlet teşebbüsü, Devletin bu sahadaki 
çalışmaları da geniş ölçüde baltalanmış bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, petrol şirketleri bu
gün meşru ve gayrimeşru he: türlü vasıtaya baş
vurarak, yerli petrolümüze, millî petrol şirketi
mize karşı ve onun başında bulunanlara karşı 
savaş açmış bulunmaktadırlar. Bu savaşta meş
ru ve gayrimeşru her türlü vasıtaya başvuran 
yabancı petrol şirketleri maalesef başarı da ka
zanmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı petrol şir
ketlerinin millî petrol şirketimize açmış olduğu 
bu savaşta millî petrol şirketini Hükümet ola
rak, Parlâmento olarak yalnız bırakmamak ta
rihî bir görevdir. Muhterem arkadaşlarım, ya
bancı petrol şirketlerinin millî petrol şirketimize 
karşı açmış olduğu bu savaşta, biz, sadece rad
yoda reklâm ve gazetelere ilân vermekle iktifa 
ediyoruz. Gazetelerde okuyorsunuz, radyolarda 
muhakkak dinliyorsunuz.. Radyoya verilen rek
lâm şu arkadaşlar : «Verdiğin her liranın yarı
sının dışarıya gitmesini istemiyorsan, kendi pet
rolünü kullan.» 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'de
ki petrol savaşı her şeyden önce bir Hükümet işi
dir, bir Parlâmento işidir. Biz bu sahada, bu mü
cadelede yabancı petrol şirketlerinin millî petrol 
şirketlerimize karşı açtıkları bu savaşta millî pet
rol şirketlerimizi yalnız bırakır ve radyoya rek
lâm, gazetelere ilân göndermekle iktifa edersek, 
yarın tarihin hükmü aleyhimizde çok ağır ola
caktır. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim lütfen söz
lerinizi bağlayınız. 

T. 1. P. MECLİS GRUPU ADINA ÂDİL 
KURTEL (Devamla) — Sözlerimi bağlıyorum, 
muhterem arkadaşlar. 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına hepinizi 
saygılarımla selâmlar, 1966 yılı Sanayi Bakan-
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lığı Bütçesinin memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını dilerim. (T. t. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına 228 
arkadaş katılmış 88 ret, 140 kabul oyu çıkmış
tır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 

kanunu tasarısının yapılan açık oylamasına 
227 arkadaşımız katılmıştır. 1 çekinser, 88 ret 
oyuna mukabil 138 kabul oyu çıkmış ve tasa
rı kanunlaşmıştır. Kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Yüce Meclisçe daha önce tesbit edilen müd
det bitmiştir. Bu sebeple saat 14,30 da Birle
şime tekrar devam etmek üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,13 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Bir
leşiminin üçüncü oturumuna başlıyoruz. 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde
ki görüşmelere devam ediyoruz. 

A. P. Grupu adına Sayın Kemal Doğan 
Sungun buyurunuz. (A. P. sıralarından alkış

lar) 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN 
SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Bu kürsüden ilk konuşmayı yapan C. H. P. 
Sözcüsü Sayın Erten'den, Yüce Meclise ve Hü- i] 
kümetimize faydalı teklif ve tenkidi erde bulu
nacağını boşuna bekledik durduk. Fakat, onun 
yerine bol, bol siz, biz mukayeselerine şahidol- j 
duk ve işin en acı tarafı ise eski bir Bakandan, 
beklenmiyecek şekilde, Ihukuk çeteciliği lâfla
rını dinledik. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz, bu hususlarda verilecek cevapları, şu 

kısa an dolayısiyle bir kenara bırakıyor ve 
esas vazife telâkki ettiğimiz memleket dâvala
rına inmeyi tercih ediyoruz. Bu sebeple, C. H. 
P. Sayın Sözcüsüne uymıyacağımızı ve bu ara

da da teessüflerimizi "bildirmeyi vazife telâk
ki ederiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün, dünya nüfusunun % 18 ini kapsı-

yan gelişmiş memleketler dünya gelirinin % 67 
sini paylaşırken, bu nüfusun % 67 sine sahip 
iktisaden geri kalmış memleketler bu toplam 
gelirin % 15 ini paylaşmaktadırlar. Maalesef 
Türkiye'miz de sonda zikredilen bu ikinci gru-
pun içerisinde bulunmaktadır. 

Birçok Avrupa memleketleri ile, bilhassa 
Birleşmiş Amerika büyük ekonomik ve endüst
riyel faaliyet ve gelişmelere 20 nci yüz yılda 
kavuşmuştur. Bu gelişmeleri teşvik eden fi
kir ve faaliyetlerin belli başlıları; iş bölümü 
zarureti, sermayeyi, zararla ııetieelense dahi, 
kâr etmek gayesi ile riske atmaktan alıkoymı-
yan protestan ahlâk sisteminin teessüsü, iş 
adamlarına dinamik Trir cevvaliyet veren sosyal 
Darvinizm,. işlerin organize edilmesinin fay
dalarına inanç, iş hayatına giren HegePin «fi
kirlerin tenkid ile tahlili», papa XIII. Leon'un 
Eorum Novarum'da söylediği ferdî mülkiyeti 
teşvik edici sözleri, sosyal terbiye ile temdit 
edilen hürriyet içinde gelişim ve liberalizm dü-
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günceleri ile meşbu bir ferdî ahlâkm tessesüsü 
ve nihayet insan gücüne başlıyan büyük tekno
lojik yardımlar olmuştur. İşte, bu kümülâtif 
kuvvetlerin millet çapında teşekkülü ve bun
ların zeki politika ve iş liderleri tarafından 
tanınması ve yürütülmesi ile de bu memleket
ler bugünün dinamik ekesıâmisine sabibolmuş-
lardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'mizin, geri kalışının nedenleri; po

litik, ekonomik, sosyal ve sevk ve idari sebep ve 
tutumlara müstenit, çok gerilerden başlamak 
üzere tarihimizde saklıdır. 

Fakat, her hal ve kârda suç, atalarımızın ve 
bizlerindir. Tasavvur buyurunuz ki, Fütuhat 
Devrinde millî ekonomisi daha ziyade harb ga
nimetleri ile el emeğine dayanan büyük bir im
paratorluk, 18 nci yüzyılın ortalarından itiba
ren Avrupa'da başlıyan her türlü reform ha
reketleri ve endüstri devrimine sahne olan 
2 nci plândaki devletler karşısında nasıl ekono
mik dinamizmini kaybetmiş ve her alanda acze 
düşmüştür. 

Miç-şüphe yoktur ki, bu ekonomik sükut, 
bedenî gayretin, fikrî faaliyet karşısındaki 
mağ^bîyerÎHÎn neticesidir. 

Hepinizce malûm olduğu üzere, bugünkü 
ilim ve tekniğin ileri seviyesini, hemen hemen 
ve ilk plânda beş - on bin kâşif ve âlime med-
yunu şükranız. Fakat, tarihî bir gerçek olarak 
bilhassa son üç, dört yüzyıldan beri ne acıdır 
ki, medeniyetin bu ileri seviyeye erişmesinde 
.hemen, hemen bir payımız olamamıştır. 

"Daima ucuz bedeni faaliyetin mahsullerini 
înTacetmiş ve pahalı fikrî faaliyetin maddi 
muhallerini 'ithal etmişiz. Ayrıca, Batı mem-
lek^leririm gelişiminde mühim ve munzam bir 
Toy tjymyan ve bedelsiz ithali mümkün olan 
politik, ekonomik, sosyal ve sevk ve idari alan
lardaki fikir hareketlerinden ise, gereği gibi ist'i-
İade edememişiz. İşte İktisaden geri kalışımı
zın hulasa sebepleri bunlardır. 

,Son kırk küsur yaldan beri memleketimiz
de büyük bir hızla artan nüfusu besliyebilmek 
ve hayat 'Standardım, sosyal adalet ilkelerine 
uygun bir gekilde, anevcut düşük seviyesinden 
ynkarrya çıkarabilmek, hiç şüphe yoktur ki, 
yalm« ucuz bedenî faaliyetin karşılığı olan ta

rım ve ta&dat mahsulleri ile temin edilemezdi. 
Kaldı ki, ianma elverişli topraklarda sinirli 
imkânlara -sahipti Şu hale göre, yapılacak iş, 
süratle sanayileşmekti. Ancak, gelişmiş dv§ 
memleketlerin pahalı olan bedenî ve fikrî faa
liyet mahsullerini ithal ederek sanayileşmek 
ve modern teknolojik bilgilerle mücöhhez ha
le gelmek, kendi kısır ihracat imkânlarımi£k 
mümkün olamazdı. Şu h&te gere, yapılacak iş, 
diğer bütün az gelişmiş ülkelerin yapmış oldu
ğu gibi, dış yardım ve yabancı sermayeyi teş
vik ve onu memleket menfaatine ^uygun istika
metlerde, en akıllıca kullanarak seferber edi
lecek iç imkânlarımıza katmaktı. Bu yolda, 
Hükümet programımızda derpiş -edi'lm tasar
rufu artırıcı ve «özel teşebbüse on«elik verici 
tedbirlerin düşük faizli bol kredi temininin 
tahakkukunu süratle beJdemekteyiz, 

Memleketimizin ekonomik gelişmesinin ana-
unsuru, insan gücü olduğuna gö>e, kalkınma
mız, faydalı faaliyet ve çalışmalarımızın <top-
yekûn milletçe artırılmasına ve bunların akıl
lıca kullanılmasına bağlıdır. Bilhassa geri kal
mış memleketimizin israf edeceği, tek bir da
kika ve tek bir kuruşu olmamalıdır. İşte bu 
bakımdandır ki, bunları koordine ederek:, her 
türlü israfı öriliyen kalkınma plânları mem
leketimiz tarafedan da kabul edilmiş ve ona 
bağlanılmışfar. 

Sayın milletvekilleri,; 
Partimizin kaıana ekonomi sistemimi özel te

şebbüse .gereken ehemmiyeti dijğer partilerden 
çok daha geniş ve olumlu bir mânada vererek. 
kasalarda «hareketsiz duran parayı, yani po
tansiyel iş gücünü memlekete faydalı kinetik 
güce çevirme anlayışında aramak lâzımdır. 

Bugün devletleştirme hareketinin müdafdi-
leri olan siyasi partilerin esas dayanağını, özel 
teşebbüsün çoğunun; 

a) Devletten vergi kaçırmak, 
b) !Dı§ memleketlere dövte ikaçırmak, 
c) Aşın kâr sağlıyarak yalnız şahsi çıkar

larını düşünmek, 
d) işçiyi düşük ücretle alıştırmak, 
«) MamuBeri yıü'kfiek fiyatla müistehlitoe m-

ıtikal ettirmek, 
f) Sosyal .ladaktt T* ?jaoeyal «aesıalliıgaftt ifiSkir 

v,e :teşe)blbüsteıı-yo(ksmı olmak, îgilbi buisuslar teş
kil etmektedir. 
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Şüphesiz, yukarıda zikredilen bütün bu is
natlar en koyu libcralistler tarafından dahi ter-
vicedilecek hususlar değildir. Dünyada hiobir 
ekonomik doktrin yoktur ki, halkın ve gelişme
nin aleyhinde olacak bir sistemi ve neticeyi pe
şinen kabul etsin. Ancak, bu doktrinler arasın
daki en büyük fark müspet netice almadaki sü
rat ve başarı oranında, insan hak ve hürriyetle
rine sadakat derecesindedir. 

Şüphesiz bu doktrinleri tatbikat alanına ko
yan siyaset ve Devlet adamları ve liderlerin tu
tumları ve beşerî zaıfları da bu galişmenin ka
rakter ve istikametinde en büyük rolü oynamak
tadır. 

Meselâ, Marxizm, bu suretle kolaylıkla Rus
ya'da bir terör rejimi olan komünizme inkılâ-
-bcfcmiş ve bununla da kaknıyarak hür milletlerin 
hudutlarını da zorlar olmuştur. 

Böylece, bu ekonomik doktrin her türlü ma
sumiyetini kaybederek büyük ülkeleri her yön
den zayıflatmak ve geri hür ülkeleri de yut
mak suretiyle, yalnız o. milletin ve hattâ daha 
ziyade bir zümrenin bekasını teminden başka 
(bir şey düşünmiyen anarşist bir hüviyete bürü
nür olmuştur. Aşırı solcuların müdafaa dayana
ğını teşkil eden yukarıdaki hususların çoğu, 
memlekette olduğu gl'bi, esasen bizde de suç 
teşkil etmektedir. Hal böyle olduğuna göre, bu 
gibi suçların işlenmesi halinde bunların kanun 
yolu ve müessir murakabe sistemleri ile berta
raf mı istemek ve aramak en tabiî ve uygun bir 
yoldur. Bu yol dururken devletçiliğin buna 
çare olarak göstermek ve bir memleketin eko
nomi ve endüstrisindeki potansiyel gücünün bü
yük bir oranını teşkil eden özel teşebbüsünü bu 
sebepten yoketmeyi istemektedir «madem de
mokrasi aksak yürüyor öyle ise ondan vazgeçe
lim» demeye benzer. 

Sayın arkadaşlarım; 
Memleketimizde Devlet sektörü ile, özel sek

törü mukayese edecek olursak her alanda özel 
sektör; 

a) Daha fazla kâr sağlar, 
b) Bu kârı sağlarken işçisine ve memuruna 

en az Devlet sektörü seviyesinde ücret verir, 
c) Bu hale g'6re, fazla kân daha az sayıda, 

fakat kalifiye eleman kullanmakla, 
1. Daha rantabl ve daha randımanlı çalış

makla, 

2. İsrafı asgari hadde indirmek, 
3. Piyasa şartlarına uymakla, 
4. Daha süratli ve daha doğru karar al

makla ve tatbik etmekle, 
5. Kırtasiyeciliği asgari hadde indirmekle, 
G. Köyü'teftiş sisteminin inisiyatif kullan

maktaki merıfiî baskısını bertaraf etmekle, 
7. Takdir ve tekdir mekanizmasını doğru 

Çalıştırmakla, temin eder. 
d) Asla te -vicedilecek bir husus olmamakla 

beraber, biran için kârını az gösterdiği ka)bul 
edilse dahi, aynı branş ve kapasitedeki bir Dev
let sektörü teşekkülünden aradaki büyük kâr 
farkı bakımından yine Devlete, Devlet fabrika
sından fazla vergi öder, 

e) Yaptığı kârın çoğunu yine sanayie ya
tırır, 

f) Memlekete yapıcılık ve yaratıcılık he
ves ve havasını sokmak suretiyle gelişmeyi 
sağlar ve işsizliği önlemede büyük bir faktör 
olur, 

Gibi misalleri daha da çok saymak ve bun
ları arttırmak mümkündür. Bu hale göre, iddia 
edildiği gibi, özel teşebbüsün bu memlekette 
zararı ve aşırı bir devletleştirmenin faydası ne
rededir? Bunu anlamak hakikaten güçtür. 

Yukarda da ifade edildiği gibi, özel teşeb-
bütün millî ekonomimize fazla bir işey getirme
diği biran için kabul edilirse dahi. iş alanın
da yaratmış olduğu teşebbüs atmosferi, yani 
kazanmak için çalışmak, yaratmak hırs ve he
vesi bile bu memlekete yapılan hizmetlerin en 
faydalı ve en büyüklerinden biridir. Nitekim, 
son 15 yıldan beri endüstrinin çok çeşitli branş
larında özel teşebbüs tarafından kurulan irili 
ufaklı yüzlerce fabrikanın tüten bacaları, bu
nun en açık bir delili ve memleket olarak istik
balimizin sigortasıdır. Kuvvetli ekonomik bün
yeye malik müreffeh bir Türkiye, endüstri-
loşmiş memleketlerde olduğu gibi, bizde de 
özel teşebbüsün ilk öncülerinin kurduğu bu 
çekirdek üzerinde yükselecektir. Çünkü, artık 
halkımıza kazanmak için çalışmak, yaratmak 
ve yapmak şevki ve onun faydalı virüsü aşılan
mış, kanaatkar olma devri kapanmıştır. Ye
ter iki dimağlarda gelişen ve uyanan bu fikir 
devrimi, bu teşebbüs isteğini ve onun faydalı 
virüsünü öldürmek için ona zehirli ilâçlar ver
mekten milletçe kaçınalım. Çare ve tedbirlerini 
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aramadan, şu veya bu sebeple özel teşebbüsü 
öldürmek ferdî kabiliyeti, ferdî hürriyeti ve 
onun meydana getirdiği toplumu müebbet hap
se mahkûm etmek demektir. Bu da halk di
linde «pire için yorgan yakmak» demektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Yine bâzı siyasi partilerimiz, yabancı ser

mayeyi ya külliyyen reddetmekte, ya da bir 
türlü evet diyememekle beraber, hayır diye-
memenin tuhaf bir psikolojisi içinde bulunmak
tadırlar. 

Yabancı sermayenin tamamen reddini isti-
yenlerin müdafaalarına esas teşkil eden büyük 
faktör; 

Yabancı firmaların yüksek kâr transferleri 
ile memleketi sömürdükleridir. 

Biz, Adalet Partisi olarak, yabancı serma
yenin memleketimize celbi sırasında yapılacak 
anlaşmaların her şeyden önce memleket men
faat ve gerçekleri akıllıca göz önünde tutulmak 
kaydiyle, sömürüleceğimiz kanaatinde değiliz. 
Elbette yabancı sermaye, yerli sermayede ol
duğu gibi, mâkul bir kâr seviyesini arıyacak 
ve haklı olarak bu kârı memleketine transfer 
etmeyi düşünecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu yabancı sermayeyi memleketimize cel-

betmediğimiz takdirde, onun imal edeceği mu
tasavver mamulü dış pazarlardan satınalmaya 
mecbur kalacağımıza göre, bu sefer hammad
de, işçilik, amortisman,, enerji ve sair masraf
ları ile transferi mevzuubahis o kârı da bera
berce ve toptan çok daha yüksek bir nisbette 
döviz olarak dış memleketlere ödemek mecbu
riyetinde kalacağımıza göre, yabancı serma
yesinin zararı ve sömürücülüğü nerededir? Ha
kikaten aklıselim mihenginc vurarak anlamak 
güçtür. 

Ancak, olsa, olsa, kamu oyunun, arzu edi
len gaye ve hedeflere tevcih edilebilmesinde sö-
mürülecek bir mevzu olarak kullanılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi bütçe raporu ile ilgili konularda gö

rüşlerimizin arzına geçiyoruz; 
Bakanlığa bağlı, memleketin en önemli sa

nayi işlerini yürütmekle vazifeli bütün daireler; 
kadro kifayetsizliği, teknik eleman noksanlığı, 
bütçe kifayetsizliği ve Teşkilât Kanununun 
bahşedeceği imkânı bekliyen organizasyonsuz-

luk gibi sebeplerle maalesef işlerin ve mevzu
ların derinliklerine inememektedir. Hiç şüphe 
yoktur ki, arz edilen bütün bu hususların özrü, 
birkaç ayın değil, yılların işi bulunmaktadır. 
Sayın Bakanımızın bu eksikleklcri giderme yo
lunda enerjik tedbir ve müdahalelelere giriş
miş olduğunu görmekle memnunluk duyuyor ve 
kendisine başarılar diliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan «İlmî 

Araştırma ve Geliştirme Kurulu» nun beklenen 
faydayı bu bünyede sağlıyabileceğine inanmak 
güçtür. Üniversitelerimizde bile kısır giden bu 
faaliyetlerin, bir. Devlet mekanizması atmosfe
rinde, malûm personel ve ücret politikası ve 
kifayetsiz maddi imkânlarla yürütülebilmesi 
veya beklenen semerenin alınması şüphelidir. 

Kanaatimize göre, ilmî araştırma ve geliş
tirmeyi memleket çapında yürütmek ve netice 
almak istiyorsak, özel sanayi teşebbüslerimi
zin maddi imkânlarını problemleri ile birlikte 
kısmen üniversitelerimize de tevcih ettirmenin 
yollarını aramamız icabeder. Bunun yanında 
resmî ve özel sanayi teşebbüslerinin muayyen 
bir nisbette maddi imkânlarını Devletle bera
ber bahşetmek suretiyle ve her türlü modern 
teçhizat ile cihazlandırarak bir «Millî Sanayi 
Plânlama, Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü» 
nün kurulmasını ve bu enstitünün bünyesinde 
meslekî branşların teşkilini çok daha faydalı 
telâkki etmekteyiz. 

Bu mânada kurulacak böyle bir teşekkül* 
mevcut sanayi teşekküllerine gereken hizmeti 
ifa edeceği gibi, yalnız sermayesi ile ortaya 
çıkanlara da kuruluşu ile ilgili her kademede 
gereken teknik ve ilmî yardımı bedeli muka
bilinde yapacaktır. Bu suretle de özel teşebbü
sün, üretimin tüketimden az olduğu alanlara 
kaydırılması, ekonomimizin, sermaye piyasa
sından ve tesis kapasitelerinden âzami nisbet
te faydalandırılması, üretim kapasitesinin tü
ketimi pek çok aşması halinde zuhur eden ve 
ekonomimizdeki gelişmeyi baltalıyan aşırı re
kabetleri önlemesi mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Halen yapılan kalite standardlarınm mik

tar bakımından azlığı, mevcutları içinde mü
essese dışı Devlet kontrolünün maalesef henüz 
ele alınmamış olması, her yıl yüzlerce milyon 
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liralık millî servetin hebasına sejbebolmaktadır. I 
Brçnıjn yanında, modern fabrikalar, kötü ka
liteli mamul imal eden primitifv tesislerin 
gayriımeşru rekabeti ile zarardide olmaktadır. 

Bu halin devamı, sermayedarın modern ve 
büyük fabrika yapmak yolundaki hevesini 
frenlemektedir. Son ticaret rejiminin ilânında 
kalitesiz mal imal edenleri frenlemek gayesiyle 
ithalâta geçileceği memnunlukla öğrenilmiş
tir. Ancak, bu tedbiri yalnjzbaşına, kifayet
siz, tatbiki zor, zaman alıcı ve döviz tüketici 
olarak mütalâa etmekteyiz. Bu bakamdan, 
foöyle l&boratuıvarların raporda değinildiği gibi, 
süratle kurularak teçhiz edilmesi şarttır. Ak
si halde, yallardan beri büyük emek ve mesa
ilerle .ortaya konulmuş ve konulacak olan ma
mul ..«standartları %ir lâzimenin yerine getiril
mesi degll, bir lüksün ü&desi alacaktır. 

Bu sebepten, bütün imkânları zorlayıp, hiç 
olmazsa 3 - 4 endüstri merkezinde bu lâtoora-
tuvarları kurmanın yolarını araştırmak bir va
zife olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; Dış ticaret dengemi
zin müspet istikâmette inkişafında, hiç şüphe 
yoOstur ki, sınai mamullerin ihracı önemli bir 
.mevzuudur. İhracatın geliştirilmesinde kalite 
ve fiyatın dünya standartlarına uygun olması 
şarttır. Şu husus sarahaten bilinmelidir ki, bu
gün, sınai mamul ihracatının çoğu boş kapasi
telerden istifade yolu ile mümkün olmakta ve 
dünya fiyatlarına nazaran çok fazla olan mali
yetlerde, sabit masraf -payının bertarafı suretiy- J 
le dış pazarlarla -rekabet imkânı zorlukla ya-
ratılabilnıek'tedir. Bir avuç Türk sanayicisinin I 
da%a •ziyade «millî duygularla giriştiği İhracat I 
-işinde kendilerini tebrik ve takdir etmek vazi- I 
f emizdir. 261 «ayılı «fihraeatta Vergi, ladesi Ka- I 
nunu» nun tattbikata konulması ile sınai -mamul 
ihracatımızın 2 - 3 yıl öncesine kıyasla 2 - 3 mis
li artığını ifade etmek yerinde olur. Ancak; Ka- \ 
nunun tatbikatı saffhas-mda yaratılan uzun for- 1 
maliteler, indirim nisbetlerinde cimri Hazine • 
anlayışı sebebi ile yanlış tesbitler, esasen kârsız I 
yapılan -iıhraeatı baltalama yolunda olduğunu 
ihbar etmek isteriz. V&ngi ladesi Komisyonun
daki Maliye temsilcilerinin bu Kanun veya tat
bik edilen usûllerle .«Hazine vergi kaybediyor» 
tarzındaki tutumları şayanı hayrettir. İç satışla- J 
ara tesir etmiyen ve yalnız boş kalan kapasite- J 

leri değerlendirmek maksacüîyle yapılan ihra-
eatta, Hazinenin nasıl vergi gelirini kaybettiği
ni anlamak güçtür. Bilakis memlekete getiri
len döviz ile ekonomik kalkınmamız geliştiril
mekte ve dış yardımı azaltıcı miktarın faizi ta-
tasarruf edilmektedir. Sayın milletvekilleri bu 
kanun çıiktığı, tarihten itibaren maalesef aynı 
şekilde devam etanıektedir. Yani son zamanlar
da olan bir husus değildir. 

Tütfkiyenin insan yerine, sanayi mamul ih
racatını sabırsızlıkla bekliyor ve esasen bu 
hedefe yönelen Hükümet programının peyder
pey tahakkukunu gözlüyoruz. 

Sayın milletvekilleri; Temas etmek iştediği-
ımiz diğer önemli bir hususta ithalat kotaların
da, 'memlekette imal edilen mamullerin de yer 
almış olmasıdır. Bir misal olmak üzere, bugün 
kapasitesinin çok altında çalışan ^Ereğli Demir -
Çelik Fabrikalarının imal ettiği mamul çeşitle
rinden ithalat kotalarına takriben 1 milyon do
larlık bir meblâğın konulmasını zikredebiliriz. 
Yıllardan beri, perakendeci mağazaların vit
rinlerini tetkik ettiğimiz vakit, memlekette 
imal edilen onlarca çeşit mamulün Avrupa 
orijinlerine bol bol raslamak mümkündür. Sa
yın Bakanın yetkisini kullanarak bu gibi ma
hmullerin ithaline müsaade etmiyeceğine inanıyo
ruz. 

Son kotalarda memnuniyetle müşahede et-
tiğimkfi göre, sanayici ile ilgili tahsislerin çoğu 
-ithalâtçı kotalarına konııkn atmıştır. Ve bu menı-
mıniyeti muciptir. 

Estkdden beri dar tutulan sanayici ithalât 
•kotalarının tevziî malûm olduğu üzere, kapasite 
tespiti suretiyle yapılmaktadır. Ancak, şu husu
su üzüntü ile ifade edelim fei, kapasite tespiti 
yapan ilgili mercilerin tarafgirane hareketleri 
şikâyet konusudur. Bunların şiddetle önlenmesi 
-ve şikâyetlerin süratle «tetkik ve takibini bu 
hususlarda mücadeleyi anaprensip ittihaz eden 
Hükümetimizden beklemekteyiz. Aynı şekilde, 
Sanayi Kalkınma Bankasının kredi tespiti işinde 
sürat ve adaleti temin babında gereken tedbiri 
almasını da önemle rica ediyoruz. 

Sayın -milietokilleri; Sepinizin malûmu ol
duğu üzere düşüfk sermaye ve yüksek kredilerle 
çalışan İktisadi Devlet Teşekküllerimizin yıl ve 
-yıl kâr bakımından dalha iyiye gitmekle beraber 
parlak olmadıkını da kabul etmek rneeburiyefl/in-
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deyiz. Yıl be yıl, toplam kârda görülen bu ar
tışın o yıllar esnasında yapılan yatırımları da 
nazarı itibara alırsak, rantablite bakımından 
aleyhlte bir gelişmenin mevcudolduğunu söyli-
yebiliriz. 

1965 yılı revize programına göre, 22 aded iş
letmeci teşebbüsten 4 ü zararda ve mütebakisi 
'kâmdadır. Toplam kâr tutarı ise takriben 421 
milyon Tl. olarak beklenmektedir. Halbuki, 
Sânayi Bakanlığı 1966 bütçe raporu tetkik edil
diğinde görülür ki, yalnız 6 teşekkülden revize 
programlara göre beklenen kârda takriben 100 
milyon liralık aleyhte bir fark mevcuttur. Bu 
misal işletmeleree yapılan revize programlarda 
dahi düşülen hata ve yanlış hesaıbm mertebesi
ni bizlere göstermektedir. 

Sayın arkadaşlar; zamanın kısalığı sebebiy
le İktisadi Devlet Teşekküllerinin teker, teker 
tahlilini bir yana bırakarak, bu teşekküllerin 
durumlarının günaih ve sevabında büyük hissesi 
olması hasebiyle bunları şevki idare eden idare
cilerin modern anlamı üzerinde de biraz durmak 
istiyoruz. 

Herkesçe malûm olduğu üzere, sevk ve idare, 
insan gücünü ve onun yardımcı kaynaklarını 
en akıllıca kullanmak suretiyle arzu edilen 
müspet sonuçları elde etmek usul veya faaliyeti
dir. 

Katiyetle diyebiliriz ki; gelişim halinde 
olan memleketlerde ekonomik büyüme için kuv
vetlerin kapısını açacak tek bir faktör veya 
anahtar varsa, o da, modern sevk ve idaredir. 

Gelişim halindeki memleketlerin pek çoğun
da, gerek özel* gerekse resmî sektörde sermaye
ye olan ihtiyaç çoktur. Buna mukabil, bâzı Or
ta - Doğu memleketlerinde olduğu gibi, bir kıs
mında da sermaye sıkıntısı yoktur. Fakat, 
hepsinin en büyük sıkıntısı maharetle sermaye
nin işletilmesi yollarıtidadır. Daha açık bir de
yimle, gelişme halindeki memleketlerin en bü
yük eksikliği, gerek iş teşebbüsleri ve gerek
se iş idarecileridir. Bu memleketler, Batı tek
nolojisini ödünç almayı düşünürler, fakat, bu
na karşılık sevk ve idare hünerinin Batı mem
leketlerin gelişiminde bu kadar hayati bir rol 
oynadığını pek düşünemezler. 

Sayın arkadaşlarım, bugün bütün dünyada 
iş sahasında meslek adamı olarak bilinen sevk 

ve idarecilerden beklenilen, sosyal idareciliğin 
derin hissi ile meşbu olmaları, hisse senetlerine 
sahibolan ortaklara veya Devlete olduğu kadar, 
orada çalışanlara ve halka karşı da ağır bir me
suliyet tşıdıklarmı müdrik olmaları, bütün bir 
beşeriyet için daha iyi ve daha müreffeh bir ha
yat yaratmak yolunda, akıl ve enerjilerinin 
idaresinden derin bir ruhi ve vicdani tatmin 
hissi duymaları, sermayedar, işçi, müstehlik ve 
cemiyet için eşidolmak üzere, yenilikler yarat
maları, istihsal ve mamullerin pazarlanması için 
diğer kaynakları da verimli ve faydalı bir şe
kilde kullanmayı şiar edinen bir dinamizme ve 
hevese sahibolınalarıdır. 

Güzel Türkiye'miz Batıya kıyasla eski ve 
köklü bir geçmişe saMbolmakla beraiber, her sa* 
hada olduğu gibi, sevk ve idare mevzuunda da 
oldukça geri bulunmaktadır. Esasen her saha
da geri kalışının belki de tek sebebi bu sonun
cusu olsa gerektir. 

Saym arkadaşlarım, yarı yarıya ilim ve sa
nata dayanan modern anlamdaki sevk ve idarenin 
memleketimizde her sahada kıt olduğunu kabul 
etmek mecburiyetini cesaretle belirtmekten fay
da umarız. Bu memleket, mevcut iş gücünün hiç 
olmazsa 1/20 si nisbetinde kalifiye sevk ve idare
cilere sahibolduğu gün özlenen ve beklenen di
namik ekonomisini tesis etmiş olacaktır. Buıgün 
görülen bütün organizasyon bozuklukları, ve
rim düşüklükleri, kapasiteleri altında çalışma
lar, israflar, zararlar, kalite düşüklükleri, he
def ve usul tesbiti ile plân ve programda yapı
lan hatalar, yanlış ve verimsiz yatırımlar, sos
yal hizmet ve mesuliyet idrakindeki kısırlı-
lıklar, hep modern sevk ve idareyi yeteri kadar 
bilmememizdendir. Bu tip sevk ve idarecileri ye
tiştirmek, onları maddi ve mânevi hususlarda 
tatmin etmek gelişmemizle birinci derecede ilgi
li bulunmaktadır. 

Saym arkadaşlarım; sevk ve idarecilerin mem
leket ekonomisinde bu kadar önemli bir yer 
işgal ettiklerini, bu şekilde not ettikten sonra, 
cüzi de olsu bunlardan bâzılarının zaman za
man 3u veya bu siyasi partinin veya doktrinin 
amaline hizmet gayretkeşliğine düştükleri görü
lürse bunları affetmenin vahametine işaret et
mek isteriz. 

Kifayetsiz bulunan ve partizan bir zihniyet
le hareket eden sevk ve idarecilerin, derhal kifa-
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yetli ve müesseselere partizan idareyi soknıyan-
larla değiştirilmesi zaruretine samimiyetle inan
maktayız. Her Hükümetin bu yolda alacağı ka
rarları memnunlukla karşılarız. 

Sevk ve idarec"lerin; her türlü teknik ve ida
ri problemlerini ve müesseselerinin politika
larını daha üst kademelerde müzakere ve mü
nakaşa etmelerini gayet makûl ve yerinde kar
şılarız. Ancak, üst kademelerin nihai kararla
rı, kendi düşüncelerine uymuyor diye, münaka
şayı ve problemleri bu kademede zincirinin 
«dışına çıkarmalarını asla tasvibetmez ve iş di
siplini ile kabili telif görmeyiz. Bu halde, yapı
lacak şey, ya nihai karara ittıba veya istifadır. 
Zira bir üst oevk ve idareciye bağlı ünite müdür
leri ve bu ünite müdürlerine bağlı servis şef
leri de, aynı şekilde hareket ederek müza
kere ve münakaşaları kendi fikir ve görüşleri
ne uymuyor diye, bu kademe zincirinin dışına 
kaydırırlarsa, o müessesenin halini tasavvur bu
yurmanızı rica ederiz. Onun için, kendi iç bün
yelerinde olduğu kadar, müessese idarecileri 
ile Bakanlık arasında da makûl bir otorite ve 
iş disiplininin tesisi behemahal lâzımdır ve ku
rulmalıdır. Yoksa, memleket bunun ıstırabını 
çekmekte daha çok devam eder. 

Sayın milletvekilleri; Herkesçe kabul edilen 
bir hakikattir ki, sanayileşmede teknik elemanın 
rolü büyüktür. Gerek memleket içinde, gerekse 
dışında yetişmiş olan, teknik elemanlarımız iş
letmecilik alanında oldukça başarı göstermek
tedirler. Ancak, tetknik elamanlarımızın en ek
sik tarafları konstrüktiv yani, yapıcı ve yara
tıcı olacak hüviyetten uzak bulunmalarıdır. Bu 
'bakımdan, dışarıdan satın aldığımız tesislerin 
işletilmesine intibakları kolay olmakla beraıber, 
bu tesislerin, plân, proje ve hesaplarını yapa
rak kurucu hale geçmeleri pek mümkün olama
maktadır. 

Bu hal ise, bizi daima dışarıya muhtacolmı-
ya mahkûm bırakacaktır. İster içte, ister dışta 
yapılsın, yaksek tahsil bir insana ancak ilim ve 
teknolojinin kapılarını açacak anahtarları ve
rir. Yapıcı ve yaratıcı teknik eleman ise, işlet
melerde bir hayat boyu edinilecek tecrübelerle 
yetişir. Maalesef Türkiye'miz endüstride geri ol
duğu cihetle, her bir brangta hemen hemen bir
den fazla fabrikaya sahip değildir. Bu bakım
dan, muhtelif sebeplerle bir fabrikadan ayrılan 

j teknik eleman yeni iş hayatında uzun yıllar 
emek verdiği ve tecrübe sahibi olduğu branşı bı
rakarak, yepyeni bir alanda müptedi vaziyetine 
düşmekte ve bu böylece devam edeıgitmekte-
dir. 

Gayet samimiyetle ifade etmek isteriz ki, 
bu kabil elemanların yerlerinin değiştirilmesin
deki politik sebep ve müdahaleler çok cüzi nis-
bette kalmaktadır. Fakat, en büyük sebepler 
maddi ve mânevi tatminsizlik,, teşekkül içi 

I geçimsizlik ve beşeri münasebetlerdeki bilgi
sizlikler ve sosyal ihtiyaçlar teşkil etmektir. 

Bu hususları önlemek için memleket dışı 
tahsilleri üniversitelerden ziyade, ihtisas ve 
pratik eğitime yöneltilmesi, tatmin edici bir 
ücret, sevk ve idare ve beşeri (münasebetler poli
tikasının tatbiki ve takibi gibi hususları şayanı 
tavsiye görürüz. 

I Sayın arkadaşlarım; Konunun ehemmiyeti
ne binaen, 3 ncü Demir - Çelik fabrikalarının 

I kuruluşu ile ilgili çalışmalara da kısaca teması 
faydalı buluruz. 

Böyle mühim ve büyük bir tesisin etütlerin
de bir iki müessesenin cüzi elemanından kısmi 
olarak istifade yoliyle faydalı netice almak güç 

I ve yanıltıcı olabilir. 

Yeteri kadar elemanla kurulacak 3 ncü De
mir - Çelik sanayi bürosunda, eski, tecrübeli 
ve kıymetli elemanların da fikirlerine müracaat 
suretiyle ve gereken yetki ve inisiyatifle teç
hiz edilmek kaydiyle, süratli ve doğru netice 
almak ancak kabil olabilecektir. 

3 ncü Demir - Çelik fabrikalarının kuruluş 
yeri, yapılacak maliyet, çalışmalarının göstere-

- ceği yer olmalı ve özel teşebbüsün mevcut 
800 000 tonu aşkın haddeleme kapasitelerinin 
değerlendirilmesi de göz önünde tutulmalıdır. 

Sayın . arkadaşlarım; Memleketimizin halen 
bilinen yeraltı rezervleri bugünkü sanayiimizi 

I uzun yıllar besliyecek durumdadır. Ancak, bu 
alanda gelişerek Batı memleketlerinin minimum 
seviyesine vardığımız anda, bu bakımdan mü
him problemlerle karşılaşacağımızı cesaretle 
görmek ve düşünımek mecburiyetindeyiz. 

Sizlere, daha uyarıcı bir misal olmak üzere 
Birleşik Amerika'nın bugünkü endüstri potan
siyeli ile; 

Mevcut Kömür rezervlerimizi : 4 yılda 
I Kükürt rezervlerimizi : 6 ayda. 
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Demir rezervlerimizi : 1 yılda 
Pirit rezervlerimizi : 1,5 yılda 

tüketeceğini ifade edersek, bilinen yeraltı ser
vetlerimizin rezervleri hakkında gereği kadar 
bilgi sahibi oluruz. 

Millî gelirimizin takriben % 1,5 unu teşkil 
eden madenciliğimizin istihsal ve ihracat bakı
mından inkişafını düşünürken, yeraltında yat
ması muhtemel bilinmiyen rezervlerin de tes
hirine bütün ilmî ve en modern metotları kul
lanarak hıızla devam etmek mecburiyeti açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Aksi halde, sanayileşmeye 
hızla devam ederken, pek uzak olmıyan bir is
tikbalde dışarıdan bâzı maden cevherleri itha
lâtına mecbur kalacağımızı daima hatırda tut
mamız ieabeder. . 

Sayın milletvekilleri, bilhassa son bir yıldan 
beri, petrol mevzuunda gerek Yüce Meclisler
de, gerekse efkârı umumiyede yapılan tartışma
ların teferruatı hepinizin yüksek malûmlarıdır. 

Büyük bir dâva olan Türk petrolünün gu ve
ya bu siyasi taktiklere kurban edilmesi ve ta
mamen memleket zararına olan bir siyasi iç çe
kişme ve istismar konusu haline getirilmesi, 
başta partilerimiz olmak üzere, her vatandaşın 
şiddetle reddedeceği bir husus olmalıdır. Petrol 
konusunda yapılacak her türlü tartışma tek
nik seviyede kalmalı ve bütün partiler bu hu
susta elbirliği yapmalıdırlar. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu konuda millî menfaatleri, petrolü mil

lileştirmek gibi katî ekonomik doktrin felsefe
leri içerisinde aramak yerine, varılması icabe-
den hedefleri, süratle kalkınma anlayışı içeri
sinde tesbit ederek, matematik bir kesinlikle or
taya koymak ieabeder. Yani, mantık ve muha
keme terazisinin her kefesine hedefleri, diğer 
kefesine de her türlü millî imkânlarımızı koya
rak meseleyi dikkatle tartmalıyız. Eğer, millî 
imkânlaırın bulunduğu kefe hafif geliyorsa, 
dengeyi tesis etmek için oraya dışardan bir şey
ler koyma mecburiyetini hissetmeliyiz. Fakat, 
dengeyi tesis etmek için asla hedefler kefesin
den bir şeyler çıkarmamalıyız. 

Sayın milletvekilleri; 
Plânca tesbit edilen yıllık % 7 kalkınma tem

posu ile ancak torunlarımıza Batı seviyesinde 
bir istikbal hazırlıyoruz. Çocuklarımızın da. 
bizlerin de, bundan ileri standartta müstefidol-

mamız için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Bu da 
Güney ve Güney - Doğu Anadolu'nun çorak top
rakları altında yatan petrol hazinesi, petrol 
mucizesidir. Bunu bu tempoda gerçekleştirmek 
için, her türlü iç ve dış kaynakları akıllıca ha
rekete geçirmeyi' başarabilirsek, bu suç mu olur? 
Bu millî menfaatlere aykırı mı olur? Gelin ya 
insanca yaşamak, ya da daha uzun yıllar bek
lemek şıkkından birinde karar kılarak, o hede
fe koşar adımlarla varmak için her türlü mü
esseseleri ile milletçe elele verelim, şahsi kap
risleri, ben daha iyi bilirim iddialarım, ekono
mik doktrinleri ve parti mülâhazalannı bir ya
na itelim. Aksi halde, hem çocuklarımız, hem de 
üzerinde mamureler bekliyen vatan toprakları
mız bizi asla affetmez. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Enerji Ba
kanlığı bütçelerinin memlekete ve millete ha-. 
yırlı olmasını diler, A. P. Meclis Grupu adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, Mil
let Partisi Grupu adına. (M. P. sıralarından, al
kışlar) 

J M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR' (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; her şoföre otomobil, her köye elektrik 
^fideden, hem de bunu kısa bir zamanda gerçek-
1 bitireceğini bu kürsüden ifade etmiş bulunan 
n'ikümetin, Sanayi Bakanlığı bütçesiyle Ener-
"\ ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerim
le M. P. Meclte Grupunun görüşlerini arz et-
ne.k üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

İktisadi kalkınmamız bakımından bu iki 
bakanlığın ve kapsadığı teşekküllerin önemi 
"'u'ihimdir. Bilhassa Sanayi Bakanlığı, İktisadi 
Defvlet Teşekküllerinin pek çoğunu bünyesinde 
barındırmakta ve millî gelirimizi artırma çaba
ları bakımından bu bakanlık bünyesindeki te
vekküllerin vazifeleri son derece büyük bir 
önem taşımaktadır. Diğer taraftan, Enerji ve 
Tabiî Kaymaklar Bakanlığı ise gerek prodükti-f 
ve gerekse diğer yatirımları yapabilmek bakı-" 
-undan büyük önem kazanmaktadır. Bilhassa 
-merji santrallerinin, enerji barajlarının tesisi 
bu bakanlığa mevdu bir vazifedir. Bu itibarla, 
üzerinde hassasiyetle durulması iktiza eder. 
Ancak, vaktimiz sınırlı olduğu için çok az ko
nulara temas edeceğiz, geniş ve detaylı bir mâ
ruzâtta bulunamıyacağız. 
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Sayın milletvekilleri, Millet Partisi Meclis 
Grupunun, beyanlarımızdaki, mütalâalanmız-
daki mânanın yanlış anlaşılmaması bakımından 
bir inanışını ifade etmek isteriz. Bîze göre Dev
letin iktisadi faaliyetlerdeki rolü, zaruretlerin 
devamı ile sınırlıdır. Yani, zaruretler olmadık
ça Devlet iktisadi salhada faaliyette bulunmama
lıdır. Biliyorsunuz, Cumhuriyetin1 'kurulduğu 
günden bugüne kadar, memlekette bir sermaye 
piyasasının teşekkül etmemiş olması, fertlerin 
ve özel teşebbüsün sermayelerinin son derecede 
sınırlı olması sebebiyle, Devletçilik tatbikatı ge
niş (olarak uygulanmıştır. 40-45 yıllık uygula
mada görülmüştür ki, bu teşekküller, bilhassa 
iktisadi Devlet Teşekkülleri 50 miyar lira ci
varında bir sermaye ile faaliyette bulundukları 
halde, maalesef Türkiye'nin bugünkü halde geri 
kalmasına müncer olacak bir faaliyet gösterilmiş, 
pek de parlak bir imtihan verilmemiştir. Bunun 
tabiatiyle çeşitli sebepleri vardır. Bu teşekkül
lerin kurulduğu günden bu zamana kadar geçen 
safhadaki, yönetiminde rol alan düşünceller, zih
niyet, yatırımların ele almışı, rantabilite ve sair 
meseleleri, siyasi yetkililerin bilhassa 'bu teşek
küller üzerindeki geniş etkileri şüphesiz ters yön
de bir gelişme sağlamıştır. Halbuki, bu teşek
küller, bugün Devlet Plânlama Teşkilâtının ıs
rarla tavsiye etmiş olduğu birtakım tedbirler 
zamanında alınmış olsa idi, fon yaratmada, mem
leketin iktisaden gelişmesinde daha büyük ne
ticeleri meydana getirebilirlerdi. 

"Dvelet Puanlama Teşkilâtı, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin 1965 yılında bir milyar se-
kizyüz milyon lira civarında fon yaratacağını 
kabul etmişti. Ve buna 'göre de programında bâ
zı tedfbirler öngörmüş, zamanın Hükümetleri de 
o tedbirleri kabul etmişti. Maalasef, -o tedbir
ler alınmamış, alınmadığı için de plânda öngö
rülen 'bir milyar sekiz yüz milyon liralık fon. an
cak, yedi yüz elli milyon lira civarında kalmış
tır. Bugün de durum aynıdır. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı 1966 yılı programında kalbul edildiği 
üzere, İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme 
açığı ve sermaye ihtiyaçları için 1 miyar 216 mil
yon lira civarındaki ıbir paranın Devlet bütçesine 
konmasını istemiş ve kalbul edilmiştir. Fakat Hü
kümet'de bu noktada Devlet Plânlama Tekilâtı 
ile beraber hareket ederek bu görüşe uyduğu 
haîde, 1965 yılı Bütçesinde maalesef, biraz evvel 

i bir arkadaşımın da belirttiği üzere, bu meblâğdan 
710 milyon lira indirilmiştir. Yani. Hükümet Ik-

I tisadi Devlet Teşekkülleri için programda ön
görülen tedbirleri aldığını farz etmiştir. Oysa ki 

I bugün bu tedbirlerin hiçbirisi alınmamıştır. 
I Alınmadığına göre, 506 milyon liralık bir işletme 

açığı ve finansman açığı meydana çıkacak de
mektir. Bu tedbirler? Herşeyden evvel bu tedbir
ler, 440 sayılı Kanun gereğince bu kuruluşların 
tam bir muhtariyet içinde vazife görmeleridir. 

I Maalesef bugün, Devlet ve Hükümet bu teşekkül-
I lere geniş ölçüde müdahale etmektedir. Müda

halenin başında, teşkilâtın başında yıllarca bu
lunmuş, teşkilâtın her türlü ihtiyacını, derdini ya
kından izlemiş, teşekküllerin problemlerini hal-

I 1 etmek için yıllarca çaba göstermiş olan. vatan
sever genel müdürlerin değiştirilmesi gelınekte-

I dir. Yani, tedbirler programda öngörülen ted-
I birlerin alınacağı yerde, tersine bir hareketle 

bu tedbirlerin alınmasına mâni olacak yönde bir 
I faaliyet göze çarpmaktadır. 

I Bu faaliyet, hiç şüphesiz İktisadi Devlet Te-
I şekküllerin fon yaratmasına geniş ölçüde 
I mâmi olacaktır. Çünkü, Hükümet dilediği za-
I man onların fiyatlarına müdahale edecek, 

dilediği anda mamulleri dilediği fiyata sattı
racak ve dolayısiyle bu teşeküller daha fazla 

I bir fon yaratacak yerde, aksine açık vere-
I çeklerdir. Bir misal; İktisadi Devlet Teşekül-
I lerinin fiyatlrrınm piyasa mekanizması içinde 

kendiliğinden ayarlanması, o teşeküllerin idare 
I meclisleri tarafından ayarlanmasının düşü

nülmesi, programda yer aldığı ve Hükümet de 
I bunu kabul ettiği halde geçenlerde Sanayi 
I Bakanı Sayın Mehmet Turgut'un beyanatın-
I dan anlıyoruz ki, Sümerbank mamullerinde in

dirim yapmıştır. Sümerbank, mamullerinde 
indirim yapabilir. Sümerbankın bileceği bir 
iştir, yapmışsa bunu Sümerbankın ifade etmesi 

I lâzımdı. Sümerbankın ilân etmesi lâzımge-
I lirken, bu müdahalelere Hükümet karan ile 

yapılacak müdahaleler hariç, Bakanın ağzın
dan bu fiyatların indirildiğinin ifade edil-

I mesi gelişi - güzel bir müdahale olacağı anla-
I mim taşımaktadır. Olabilir, Hükümet iktisadi 
I Devlet Teşekküllerinin bâzı mamullerinde fi

yatları muayyen bir seviyede tutmak ister. 
Fakat, muayyen seviyede tutmak istediği ma-

I muTlerin getireceği gelirleri de bütçesine koy-
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mak suretiyle bütçede karşılıyacağını taahhü-
dedebilir. Bu da Hükümete kanunla verilmiş 
bir yetkidir. Bu böyle olmuyor, iş tamamen 
tersine oluyor. Devlet Plânlama Teşkilâtı, İkti
sadi Devlet Teşeküllerinin fiyat bakımından 
politikalarının serbest bırakılmasını öngör
düğü halde, bu öngörülen fikir tersine anla
şılıyor. Fiyatlarının düşürülmesi, piyasa fi
yatlarının alabildiğine yükseldiği bir devrede, 
fiyatların düşürülmesi müdahaleci bir kısıtla
ma yoluna gidilmesi gibi bir mâna da anla
şılıyor ve maalesef plânda derpiş olunan açık
ların daha da artacağı yönünden bir icraatta 
bulunulmaktadır. Bu durum karşısında 1966 
programının plân hedeflerinde öngörülen yüz
de yedi kalkınma hızına ulaşması bizce müm
kün delildir, şimdiye kadar kalkınma hızı
nın yüzde altı civarında kaldığı mütaaddit 
kereler bu kürsüden ifade edilmiştir. Bn 
müdahaleci davranışlarla, bu kalkınma hızı 
daha da düşecektir ve yükselmesi bizce müm
kün delildir. Bu kalkınma hızına temas et
mişken, bir noktaya işaret etmeden srecemiye-
cegim. Biraz evvel Sayın Muammer Erten, bn 
meseleyi bir başka noktadan ele almıştır. Ben 
başka bir zaviyeden ele alacalım. Savın Baş
bakan Demirel, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bütçesi burada müzakere edilirken, hiçbir se
bep yokken, bir münakaşa için söylemiyorum. 
ama bir vakıayı tesbit etmek bakımından söv-
lüyorum, - diye söze başladı -tam kelime ke
lime ifade edemiyorum fakat, mâna itibariyle 
bövledir - plânlı dönemdeki kalkınma hızı ilp 
plânsız dönemdeki kalkınma hızı bu kürsüden 
münakaşa edilmiştir, zabıtlara geçmiştir ki. 
«aynı olmuştur.*, buyurmuşlardır. Yanlış mı 
Sayın Demirel? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta") — Yanlıştır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir cok rica ede
rim, bu şekilde soru sormaya hakkınız yok. He
yeti Umumiyeye hitâbediniz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ER
DEMİR (Devamla) — Evet, biz öyle anla
dık. Aşağı - yukarı eşit olduğunu, hatta plânlı 
döneminkinin fazla olduğu anlamına gelecek 
birtakım sözler ifade etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bir plânsız kalkınma 
dönemiyle, plânlı kalkınma dönemindeki kalkın

ma hızları tesadüfen eşit olabilir ve hattâ plân
sız dönemdeki hız daha fazla olabilir. Bu tama
men bir tesadüftür. Ama. plânlı kalkınma döne
mindeki kalkınma hızı az da olsa devamlı bir hız
dır. İstikrar ve iktisadi bir politika kalkınma hı
zı devam ettirilebilir ve hattâ artırılabilir. Plân
sız kalkınma döneminde ise, kısa bir süre için da
ha fazla bir hızı temin etmek belki mümkün olur, 
fakat, ekonomik bir noktada gelir, tıkanır. On
dan sonra, daha ileri gitmek mümkün olmaz. 
Nitekim 1958 deki şartlar bu kısa süreli hızlı bir 
kalkınma düşüncesi sonunda 1958 de bir tıkanık
lığa Türk ekonomisi müncer olmuştur. Binaena
leyh, bu tesadüfi olayların birbirine benzeyişleri
ni bü kürsüden söylemek yersizdir. Programda 
da ifade edildiği üzere, Devlet Plânlamanın yap
tığı hesaplara göre, 1950 - 1960 arasındaki kal
kınma hızı, 1960 dan sıonra gelen plânlı dönem
deki kalkınma hızından daha aşağıdır. Daha 
aşağı olan bir kalkıınma hızını eş de olsa bura
da hiçbir sebep yokken söylemenin bizce başıka 
bir anlamı olsa gerektir. (A. P. sıralarından 
öyledir, s*eısi) öyle ise, söylesin. Ya Sayın Baş
bakan Denıirel plânlı kalkınmak fikrine inan
mamaktadır beyanına rağmen. Çünkü, inanmış 
olsalardı bu münakaşayı buradan yapmazlar
dı. Fakat, Anayasaya plânlı kalkınmayı öngör
düğü için, bir Anayasa maddesi olduğu için 
«buna taraftarım» demek suretiyle geçiştirmek 
niyetindedir. Veyahut da her nedense kendile
rince bir zaruretin icabı bir devri müdafaa et
mek z'orunluğunu bu kürsüde hissetmiştir. Bu
nun başka türlü mânası olamaz. Hem program
da daha aşağı bir kalkınma hızının 1950 -1960 
devresi arasında temin edildiği kendilerinin im
zası tahtında ifade edilecek, hem de bu kürsü
de bunların birbirine eşidolduğu anlamına ge
lecek ve o devri müdafaa edecek sözler söylene
cek, bunu bir türlü kuru mantıkla da hareket 
etsek başka bir sebebe bağlamak bizce mümkün 
olmamaktadır. (M. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kalkınma çabalarında kullandıkları, 
fonlar maihduttur. Bunlar hepimizin bildiği üze
re Devlet Yatırım Bankası kaynakları, dış kay
naklar, ve bir de kendi söz kaynaklarımız. Şim
di Devlet, Devlet Yatırım Bankası kayıı akla
rından İktisadi Devlet Teşekküllerini istifade 
ettirmek için âzami çabayı göstermez, dış kay-
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naklardan temin edilen kredilerin hızla kulla
nılmasını tenıin eıdcc'ok tedibirleri almaz ve İk
tisadi Devlet Teşekkülleri öz kaynaklan da 
mahdut olursa, bu teşekküllerin yatırım yap
maları hiç şüphesiz güçleşir. 196'5 yılında'ki tat
bikat maalesef Hükümetin İktisadi Devlet Te
şekküllerinin dış kaynaklardan temin edilmiş 
olan kredileri hızla kul lanın aısına yardımcı ma
hiyette olmamış, aksine bunların kullanılma'sı-
na yardım edecek hiçbir faaliyet gösterilmem iş, 
yardım edilmemiş ve bu kredilerin bir kısmı 
ikull anılmamıştı r. 

Devlet Yatırım Bankası kaynakları ise, esa
sen Kinırlı olduğu için bu sahadaki faaliyetleri 
de tatmin edici bulunmamıştır. 

Biraz evvel işaret ettiğimiz üzere bunların, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin fiyatla.nna ya
pılacak müdahalelerle de kendi öz kaynakları 
mahdut bir seviyede kalmaya mahkûm edilmiş
tir. 

Sözü buraya getirmişken, Etibankm yaptığı 
faaliyetler üzerinde de kısaca durmak isterin. 
neninizin bildiği üzere Etibank maden sahasın
da Türkiye'de kurulmuş yegâne kanın teşekkü
lüdür. Bu müessesenin, memleketimize! kazandır
dığı yıllık döviz 25 - 80 milyon dolar civarın
dadır. Kendisinin ihtiyacı öz kaynaklarına İlâ
ve olarak yıllık ihtiyacı 1,5 ilâ 2 milyon dolar 
civarındadır. Mtibankm bu ihtiyacı Hükümetçe 
ciddiye alınıp, kendi kaynaklarımızdan temin 
edilmemektedir. Devamlı surette dış kaynakla
ra sevk edilmektedir. Dış kaynaklanmış ise, 
çok cazip gördüğü Eetibankın sahasında kendi 
çıkarlarına uygun bir tatbikatı istemektedirler. 
Aksi halde, kendi kaynaklanın bize doğru tev
cih etmemektedirler.- Bir misal vermek isterim. 
rhibank 1958 yılından beri bakır madenlerini 
tevsi etmek istemektedir. Ergani Bakır İşlet
mesini 1958 yılından bu yana. tevsi etmek iste
mektedir. i958 den 19(14 yılına kadar dış kay
naklardan yardım talcbcdil mistir. Bu yardım
lar ha bugün, ha yarın çeşitli tecrübelerle sav
saklanmış, vakit geçirilmiş, 1964 yılına gelince; 
m.ıdeulerinize bizi ortak ederseniz, bakırlara bi
zi ortak ederseniz yardım yaparız cevabı veril
miştir. Etibank, bu cevabı aklığı 19H4 yılından 
bugüne kadar, İçendi kendisine kendi kaynak
la riyl e bakır madenlerini tevsi etmek y. d unda
dır. Binaenaleyh, şayet Hükümet bundan son

raki tatbikatlarında kendi kaynaklarımızı işle
tecek Etibank gibi müesseselerden lüzumlu do
lan esirgemc/.se bu müessese1 ümidediyorum ki, 
bakır istihsalini 50 bin tona çıkarabilir, yılda. 
25 - 80 milyon dolar olan döviz gelirini de, 
75 milyon dolara çıkarabilir, dolayısiyle Uva 
yaratmakta çok daha büyük bir adım atmış ola
bilir.,O itibarla, bilhassa bu müessesenin işlettiği 
madenler üzenindi1 bu müessesenin daha hızla. 
gelişmesini temin edecek, lüzumlu yardımların 
.Bükü m. et ta raf unlan esirget im em esin i istirham 
etmekteyim. 

•Sayın milletvekilleri, Sanayi Bakanından 
bâzı suallerimiz olacak. Sayın Mehmet Turgut 
lütfederler cevap verirlerse1, memnun kalaca
ğız. 

19()(i programına dâhil, programlanmış tesis
lerin dışında, olmak üzere gübre sanayii, çi
mento fabrikadan, şeker fabrikaları, kâğıt fab
rikadan, T)(,vlet eliyle konserve fabrikaları. Sii-
merbank kan al iyi e yün yıkama ve iplik fabrikası 
gibi tesisleri bundan sonraki program dönemle
rinde düşünmekte midirler? Şayet düşünülüyor
sa, bu tesisi enin hangi sermaye ile kurulmasını 
öngörecekler ve hangi yollarda/bunları program
laştırmak istiyorlar? Çünkü, bunun önemi var
dır. Şimdiden bilinmesinin bir plânlı, programlı 
gidişin incelenmesi, tetkik edilmesi bakımından 
önemi vardır. Geçmiş yıllarda bu gibi tesislerin 
rey mekanizm asını işletme bakımından kullanıl
dığı bir vakıadır. Bu gibi tesislere memleketin 
yine de ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyacı gidermek 
için şüphesiz Hükümet zaman zaman böyle te
sisleri kurmak yoluna gidecek, kurma teşebbüs
lerine yardımcı olacaktır. Ama, bunların yerle
rinin tesbitinde rey mekanizmasının işleyip işle
mediğini anlamak bakımından şimdiden tasavvur
ları var mıdır, yerleri belli midir Belli değilse 
yerleri ne şekilde seçilecektir? Bunların Sayın 
Sanayi Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
hasseten istirham edeceğiz. 

Adalet Partisi bizim ele görüşümüze uygun 
olarak, karma ekonomi sisteminde özel teşebbüse 
daha çok önem verileceğini ifade etmiştir. Mem
leketimizin kalkınması, sanayii sahasındaki yatı
rımlara bağlıdır. Ağır sanayii yatırımları imalât 
sanayii yatırımları, kamu ve özel sektör olarak 
genişi etilmcdikç.e, bunlar hızla temin edilmedikçe, 
iktisaden kalkınmamıza ve istihdam hacımnm 
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artırılmasına bizce imkân yoktur. Hattâ denebi
lir ki, zirai sahadaki kalkınmamız dahi birtakım 
imalât sanayimin memleketimizde kurulmasına, 
yerleşmesine, bağlıdır. Yani, imalât sanayii ola
rak dışarıdan getirilecek birtakım parçaların 
memlekette montaj yapılması suretiyle yapılan 
montaj sanayii anlamında söylemiyorum. Her şe
yi ile, bir civatasından tutunuz da en büyük par
çasına kadar, gövdesine, makinasma kadar yerli 
mühendisliğin, yerli işçinin, yerli ham maddenin 
bir neticesi olarak bu imalâtın yapılması fikrini 
taşıyoruz. Bu şekildeki bir imalât sanayii ve ağır 
sanayii memleketimizde kurulmadıkça, kanaati
miz odur ki, hem istihdam hacmini azaltmaktaki 
çabalarımız boşa gidecek, hem de iktisaden kal
kınma çabalarımız bizce olumlu sonuç vermiyc-
cektir. Şimdi, Adalet Partisi de bu görüşte bu
lunduğuna göre, geçenlerde gazetelerde okuduk, 
bâzı tesisleri, kamu kuruluşlarını, kamu tesisleri
ni özel sektöre devretmek gibi bir hava, bir fikir 
var. Şimdi, Sayın Mehmet Turgut bir inceleme 
yapmış mıdır? Hangi kamu tesislerini özel sektö
re devretmek fikrindedirler? Bir çalışma var mı
dır? Bunun için böyle bir devir düşünüyorlarsa 
özel sermayeyi nereden buluyorlar, ne şekilde 
temin ediyorlar? Bunun mekanizmasını tam mâ
nası ile tesbit etmişler midir? Bu hususta da ken
dilerinden izahat rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Beş Yıllık Plân bu Mec
liste müzakere edilirken bugün Sanayi Bakanlığı 
makamını işgal eden arkadaşımız, plânda bir de
ğişiklik yapılmasını, bir ilâve yapılmasını tale-
betmiş fakat, maalesef o talebi reddedilmişti. Esa
sen, biraz sonra arz edeceğim teklifin plâna gir
mesine ihtiyaç yoktur. Plân yürürlükte olduğu 
halde, Hükümetler, Saym Mehmet Turgut'un ar
zu ettiği değişikliği pekâlâ gerçekleştirebilir. O 
şudur: Sayın Mehmet Turgut der ki; «İthalâtta 
bülten metodunun plâna ilâvesini istiyorum. Ya
ni her hangi bir ithalât yapılacak mı, kamu sek
törü yapsın özel sektör yapsın ithalâtı, daha ev
velce proforma faturalariyle birlikte Merkez Ban
kasına müracaat edecek, bu müracaatların sonu 
alındığı zaman ithal edilmek istenen malzemenin 
cinsi, nevi fiyatları ilân edilecek ve her hangi bir 
Türk kamu sektörü veya özel sektör müteşebbisi 
çıkar da ben şu malzemeleri Türkiye'de imal ede
bilirim derse, onun imal edebileceği miktarı Tür
kiye'de yapılsın, geri kalanı ithal edilsin. Bu su
retle, hem sanayiimiz kurulmuş olacak ve hem de 

döviz tasarrufunu temin etmiş olacağız. Düşün
cenin gerekçesi de budur. Şimdi, Sayın Turgut, 
Hükümet üyesi olduklarına göre ithalâtta bülten 
metodu tekliflerinde musir mıdırlar?. Şimdiye 
kadar bu düşünceleri istikametinde bir çalışma 
yapmışlar mıdır, yapmamışlar mıdır? Bunları 
öğrenmek istiyorum. Özel sektöre bu sahada ne 
gibi fayda temin etmişlerdir? Bunları da Büyük 
Meclisin bilmesinde fayda vardır. Yoksa hem böy
le tekliflerde bulunup, hem de hiçbir tedbir al
mamak gibi bir durumda mıdırlar? Bunu da öğ
renmekte şüphesiz büyük faydalar vardır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi küçük es
naf ve sanatkârdan geniş ölçüde rey almıştır. 
Onlara tatlı bir gelecek vâdedilmiş ve denmiştir 
ki, «Biz iktidara gelirsek, sanayi sitesi kurmak 
hususundaki teşebbüslerinizi akîm bırakmıyaca-
ğız, neticelendireceğiz. Size geniş krediler vere
ceğiz.» ve saire denmiştir. Ama, bütçeye bakıyo
ruz, küçük esnaf ve sanatkârın kasabalarda, şe
hirlerde kurmaya teşebbüs ettikleri sanayi sitesi 
için lüzumlu krediyi temin edecek para maalesef 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir iki dakikanız 
vardır, lütfen ona göre konuşmanızı düzenleyi
niz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Bu bakımdan Adalet Parti
sinin hem onlara vadedip, hem de va'dini gerçek-
leştirmcmesi karşısında gelecek secimde onlara ne 
cevap vereceğini merak ediyoruz. (A. P. sırala
rında gürültüler) 

Yalnız, sözlerimi bitirmeden evvel, bir nokta
ya temas ötmek isterim: Vaktin darlığı petrol ko
nusundaki görüşlerimizi söylememize imkân ver
memiştir. 

Petrol sahasında programda çok önemli ted
birler vardır. Kota metodu ile ithal edilecek 
denin ektedir. Bu kota metoduna şimdiden Hü
kümet başlıyacak mıdır, başlamıyacak mıdır? 
Bunun açıklanmasında fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimizi bitirir
ken, son olarak bir noktaya işaret etmek istiyo
ruz. Hepimizin hatırlıyacağı üzere, teşbihte ha
ta olmaz; A. Partililer hemen gücenmesinler. 
1960 meşru ihtilâlinden sonra bugün Adalet 
Partisinin bünyesinde bulunan bir Sayın pro
fesör Cumhuriyet Gazetesinde Nisan - Mayıs 
hâdiseleri münaselbötiyle köşke çağırıldığını ve 
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alınacak tedbirin ne olduğu 'kendisine soruldu
ğu zaman, «yapılacak şey Hükümeti değiştir-
melk'tir» diye bir teklifte 'bulunduğunu fakat, 
zamanın yetkilisi; «Dere geçiyoruz, dere geçi
lirken at değiştirmek yanlış olur.» mülâhazası 
ile teklifini reddettiğini yazmıştır. (Adalet Par
tisi sıralarından «ibu lâfların ne yeri var» ses
leri.) Müsaade buyurursanız lâfın yeri var. 

Bugün buna 'benzer bir durumla karşı kar-
siyayız. Yine Cumhuriyet Gazetesinde... (Ada
let Partisinden gürültüler ve «şimdi bunların 
sırası mı» sesleri) Müsaade buyurun arkadaş
lar. Cumhuriyet Gazetesinde Lûtfi Duran son 
Hükümet tasarruflarını nazarı itibara alarak 
Şûrayı Devlet kararlarının uygulanmaması 
karşısında üzüntüsünü ifade ediyor ve diyor 
ki, «Hükümetler sorumludur. Meclise verilmiş 
•olan soruşturma önergesi münaşelb etiyle, Hükü
metin düşürülmesi zaruridir, Bu gidice dur de-
'meik lâzımdır. Eğer, bu gidişe reyleri ile Hükü
metin peşinde olanları dur demez, onu destek
lerlerse, Hükümetlin sorumluluğuna iştirak et
miş olurlar.» demektedir. «İleride vatandaş bu 
durum nazarı itibara alır, Adalet Partisini dü
şürebilir» diyor, Lütfi Duran. Sayın Adalet Par
ticinin bu Anayasaya ayikırı davranışlara deva
mı muvacehesinde Adalet Partisi sözcüsünün 
buna karşı bir beyanını bu kürsüde duyamamıa-
ııın üzüntüsü içindeyiz. Adalet Partililer de 
toptan böyle mi düşünüyorlar, bunu öğrenmek 
isterim. Yüce Meclise Millet Partisi Meclis gru-
punun saygılarını sunarım, hoşça kalınız (M.P. 
sı r alan nida alkışla r). 

BAŞKAN — C.H.P. Gmpu adına Sayın 
Hüdaıi O rai buyurunuz. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL (De
nizli) •— Çok değerli arkadaşlarım; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığiyle ilgili konular 
hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi adına gö
rüşlerimizi ifadeye imkân bulama'mıştık. Bu 
15 dalkikalik çok kısa bir zaman içinde .11 daire 
ve Genel Müdürlük müessesesinden müteşekkil 
olan bu Bakanlığın politikasının anaesaslarmı 
C.H.P. riin anlayış zaviyesinden ifade etmenin 
mümkün olmadığını yüksek takdirlerinize arz 
etmek isterim. Mevzu şudur ki, evvelâ burada 
bu kadar büyük anada vaları bünyesinde taşı
yan bir Balkanlığm, mevzularını, Sayın Başba

kan da burada olduklarına göre, enine boyuna 
görüşmek ve bu konularda millî menfaatlerin 
ne olduğu noktası üzerinde Parlâımentonun itti
fakına varabilecek bir neticeyi istihsâl etmemiz 
lâzımgellrken, zaman tahditlerine gitmek sure
tiyle bu konuşmaların mahdyçitini küçümseme
nin yerinde ve isabetli bir hareket olmadığını 
bilhassa ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Partili 
sözcü arkadaşım, değerli arkadaşım Muammer 
Enten'e teessüflerini ifade ettiler. Ben bu tees
süflerimin yerinde okluğuna kaani değilim. Biz 
Parlâmento olarak Anayasanın hükümlerini ye
rine getirmekle mükellef bir organız. Anayasa
nın 132 nci maddesine göre, yasama ve yürütme 
organları mahkeme kararlarını uygulamak mec
buriyetindedirler. Ve Hükümet bu görevi yerine 
getirmiyorsa, bu vazifeyi ifa etmiyorsa, evvelâ 
Parlâmento niçin bunu ifa etmediğini sorar ve 
.siyasi denetim yoluna başvurur. Siyasi denetim 
yoluna başvurma imkânlarını kaldırıyorsunuz 
ve ondan sonra da teessüf ifade ediyorsunuz. 
Teessüfü evvelâ Sayın 'Başbakana ifade etmek 
lâzımdır. M'ah'keme kararlarını yerine getirmi
yor! bir rejimin neticesinin daima tehlikeli oldu
ğunu ifade etmek isterim. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar). Değerli arkadaşlarım, hepimiz bunu 
ifa edeceğiz, o kararı verenler de millet adına 
o kararı veriyor. Parlâmento da, Parlâmentonun 
kararları da kazai murakabeye tabidir. Kazai mu
rakabenin 'dışına çıktığımız takdirde, bilelim ki, 
evvelâ o tasarrufları yapan Bakanlardan tutu
nuz da, Hükümete kadar, Parlâmentoya ka
dar mesuliyetimiz vardır. Ve bu mesuliyetimiz 
demokratik rejimde Anayasanın içinde meşrui
yetimize kadar giden hukukî kararlardır. Bu 
kararları ifa etmek mecburiyetindeyiz. (C.H.P. 
sıralarımdan alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım; bâzı sualler sorulur, 
sizin zamanınızda şöyle oldu, böyle oldu. Bun
ları münakaşa etmek mümıkündür. Müsaade et
sinler, zaman tahdidini kaldırsınlar, burada bu
nun münakaşasını yapalım. Ama, hepimiz Par
lâmento olarak şuna emin olmalıyız ki... 

BAŞKAN — Sayın Oral bir dakika müsaade 
buyurun. Bu zamanla kayıtlama kararı Par
lâmentomun vermiş olduğu bir karardır. Onun 
için bir grupu istihdaf ederek konuşmayınız. 
Meclis karar vermiştir. 
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C.H.P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL (De
vamla) — Anlıyorum efendim, ben de zaten 
Meclise hitaben söylüyorum. Zaman tahdidini 
lütfen kaydetmenizi rica odeeeğim. Değerli ar
kadaşlarım, hiçbir partiye, doğrudan doğruya 
bir hasta makrun olarak görüşmüyorum. 

Bu rejimi hep beraber müdafaa etmek mec
buriyetindeyiz. Bu rejimi hep beraber müdafaa 
edenken, bütün hukuk kurallarına, hukuka bağ
lı Devlet mefhumuna riayet etmek mecburiye
tinde olduğumuz şuurunu hiçbir zaman unut
mamamız lâzıımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, enerji sektörüne geç-
ımelk isterdim, Keban Barajından bahsetmek is
terdim, madenden bahsetmek isterdim, petrol
den bahsetmeik isterdim. Ama, bu kısa zaman 
içinde neden bahsedeceksiniz? (Gürültüler). 
Hangi politikayı ifade edeceksiniz? Bu müm
kün değildir. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Siz vak
tiyle neye yapmadınız? 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL (De
vamla) — Benim için bu şekilde ifadelere ce
vap vermek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
C. H, P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 

(Devamla) — Ciddî Devlet idaresi ve hizmet 
şuuru içinde bulunan insanlar daima muhalefe
tin tenkidine tahammül etmesini bilen insanlar
dır. Muhalefete tahammül etmesini bilmiyeıı 
iktidarların akibeti daima tehlikeli olmuştur. 
Biz bunun acı tecrübelerini geçirmişizdir. (Ada
let Partisinden gürültüler) Değerli arkadaşla
rım 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz o zaman 
niçin yapmadınız. ? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 

(Devamla) — Sayın Başkan, bu müdahalelerle 
husule gelen zaman kaybını lütfen not etmenizi 
rica edeceğim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Polemik 
yapıyorsun. 

BAŞKAN — Siz de Sayın Oral saded dışına 
çıkmayın lütfen. Sanayi Bakanlığı bütçesi üzc-
sinde görüştüğümüzü unutmayınız. 

Rica ederim, Sayın Koksal, istirham ederim, 
Sayın Ataöv, rica ederim. 

28 . 2 . 1968 O : 3 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, petrol 
mevzuuna geliyorum. Başka mevzudan bahset
mek mümkün değildir. Bir yıl petrol konusunda 
millî politikanın mesuliyetini taşımış bir arka
daşınız olarak Parlâmentoda henüz konuşmak 
imkânını bulamamış bir arkadaşınızım. Ve Sa
yın Enerji Bakanları, eski Bakanların 4 saat 
konuşmuş olmasına rağmen bir yıldan beri bu 
mesuliyeti taşıyan, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak da 3,5 yıldanberi bu mesuliyeti taşıyan 
ve 1954 yılında da kapitüller hükümler getiri
yorsunuz. Devleti bu memleket ülkesinde petrol 
arama faaliyetlerinden, hakkından ve sahibol-
maktan menediyorusunuz diyen Cumhuriyet 
Halk Partisinin bir gün dahi f iki ilerini dinle
mek zahmetini ihtiyar buyurmadınız. Şimdi 
arkadaşlarım, şunu ifade ediyorum: Petrol ko
nusunda ne yapmışız? Demişiz ki ; ham petrol 
ithali dolayısiyle indirim yapacağız demişiz. 
İndirim yapmak için üç sene çalışmışız. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı da bu mevzuda rapor ver
miş, indirim yapılması için, Bakanlıklararası Ko
misyon da vermiş ve yabancı şL ketlerin yılda 
200 000 000 liraya yakın fahiş menfaat temin 
ettikleri tesbit edilmiş. Yunanistan'a, İtalya'ya, 
Almanya'ya indirim yaparlar, bu fakir millet
ten 200 000 000 lira vergi, 10 seneden beri bir 
milyar lirayı mütecaviz para alırlar. Bunun 
mücadelesini C. H. P. yapmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu ithal ham petrolü 
böyle. Bunun yanında evvelâ Türk ham pet
rolü satılacaktır diye karar almışız, kararname 
neşretmişiz, Danıştay kararlarını tatbik etmi
şiz. Ve bunun neticesi olarak da Türk ham pet
rolünün inkişafını sağlamışız. 

Bunun yanında size bir mevzudan daha bah
sedeceğim. Arkadaşlar, Kıbrıs buhranını yaşı-
yan bür arkadaşınız olarak mesuliyet mevkiinde 
bulundum. 8 Ağustosta uçaklarımızın Kıbrıs 
semalarına şevki mevzuunda şu konu var idi. 
Arkadaşlar, bunda jet yakıtlarımızı dışardan 
ithal ediyorduk. Ve bu dışardan ithal edilen 
jet yakıtlarımızın iki üç defa yapılan ithalinde 
Antiayşing denilen maddeden mahrum olduğu
nu gördük. Yabancı şirketlerden ithal etmiş 
olduğu bu maddelerden yoksun bulunması se
bebiyle Türk jet uçaklarının yüksek uçuş ya-
pamıyacaklarını bana Petrol Dairesi Reisi gel-
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di ifade etti. Ve acı acı teessürünü belirtti. 
Biz, bu sırada tedbirlerimizi, aldık, tedbirle id
iniz şu idi: Elimizde stoklar vardı ama, İpraş 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Geucl 
Müdürlüğü derhal faaliyete geçmek suretiyle, 
Türkiye'nin ihtiyacı olan jet yakıtını imal etti 
ve orduya teslim edildi. (Halk Partisi sırala
rından alkışlar) Ve bunun neticesi olarak da 
şu yazıyı gönderdi. Millî Güvenlik Kurulu Ka
rarıdır. 

«19 . 8 . .1964 Türk Hava Kuvvetlerine jet 
yakıtı temin için 8 Ağustos 19G4 tarihi tesbit 
edilmesine rağmen, Kıbrıs buhranı sebebiyle 
bu akaryakıtı 12 Ağustos 1964 tarihinden iti
baren teslime hazır hale getirmekte büyük 
gayretler sarf eden, başta Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı Genel Müdürü olmak üzere, 

'Petrol Ofis Umum Müdürüne, bu iki teşkilâtın 
ilgili personeline, İPRAŞ/ın ilgili idarecilerine, 
mühendis, teknisyenlerine, Millî Güvenlik Ku
rulu adına Genel Sekreterlikçe teşekkül' edil
mesine karar verilmiş ve aynı toplantıya katı
lan Bakanlar Kurulu da bunu tasvibetmişler-
dir. İmza; Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Baş
bakan İsmet İnönü, Bakanla:-, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Sunay, Kara Kuvvetleri Ku
mandanı Ali Kcskiner, Necdet Uran, İrfan 
Tansel.» Siz ne yapıyorsunuz? Bu milliyetçi, 
memlekete büyük hizmet eden başta Etibank 
Genel Müdürü olmak üzere hiçbir hukukî se-
sebebe müstenidolmadan işinden uzaklaştırıyor-
sunuz ve ondan sonra da milletin huzuruna çı
kıyorsunuz. Ne ile çıkacaksınız? (C. H. P. Kira
larından. alkışlar) Bunların burada görüşülmesi 
lâzımgelir. Tasarrufların ardında yatan ger
çek sebepleri bilmemiz lâzımgelir. Bir milletin 
mücadelesine, bir milletin harb gücüne güç, kat
mak için çırpman milliyetçi idare adamlarına 
tahammül şuuruna sahibolmamız lâzımgelir. 
(C. II. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; ne yapmış bu genel 
müdür? İndirim konusunda Caltex'ten % 10 
indirim için vesika getirmiş ve Enerji Bakarınla 
vermiş. Ve Plânlama Teşkilâtına- bu yabancı 
şirketler pahalı satıyorlar demiş. Benim petrol 
d'aıVcııı do - yazılar burada bendedir - 1969 
yılında Demokrat Parti zamanında Hükümetle 
Caltex arasında anlaşma yapılmış ve bu anlaş
mada, «Afişe fiyatları üzerinden ithal edece
ğimizi kabul ediyoruz.» diye sakıt iktidar bu

nu kaıbul etmiiş. Yani yabancı şirketlerin ilân 
ettiği fiyatı benim bundan evvelki Hükümetim 
kabul etmiş; yabancı şirketler de çıkmış baş
ta bana, benim Hükümetime ve Petrıol Dairesi
ne olmak üzere, mukavele var aramızda, indi
reni ezsiniz, demiş ve Türk Hükümeti de, Ener
ji Bakanlığı da, burası Türk Hükümetidir, ser
best rekabet fiyatları asıldır, Türk Hükümeti
nin hükümran olduğu yerde ve Meclisten geç-
miyen bu tasarrufların huikukî mesnedi yoktur, 
diye indirime el atmış ve indirimi gerçelkleştir-
<menin yolunu bulmuş ve bunda da bir Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı en büyük rolü 
ifa etmiş. Sonra no olmuş bilir misiniz? GM'tımiş 
Senatoda A. P. li iki senatör, «Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının bu fevkalâde çalışma
ları dıolayısiyle, istihsali artırdıkları için, teb
riklerinizi senatöre iletin.» demiş ve bu tebrik
ler de oraya iletilmiş. Buna ne büyürünsünüz? 
Değerli arkadaşlarım, bunun sonumda ne ya
pılmış? Diğer konularda, petro - kimya konu
sunda, yabancı şirket gelmiş, «Petro - kimya
ya yılda 40 milyon dolar döviz tasarrufu temin 
edecek olan petro - kimya tesisini ben yapaca
ğım.» demiş. İnönü hükümetleri ve Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, «Biz bunu kendi 
bilgi ve gücümüzle yaparız.» demiış ve ondan 
sonra da harekete geçmiş... (Gülüşmeler.) Alay 
etmenin lüzumu yok. 10 . 4 . 1964 tarihinde İk
tisadi Kurulda Hükümette Türkiye Petrolleri
ne verilmesine karar verilmiştir. 1 0 . 4 . 1964 tc 
verilen karardan sonra, Türkiye Petrollerinde 
hangi gerçekleşmeyi bekliyorsunuz ? Onun ya
nında pipo - line konusu gelmiş, yabancı şir
ketler başlamışlar konuşmaya, «Eğer siz bu bo
ru hattını bize vermezseniz, Türkiye Petrolleri
ne verirseniz belgeyi, biz sizin petrıol boru hat-
tmızdan petrol akıtmıyacağız.» demişler ve «or
tak olalım» telklifinde bulunmuşlar. Bunun üze
rine kanun müsait, - o çok sevdiğiniz kanun 
müsait buna - o kanun diyor ki ; bir itiraz vu
kuunda hakları muhtel oluyorsa itirazlar ya
pılır. Bu itirazlar neticesinde Bakan karar ve
rir, Bakanın kararma. Devlet Şûrasına yaban
cı şirketler itiraz eder. O zaman biz bütün bun
ları reddetmişiz ve netice itibariyle, yine C. H. 
P. İktidarı Hükümeti pipe - linei de, boru hat
tını da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
vermek suretiyle yılda 60 000 000 dolar döviz 
teminini sağlıyacak bu tesisi de biz vermişiz. 

342 — 



M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1966 O : 3 

Bununla iftihar etmemiz lâzımgcldiğini her za
man söylemekten çekinmiyeceğiz. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

DeğerLi arkadaşlarım; şimdi, «Pipe - line bo
ru hattı niçin gecikti?» diye Sayın Başbakan 
soruyor. Lütfen vesikalara bakınız. O pipe - li
ne yapılırken, onun belge verme hakkı, kanuna 
göre mecburdur Petrol Dairesi bunu yapmaya. 
Petrol Dairesi Ekim 1964 te ancak belgeyi ve
rebildi. TPAO'na. Kimden, neyin hesabını so
ruyorsunuz? Türkiye'de evvelâ Türk petrolü 
satılsın diye, Devlet Şûrasına gidip Petrol Dai
resinin kararını iptal ettiren Türkiye Petrolle
rinden mi hesap soruyorsunuz? Kimden hesap 
soruyorsunuz? Jet yakutlarını yapmak suretiy
le Türk gücüne güç katan Türkiye Petrollerin
den mi hesap soruyorsunuz? Kimden hesap so
ruyorsunuz? İndirim konusuna en büyük eği
limi yapan, en büyük çalışmayı yapan ondan 
mı hesap soruyorsunuz? Yine size bir şey söy-
liyeceğim arkadaşlar. Bütün bu çalışmaları 
Devlet Plânlama Dairesinin arşivlerinde bula
bilirsiniz. Orada bu çalışmaları Türk teknik 
elemanları yaptı. Siz zanneder misiniz ki, bu iş
ler kendiliğinden olup bitiyor? Sayın Başba
kan bir şey ifade ettiler, «Keıbanm su ölçme
lerine 1935 te başladık.» dediler. Doğrudur. 
1935 - 1936 da Atatürk ve Başbakan İnönü za
manında Kobana başlanmıştır, doğrudur. (C. 
II. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral iki dakikanız var, 
düzenleyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Ondan sonra da 1955 - 1960 yıl
ları arasında harita alımının yapıldığı da doğ
rudur. Ama Kebana vücut veren bütün çalış
maların C. II. P. nin bu 3,5 yıllık devresinde 
olduğu da doğrudur. (C H. P. sıralarından al
kışlar.) «Keban toplantısını iki ayda gerçek
leştirdik.» derler, bu iki ayda o toplantıyı ger
çekleştirmek için kararnameyle arkadaşların 
tesbitini Üçüncü İnönü Hükümeti yaptı ve o 
toplantılara iştirak eden Selâhaddin Kılıç ar
kadaşımız da aranızda oturmaktadır. (C. II. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Oral; vaktiniz dolmuş
tur. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; konuş

mama son veriyorum. Yalnız şunu ifade etmek . 
isterim ki; 4,5 milyar kilovat saate yakın ener
ji üretimini, 15 milyar kilovat saate çıkaracak, 
on milyar kilovat saat ilâve edecek güçteki ba
rajların, santrallerin portesi 3 900 000 000 kü
sur liradır. İhale halinde, inşaat halinde ve in
şaata devam edilmek suretiyle Dördüncü Koa
lisyon Hükümetine devretmiş bulunuyoruz. Bi
ze şu sual sorulur: 3,5 yıl içinde hangi tesise 
başladınız da bitirdiniz? Sayın Başbakandan 
soruyorum; 1966 programında diyor ki; «Bir 
baraj ve hidro - ele'ktrik santralini, istikşafın
dan itibaren 10 yıldan evvel yapamazsınız.» di
yor ve kendileri de diyor ki; «25 yıldan beri 
çalışıyoruz Kcıban için.» diyor, buraya çıkıyor 
3,5 senede bizden baraj bekliyor. Arkadaşlar 
bu kürsü polemiğe müsait değildir. Bu kürsü
de şuurla konuşulması lâzımdır. (C H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Oral. 
C. II. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, hukuk 
Devleti mefhumu içinde -çalışanaik mecburiye
tinde olduğumuzu ifade ettim ve çok kısa za
manda bütün mevzulara temas etmek suretiyle 
malûmat arz etmek isterdim. C. H. P. adına bu 
dar zamanda bu şekilde konuşmaya mecbur ol
duğumuzu ifade etmek isterim. Yüce Meclisin 
problemlere, millî dâvalara olan bağlılığına, 
inanışına ve istikamet vereceğine olan inancımı 
teyideder, hepinize hürmetler ederim arkadaş
lar. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «bravo» ses
leri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar grupları adına arkadaşlarımız ko
nuşmuşlardır. Sırada tekrar C. H. P. Grupu adı
na Sayın Hüdai Oral konuşmuştur. Şimdi yeter
lik önergesi gelmiştir. Yeterlik önergesini okut
madan evvel Hükümete söz vereceğim. Onu ta
kiben sırada bulunan bir milletvekiline söz ve
receğim, ondan sonra yeterlik önergesini oyu
nuza sunacağım. 

Buyurun Sayın Sanayi Bakanı. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; esas ko
nuşmama başlamadan önce, biraz evvel konu
şan C. H. P. Sözcüsü arkadaşıma birkaç keli
me ile cevap vermek isterim. (A. P. sıraların-
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dan «değmez» sesleri.) Evvelâ arkadaşım bu 
tip konuşmaları Denizlimde meydan mitingle
rinde çok yaptı. Bu tip konuşmalar halk tara
fından tutulmadı. Yüce Heyetinizde tutulur 
mu, onu bilmiyorum. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Denizli'ye ka
dar geldiğinizi biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oral; biraz evvel şikâ
yet ettiğiniz aynı şeyi şimdi zatıâliniz işliyor
sunuz, lütfen. 

SANAYİ BAKANİ MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Arkadaşım benim zamanıma ait 
birkaç husustan bahsettiler ve hilafı hakikat 
malûmat verdiler. Bunları kısaca belirtip, esas 
konuşmama geçmek isterim. 

Arkadaşlarım iktidarları zamanında çok bü
yük işler yapmışlar, petrol meselesini hallet
mişler. Bir tek misal vereceğim arkadaşlar; 
petrol meselesi, dünyada 1960 tan bu yana pet
rol fiyatları düşmektedir. C. H. P. iktidarları 
petrol fiyatlarının düzmesinin 19.63 senesi Ha
ziran ayında farkına varmışlar ve petrol fi
yatları düşüyor demişler. Halbuki, bütün pet
rolle alâkalı, mecmua, gazeteler ve yayınlar 
petrol fiyatlarının 1960 tan itibaren düştüğü
nü yazmışlardır. Arkadaşlarımız 1963 yılı 13 
Haziranında bunun farkına varmışlardır. 1963 
yılı 13 Haziranında bir komisyon kurmuşlar, 
bu komisyon o kadar hızlı çalışmış ki, 1964 yı
lının 14 Haziranında şirketleri müzakereye da
vet edebilecek bir duruma gelebilmiş. Bu da 
C. H. P. nin memleket meselelerini yapmak için 
hızına, temposuna bir misaldir. (A. P. sırala
rından alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Efendim, boru hattını kendileri ihale et
mişler. Boru hattı iki sene gecikmiştir. Bir gün 
bu memleketin insanları boru hattının ilki sene 
gecikmesinden, bu fakir milletin kesesine ne 
büyük zararlar geldiğini araştıracak ve elbette 
hesabını soracaktır. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

Efendim, Petrol Dairesi ile Türkiye Petrol
leri birbirine girmiş. Kim Petrol Dairesinin ba
şında? C. H. P. Sayın eski Genel Sekreteri çok 
hürmet ettiğim Muhterem İsmail Rüştü AksaP-
m kardeşi. Kim kiminle mücadele etmiş? Halk 
Partisi kendi içinde birbiriyle mücadele etmiş. 
Bunun A. P. ile ne alâkası var beyler? (A. P. 
sıralarından alkışlar.) (C. H. P. sıralarından 
«Bu ne demek?» sesleri.) 

Şimdi, meşhur Keban meselesine geliyorum. 
Keban meselesini geçen sene burada uzun uzun 
bahsettik. Beş milyon lira Kebanm projeleri 
için tahsisat kondu diye gazetecileriyle, fıkra-
cılariyle, mebuslariyle, o zamanın mebuslarını 
tefe tutan arkadaşlarımız şimdi Kebana sahip 
çıkıyorlar. Bu C. H. P. nin eski taktiği, eski 
usulüdür. Kâra kimseyi ortak etmez, zarara ka
rışmaz. Bu, C. H. P. nin eski taktiğidir, onun 
için küsurlarına bakılmaz. Selâhattin Kılıç 
arkadaşımız, bugün partilerinde bulunan Muh
terem Selâhattin Kılıç arkadaşımız, Kebanm ça
lışmalarım yapmışlar, evet yaptılar arkadaş
lar. Ama, yine bugün partilerinde bulunan Sa
yın Sadık Kutlay ve Sayın Nurettin Ardıçoğ-
lu dört kişilik Parlâmento Komisyonunun, bu 
arkadaşlar Kebanı altı ayda kabullendirmek 
için ne kadar dil döktüklerini bilirler. Onu 
Nurettin Ardıçoğlu ve Sadık Kutlay arkadaş
larımıza sormalarını tavsiye ederim. Şimdi, «Bu 
işler kolay değil.» diyor arkadaşım. Evet, bu 
işler kolay değildir arkadaşlarım. Bu işler ko
lay olsa idi, 3,5 senede bir Kesikkıöprü santra
lini bitirir de bugün memleketi enerji sıkıntı
sına sokmazlardı. Bu işler kalay değildir sayın 
arkadaşım. Kolay olsa herkes yapabilirdi, siz 
de yapardınız. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Bakanlığı 
Bütçesinde yine meseleyi bir grup sözcüsü ve 
kısmen de diğer bir grup sözcüsü sistem müna
kaşasına götürdüler. Onun için, sistem münaka
şasını huzurunuzda, Senatoda yaptığımız gibi, 
biz de bir defa daha yapmak isteriz. Yalnız, 
sistem münakaşasını yaıparken hâdiselere bilim
sel açıdan bakmıyaeağız. Çünkü, bilimsel açı
dan hâdiselere baktığını iddia edenler, kadıyı 
davacı, mübaşiri şahit yaparak karar çıkarmak
ta ve bu kararı da mahkeme ilâmı diye bir mil
lete kabul ettirmek istemektedirler. Biz mese
leye ilmî zaviyeden bakacağız. Her iki fikrini 
de mevcudolan taraflarını ortaya koyacağız, 
her iki fikre ait misaller vereceğiz, tatbikatla
rını göstereceğiz. Tahmin ediyorum ki, biraz 
uzun olacak izahatımla Yüce Heyetinizi sıkma
mış olurum. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bugünün dün
yasında milletler Batı bloku ve Doğu bloku 
diye iki kısma ayrılmışlardır. Bu bloklar ikti
sadi sistemleri bakımından birbirinden farklı 
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ve çok defa birbirinin zıddı olan görüşlerin 
temsilcisidirler. 

Bunlar da Batı, iktisadi sistem bakımından 
gözlerini ortanın sağındaki liberalizme çevirmiş, 
gerek prensipte, gerekse tatbikatta hususi te
şebbüse ve hususi mülkiyete yerini vermiştir. 

Bununla beraber bugünkü Batı, tatbikatta 
liberalizmi, «bırakınız yapsınlar, bırakınız geç
sinler» diyen sonucundan çok uzaktadır. 

Bunun yerine «iktisadi büyüme ile birlikte 
sosyal adalet» kaidesine bağlı bir «gelirler ve 
fiyatlar» politikası içinde' kalan bir tekâmül yo
lunda ilerlemektedir. 

Doğu blokıı ise, gözlerini ortadan solundaki 
kollektivizme, çevirmiş, prensipte hususi mülki
yet ve hususi! teşebbüsü külliyen reddetmekle 
beraber, tatbikatta buna tam mânasiyle imkân 
bulamamış ve buutu kademe kademe tahakkuk 
ettirmeye' çalışan bir nizamın içindedir. 

Bizim memleketimizdeki nizam ve resmî 
Devlet siyaseti, Batı âleminin İktisadi İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtına ve bunun içindeki Müş
terek Pazara dâhil olması dol'ayısiyle, ortanın 
sağında yer almıştır. Partilerimizin büyük ek
seriyeti de bu siyasete uygun olarak ortanın sa
ğında yer almışlardır. 

Bununla beraber, büyük bir partimiz, - Kol-
lektivizm ve komünizm sınırlarınla yaklaşmak
tan uzak kalarak - kendini ortanın solunda say
maktadır. 

Diğer bir partimiz ise, program ile, seçim 
beyanamesi ile ve çeşitli beyanlariyle kendisini 
kollektivizmin içinde saymaktadır. 

Bir de bunlara paralel olarak yapılmak iste
nen ve ismine evvelâ sosyalizm denen, sonra bu 
kelimeden halkımızın hoşlanmadığını anlıyarak 
«toplumculuk» ismi verilen cereyan vardır. 
Bunlar gerek yazılariyle, gerek konuşmalariyle 
Türkiye'nin geri kalmasının sebebi Batı blo-
kunda olmasına, iktisadi sistem olarak Batı sis
teminin alınmış olmasına atfetmektedirler. Bu 
sistem içinde kalındığı müddetçe kalkınmasına 
da imkân yoktur. Biraz evvel grup sözcüleri de 
bu fikri ortaya koydular. Ve öyle konuştular 
ki, bütün Dünya âlimleri, bütün Dünya ikti
satçıları toplanmışlar, iktisaden geri kalmış 
memleketlerin kalkınmasının tek çaresi olarak, 
sosyalizmi bulmuşlar, onun dışındaki bütün me
totların, iktisaden geri kalmış memleketlerin 

kalkınma için metot olamıyacağı kararma var
mışlar. Biz de bu karara uygun olarak bu isti
kamete gitmeli imişiz, aksi takdirde bu işin çı
kar yolu yokmuş. Bilimsel açıdan böyle konuş
tular, arkadaşımız. 

Muhterem arkadaşlarını, bu mesele, yani 
Türkiye'mizin diğer iktisaden geri kalmış mem
leketlerde olduğu gibi kalkınması, diğer bir tâ
birle sanayileşmesi meselesi, bugün Batıda da 
halledilmiş bir mesele değildir. Batının bütün 
iktisatçıları ve bütün âlimleri bu mevzu üzerin
de fikir yormuşlardır. Fakat, bugün sosya
lizm ile kalkman, liberalizm ile kalkman, şu 
metotla kalkmılır, bu metotla kalkmılmaz, diye 
iktisabettikleri bir usul, bir metot ortaya koya
mamışlardır. 

Yalnız, Batının Alfred Marehal, Higpins, 
Baver, Yarmey, Rostov, Robert Garner ve daha 
bir yığın iktisatçısının birleştikleri bir nokta 
vardır, Batının kalkınmış memleketleri kalkın
maya hangi yoldan gitmişlerse, Dünyamızın ik
tisaden geri kalmış memleketleri de kalkınma
ya o yoldan gitmelidirler. 

ALÎ KARCI (Adamı) — Müstemlekecilik 
yolu ile değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Karcı size bir şey sorul
madı. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Hattâ, bâzı çevrelerce sosyalist 
olduğu iddia edilen Profesör Timbergeiı bile 
kalkınmanın, ancak hususi teşebbüse gereken 
ehemmiyetin verilmesi ve hususi teşebbüsün ya
tırımlarını artırması için gerekli bütün tedbir
lerin alınması ile mümkün olacağını «Kalkınma 
proje'si» isimli eserinde ortaya koymuştur. Tat
bikata baktığımız zaman da bu fikirlerin doğ
ru olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlarım derler 
ki, «Bu yolla kalkınmış bir memleket göstere
bilir misiniz?» Evet arkadaşlar, bu yolla kal
kınmış bütün memleketleri huzurunuzda saya
cağım. Yalnız, kendilerinin bu yolla kalkınmış 
bir memleket gösteremiyeceğini de yine delil
lerle huzurunuzda ortaya dökeceğim. 

Batıdaki memleketleri gözümüzün önüne ge
tirelim. Birinci Cihan Harbinden çıktılar. Nasıl 
çıktılar? Manen ve maddeten perişan çıktılar. 
İçlerinde bugün iktisaden geri kalmış dediğimiz 
memleketlerden daha perişan olanlar vardı. 
Bunlar, bilhassa Batı Avrupa memleketleri sı-
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i'ıi'dan başladılar ve 15 - 20 sene içerisinde eski 
hallerinden çok daha ileriye gittiler. İkinci 

' Cihan Harbi sonrası ise Batı sistemi için büsbü
tün öğünüleeek örnekler vermiştir. İsrail'i bir 
tarafa bırakıyoruz. Yunanistan'ı bir taraifa bı
rakıyoruz, Japonya'yı bir tarafa bırakıyoruz, 
İspanya'yı ve italya'yı bir 'tarafa bırakıyoruz, 
Misalin muhakkak Doğudan olması gerekmez. 
Ele sadece Almanyaı'yı alıyoruz. Batı Almanya 
ile Doğu Almanya'yı gözümüzün önüne getirdi
ğimiz zaman sosyalistlerimiz Dünya kurulalı-
dan beri böyle bir misalle karşılaşmamışlardır 
ve Batının üstünlüğünü gösteren böyle bir mi
sali müşahhas bir şekilde ortaya koymamışlar
dır. Batı Almanya'da, Batının iktisadi sistemi 
hâkini, mülkiyet hakkı hâkim, hususi teşebbü
sü'. hâkim ve yabancı yardım ve yabancı serma
ye zihniyeti hâkim. Doğu Almanya'da ise sos
yalizmin bütün kaideleri hâkim. Doğu Alman
ya'nın durumu, halkının hayat seviyesi ve sa
nayideki yerini rakamlarla tesbit etmeye lüzum 
yoktur. İstatistiklere müracaat etmeye lüzum 
yoktur. Burası hakkında bir fikir edin'mek için 
halkının, cehenemden kaçar gibi Batıya kaçışı
na ve kaçanları önlemek için insanlık için yüz 
karara olan meşhur «utanç duvarı» na bakmak 
kâfidir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bir de Batıya bakalım, bundan yirmi sene 
evvel bu memleket halkı yangın, harabelerinin 
kovuklarından başlarını çıkarıyor ve işgal kuv
vetleri askerlerinin yerlere attığı izmaritleri 
topluyordu. Bugün aynı noktada harbin galip
lerine kredi açacak durumdadır. İngiltere on
lardan kredi istemek mecburiyetinde, Amerika 
onlardan kredi almaktadır. Yılda nüfus başına 
millî gelir 1 500 doların üzerindedir, işçinin 
naat başına ortalama ücreti 8 Türk lirasıdır. 
Milyonun üzerinde yabancı işçi çalıştırıyor. 
Eğer bugün orada işçi grev yapıyorsa, 5 günde 
aldığını dört günde almak için grev yapıyordur. 
Kendilerinin özendiği sistemde işçinin ne aldığı
nı bana söyliyebilirler mi? Yok öyle bir rakam 
çünkü. Kabahat kimde? Bir millet aynı kandan, 
aynı dinden, aynı coğrafyadan olan bir millet, 
aynı arazi üzerinde oturan bir millet ikiye ayrıl
mış. Birisi Batı - Almanya ki, bugünkü duruma 
gelmiş. Diğeri hâlâ harbin yaralarının nasıl sa
rılacağını düşünmekle meşgul. Kendi mil İleti
ni bir çete teşkilâtı ile Batıya kaçırmamak için 
önlemekle meşgul. Kabahat kimde? Elbette sis

temde. Millet aynı olduğuna göre, din aynı ol
duğuna göre, kültür aynı olduğuna göre, coğraf
ya aynı olduğuna göre, her ikisi aynı mebdeden 
hareket ettiğine göre, elbette millette değil, el
bette coğrafyada değil, elbette1 dinde değil; sis
temde. 

Bir de onların dillerinin altında bulunup da, 
bir türlü kalkınmış memleket olarak göstermek 
istemedikleri Rusya'nın durumuna bakalım. 
Muhterem arkadaşlarını, Rusya bugünkü nokta
ya komünizm sayesinde gelmemiştir. Bunu çok 
iyi bilmemiz, Rusya'nın kalkınma tarihini çok 
yakından tetkik etmemiz gerekmektedir. Bugün 
birçok iktisatçılar Rusya'nın gelişmesinin en 
güç devresini 18G1 ile 1892 yılları arasında ta
hakkuk ettirdiği rakamlarla ortaya koymuşlar
dır. Yine birçok iktisatçılar, 10! 7 ihtilâli Rus
ya'da meydana geldiği zaman, bu memleketin 
iktisadi kalkınmada en mühim nokta olan Ta-
ke - Off devresini geçmiş bulunduğunu rakam
larla tesbit etmiş, ispat etmiş ve ortaya koymuş
lardır. 19U) yılında Rusya'da başına günlük 
elektrik istihlâki 14 kilovat saattir. 19.14 yılın
da Türkiye'ye elektriğin ilk girdiğini nazarı iti
bara alırsak, Rusya'da ihtilâl olduğu zaman Rus
ya'nın sanayi bakımından ne durumda olduğu
nu ortaya koymak daha kolay mümkün olacak 
ve bunun mukayesesini yapmak daha rahat te
min edilecektir. Diğer taraftan bugün Rusya 
dâhil Batı sistemine dönmeye çalışmakta, Batı 
sistemine tâvizler vermektedir. Bunu Rusya'
nın ikiz kardeşi olan komünist Çin Devletinin 
Resmî Gazetesinden aldığım şu pasaj da açıkça 
göstermektedir. Komünist Çin idarecileri, son 
Sovyet idarecilerinin iktisadi bakımdan aldığı 
kararları tenkit yolunda şunları yazmaktadır
lar : 

«Köyde olduğu gibi başka yerlerde de yeni 
Kremlin idaresi kapitalizmin dirilmesini sürat
lendirmektedir. Bu yeni idare Rusya'da hususi 
iktisadı revaçlandınyor. Ferdi toprak parçaları 
(lopins de ter re) ııin sahası genişletilmiştir; şah
sa ait hayvanların miktarı çoğaltılmıştır; ser
best piyasa ve murakabesiz ticaret teşvik edil
miştir. - Hulâsa, Sovyet Rusya'da komünist Par
tisinin yeni idarecileri sosyalizmin kollektif ik
tisadiyata ait bütün cephelerini baltalayıp par
çalamak ve «kulak» ların avdetini himaye ve 
teşvik etmek maksadı ile bütün iktisadi ve id a-
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ıi tedbirleri almaktadırlar. - Çin gazetelerinden 
naklen Be Monde, 15 Kasım 1965, S. 2.» 

Biliyorsunuz muhterem arkadaşlarım, bura
da «kulak» deyimi, bizim sosyalistlerimizin 
«ağa.» kelimesi yerine kullanılmıştır. 

İki sistemin münakaşasını yaparken, bu ka
darla kalmak da doğru değildir. Bizim arka
daşlarımız, her müesseseyi devlctleştireeekleri-
ni iddia ediyorlar. Batının sosyalizminde dev
letleştirme yoktur arkadaşlar. İngiltere'de İş
çi Partisi vardır, bugüne kadar neyi devletleş-
tirdi? Bizim arkadaşlarımız dış ticareti devlet-
leştirccekler, bankacılığı devletleştirecekler, si
gortacılığı devlctleştirecckler. Var mıdır İngil
tere'de böyle bir devletleştirme? Yoksa, İngilte
re İşçi Partisi de kapitalistlerin partisi midir? 
Bunu tabiî sormak gerekir. Bir de kendilerinin 
sık sık bahsettiği sosyalist İsveç vardır. Muhte
rem arkadaşlarım İsveç sosyalisttir ve hakika
ten kalkınmada büyük başarı göstermiştir. Yal
nız, şunu arz etmek isterim ki, İsveç'te işletme
lerin yüzde 88 i hususi teşebbüsün elindedir, 
yüzde beşi kooperatiflerin elindedir ve yüzde 
yedisi de devletin elindedir. İsveç'te ormanların 
bile yüzde krkın üzerindeki kısmı hususi teşeb
büsün elindedir. İşte sosyalist İsveç, işte bi
zim arkadaşlarımızın götürmek istediği sosya
lizm. Arkadaşlarımızın götürmek istedikleri 
sosyalizmle. Batının sosyalizminin hiçbir alâka
sı yoktur, arkadaşlarım. Bunu Türk Parlâmen
to üyelerinin ve Türk Milletinin bilmesinde fay
da vardır. Batıda sosyalizm aynen demokrasi 
gibi Batıya has bir sistemdir. Batıda sosyalizmin 
gelişmesi prensiplere, geleneklere, insan hakla
rına ve bilhassa ferdî hürriyete bağlılık sayesin
de mümkün olmuştur. Bizim arkadaşlarımız 
bunların hiçbirini kabul etmediğine göre, husu
si teşebbüse ehemmiyet vermenin bu memleketin 
geri kalmasında en başta sebep olduğuna inan-
cbklarma P;'6VV, Batının sosyalizmi ile arkadaşla
rımızın düşündükleri sosyalizm arasında en 
ufak bir alâka yoktur arkadaşlar. 

Şimdi, bir de muayyen tip konuşmalar hazır-
byarak sözlü sorularda, Bütçe Komisyonunda, 
bütçenin umumi görüşmesinde, şu veya bu ba
kanlığın bütçelerinin görüşülmesinde ortaya atı
lan yabancı sermaye mevzuunda huzurunuzda 
bâzı bilgiler vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, İm memlekette hiç
bir parti, hiçbir teşekkül, hele A. P. ve A. P. 

mensupları Türkiye'nin kalkınmasını sadece ve 
sadece yabancı sermayeye bağlamış ve yabancı 
sermayenin getirilmesine ümit bağlamış değildir. 
Biz A. P. liler olarak, köyden geldik, kasabadan 
geldik, çıplak ayakla hayata atıldık, geldik. 
Bizim kuvvet kaynağımız, kalkınmada da, de
mokraside de, bu memleketi refaha götürmekte 
de Türk halkıdır. Ondan aldığımız kaynakla, 
ondan aldığımız paralarla ve onların yardımiyle, 
onların kudret ve kuvvetiyle Türk halkını kal
kındıracağız. Bunun bir defa daha bu şekilde 
bilinmesinde fayda vardır. (Adalet Partisi sı
ralarından alkışlar, bravo sesleri) Bu sebepten, 
biz, evvelâ Türk Devletine, Türk hususi teşeb
büsüne güveniyoruz. Türk Devletine, Türk hu
susi teşebbüsüne güvendikten sonra, yabancı 
yardımın getirilmesi taraftarıyız. Yabancı yar
dımla birlikte, yabancı sermayenin getirilmesi 
taraftarıyız. Bunun dışında sadece yabancı ser
mayeye bağlanmış değiliz. Bunu böyle bilmek
te fayda vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Biz,.dış yar
dım ve yabancı sermaye getirirken de memleke
timizin kaynaklarını kötü şekilde kullanılmasını 
önliyecek kudret ve kuvveti kendimizde bulu
yoruz. Dış sermayenin bu memleketi muhakkak 
surette sömürteceği gibi, biz, aşağılık komple
sine sahip değiliz arkadaşlar. (A. P. sıraların
dan alkışlar) Bizim kafamız vardır bizim ze
kâmız vardır, bizim kabiliyetimiz vardır ve 
bu memleketin yetişmiş elemanları vardır. Ya
bancı sermaye geldiği zaman Türkiye'nin zen
ginlik kaynaklarını, onlara sömürtmemek, • on
ları Türkiye'nin kalkınmasına muayyen ölçüde 
kâr hadleri içerisinde iştirak ettirmek için, Türk 
teknik elemanı, Türk iktisatçıları, Türk mühen
disleri bunu yapabilecek kuvvettedir, kudrette
dir. Eğer, Türk mühendislerine, Türk iktisat
çılarına inançları yoksa, itimatları yoksa, onu 
bu kürsüden açıkça söylesinler, aksinin olduğu
nu kendilerine ispat ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Böyle 
mühendisleri işten atıyorsunuz. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
''Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biz böy
le mühendisleri işten atmıyoruz. Biz, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine partizanlığı sokmamak 
kararındayız. (A. P. sıralarından alkışlar) Sok
mamak kararındayız ve girmiş olan partizanlığı 
çıkrmak kararındayız. (A. P. sıralarından al-
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kışlar) Bunu böyle bilesiniz. Artık muayyen 
umum müdürlüklerde toplantı yapamıyorsanız, 
bunun sebebi yapılan tasarruflardır. Bunu da 
Türk milletine huzurunuzda açıklamak isterim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Sonra muhterem arkadaşlarım, yabancı ser
mayeyi sadece sermaye olarak da düşünmek. 
doğru değildir. Yabancı sermoye gelirken bir
likte birtakım hususiyetler ve memleketin kal
kınmasına hizmet eden birtakım vasıflar da 
getirir. Bunlar, teknik bilgi, mütehasrs eleman, 
yeni bir metot ve yeni bir zihniyettir. Takdir 
edersiniz ki, bunlar bir milletin kalkınmasında 
en az sermaye kadar ehemmiyet taşıyan husus
lardır. Dünyanın kalkınmış memleketlerine 
baktığımız zaman, yabancı sermayeden istifade 
etmeden kalkınan memleketlerin olduğunu gö
rürüz. Fakat, kalkman memleketlerin büyük 
ekseriyeti kalkınmalarında muhakkak surette 
yabancı sermayeden istifade etmişlerdir. Meselâ 
İngiltere ve Japonya kalkınmalarında yabancı 
sermayeden istifade etmemişlerdir. Biz hâdise
lere bilimsel açıdan bakmadığımız için, her iki 
tarafı da söylüyoruz, arkadaşlarımız kusura 
bakmasınlar. Halbuki, onlar buraya gelir bi
limsel açıdan bakarlar, İngiltere* Japonya isti
fade etmemiştir; binaenaleyh, Türkiye de isti
fade etmesin, derler. Buna mukabil başta Rus
ya, Birleşik Devletler, Kanada ve isveç kalkın
malarında yabancı sermayeden büyük nisbette 
istifade etmişlerdir. Bunun rakamlarla ispatı 
mümkündür.. Bunlar hakkında ciltlerce kitap 
yazılmıştır. Arkadaşlarım bunları bilirler, fakat, 
peşin hükümlerle muayyen meseleleri millete 
kabul ettirmek için, başlangıçta kabul ettikleri 
fikri milleti kandırarak anlatmak için böyle söy
lerler. Bilmezler ki, Türk milleti hiçbir gün 
kanclırılamamıştır, kandırılamaz. 

Türk Milleti ancak inandığının arkasından 
gider ve inandığı fikri kabul eder. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Yabaner, sermayenin durmadan aleyhinde bu
lunarak, yabancı sermaye düşmanlığını yaymaya 
çalışanlara Marxwel Stemp'in bir etüdünden 
aldığım ufak bir pasajı okumak isterim. 

«Yabancı sermaye için çeşitli tahditleri veya 
hem yerli hem de yabancı işlerin devletleştiril
mesini müdafaa eden politikacı, bu iddialarını 

tatbik etmekten âciz olsa ve kendisi bunlara 
samimî olarak inanmayıp, sadece rey avcılığı 
için bu sözleri sarf etse dahi, yabancı sermayeyi 
ürkütmek veya maliyetini artırmak suretiyle 
memleketini arkadan vuruyor demektir.» 

Arkadaşlarımın, eğer hakikaten bu memle
ketin kalkınmasına inanıyorlarsa, bu sözlerin 
üzerine dikkatle eğilmesi icabeder, kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye 
kısmına son verirken, gerek bu kürsüde konu
şulanların, gerekse Türk Matbuatında yabancı 
sermaye aleyhinde yazıları yazarak, bu mesele
yi inceleme iddiasında bulunanların çoğu pe
şin hükümlerin tesiri altında ve önceden arzu 
edilen neticelerin isbatma yöneltilmiş bir dâva 
arzuhali hüviyetinde olduğunu tekrar belirt
mek isterim. 

Yabancı sermaye ve yerli sermaye meselesini 
bitirmeden evvel, Sayın C. II. P. Sözcüsü arka
daşımın devletçilik hususundaki konuşmasına 
da kısaca dokunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, C. II. P. devletçi
dir. Biz C. II. P. nin devletçiliğine bir sözümüz 
yoktur. Yalnız C. II. P. ne çeşit bir devlet
çidir? 30 seneden beri C. II. P. devletçiliğin çe
şidi henüz tesbit edilememiştir. Buna misal
lerle şöyle bir dokunup geçeceğim. 

Devletçilik Türkiye'de ilk tatbikata geçil
diği 1932 yıllarında Türk iktisatçıları iki grupa 
ayrılmış bulunuyor. Bunlardan birinci grupu 
İstanbul Matbuatı, üniversite mensupları ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin Milletvekilleri teş
kil ediyordu. İkinci grupu ise Kadro Mecmua
sının etrafında bulunan bir topluluk teşkil edi
yordu. Biz Kadro Mecmuasının etrafında bu
lunanları bir tarafa bırakıp, Cumhuriyet Halk 
Partisinin o zaman devletçilikten ne anladığını 
görmeye çalışalım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekillerinden 
Siirt Milletvekili Mahmut Soydan, Milliyet Ga
zetesinin 5 Kasım 1933 tarihli sayısında Cumhu
riyet Halk Partisinin devletçiliğini şu şekilde 
ortaya koyuyordu : Makalenin başlığı «Fırka
mızın Devletçilik Vasfı» ismini taşıyordu ve 
şöyle diyordu : «Orijinal ve millî olduğu id-
diasiyle ortaya sürülen bâzı tezlerin, belki de 
farkına varılmadan komünist fırkasının kong
re mukarrcratı ve tatbik esasları mahiyetinde 

— 348 — 
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yer bulması hususi bir dikkati icabettirir» di
yordu. Profesör İsmail Fazıl Pelin verdiği bir 
konferansta, konferansı dinleyen gençlere ay
nen şöyle söylüyordu : «Gençler, size sokulan 
devletçilik fikirlerini dikkatle tetkik ediniz. 
Üzerindeki alâmeti farikaya bakınız. Keskin 
gözleriniz bunları kolayca seçecektir.» dedik
ten sonra, 

BEKİR TÜM AY (Adana) — Atatürk'ü de 
oku. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Geleceğim beyefendi. 

Yine, aynı Profesör Fırkanın benimsediği 
devletçiliği şu şekilde izah ediyor : «Fırkanın 
benimsediği mânada devletçilik, ferdî mesai ve 
faaliyeti esas tutan, bundan dolayı milletin 
umumi ve yüksek menfaatlerinin icabettirdiği 
işlerden başkasına karışmayı reddeden bir 
devletçilik» şeklinde ortaya koyuyordu. İşte 
O. H. P. nin devletçiliği budur. Atatürk'ün C. 
II. P. no empoze ettiği devletçilik budur. Ama 
C. H. P., bu devletçiliği ne hale getirdi, şimdi 
size başka bir vesika okumak isterim. 

Sene 1937, T. B. M. M. nde C. H. P. nin 6 
umdesi Anayasaya sokuluyor. Mebuslardan 
Haldi Menteş, Komisyon Başkanına : «Devlet
çilik, mesele Devletin şekli meyanma giriyor. 
Şimdi ekonomide liberal, ferdiyetçi bir vatan
daş ortaya çıkar da propagandaya başlarsa, 
şeklî Devleti tebdil iddiasiyle bu vatandaş mah
kemeye verilecek midir?» şeklinde bir sual sor
maktadır. Komisyon Başkanı Şemsettin Gü-
naltay'm bu suale cevabı şudur : «Arkadaşı
mız, bir liberal çıkıp liberalizm esaslarını mü-
dafa etmiyecek midir1?» diye sordular. Hayır, 
etmiyecektir, edemiyecektir. Teşkilâtı Esasiye 
Kanuna muhalif herhangi bir hareket nasıl bir 
cürüm ise, bu esaslara muhalefet de aynı şe
kilde cürüm sayılacaktır, diyor. Biz C. H. Par
tisinin devletçiliğinin bu olmadığı kanaatinde
yiz. Aynı zamanda yine merhum C. H. P. ileri 
gelenlerinden Recep Peker şu konuşmayı yapı
yor : «Bu esasların Kamutayca kabul edilip 
resmiyet kesbettiği dakikadan itibaren yurtdaş-
lar lâboratuvarlarda çalışan profesörlerden 
günün politikasiylo uğraşmıyanlara ve işleri
nin başında bulunan büyük müdür arkadaşlar
dan, meselâ Devlet Demiryollarının bir makas
çısına kadar bütün vatandaşlar, bu esaslara 

inanacak, bunları sevecek ve bunlara itaat mec
buriyeti altına girecektir. Temyiz Mahkemesi
nin en büyük hâkiminden en küçük memurla
rımıza kadar hüküm veren, tedbir alan, emir 
veren ve tanzim eden herkes günlük işlerini ya
parken ve kararını verirken kendisini bu esas
ların çerçevesi içinde hissetmek mecburiyeti 
altına girecektir.» Arkadaşlar bu devletçilik 
değildir. Bunun Atatürk'ün koyduğu devletçi
likle hiçbir alâkası yoktur. Bunun bilinme
sinde fayda vardır. Eğer, Halk Partisinin dev
letçiliği bu ise bunun şiddetle karşısındayız. 

Muhterem arkadaşlar, Devletçilik ve hususi 
teşebbüs meselesi mevzuübahsolurken Türkiye'
deki hususi teşebbüsün üzerinde de ısrarla dur
mak isterim. Evvelâ, Türkiye için bilhassa sos
yalistler tarafından ortaya atılan iddialar husu
si teşebbüs bakımından doğru değildir. Bugünkü 
Türkiye, otuz yıl önceki Türkiye değildir. Bunu 
evvelâ tesbit edelim ve bunda ittifaka varalım. 
Bugün Türkiye'de ^mühim miktarda kalabalık 
muhayyile gücüne sahip, cesur, metotlu çalışan 
ve her sanayi kolunda kabiliyetini ispat etmiş 
bir müteşebbisler kütlesi vardır. Bugün Türki
ye'de temel yatırımların büyük bir kısmı tahak
kuk etmiş bulunmakta, geri kalanlar da günden 
güne tamamlanmakta ve tamamlanacaktır. Hu-
husi teşebbüs yatırımları için, başlangıç serma
yesi teşkil edebilecek derecede bir hususi tasar
ruf hacmi ekonomimizde mevcuttur. Bütün me
sele emniyet ve istikrar getirerek ilk hareketi ve
rebilmektedir. Bu da ancak milletin itimadettiği, 
kendisi ile elele verecek bir iktidarla ve mesele
lere son derece vatanperverane ölçülerle baka
cak bir iktidarla mümkündür. Ayrıca, memleket
te ehliyetli ve disiplinli, çalışmak için çırpman 
bir işçi kütlesi de mevcuttur. Bütün bunların ol
duğu yerde de hususi teşebbüs vardır. Böyle bir 
hususi teşebbüsün memleket kalkınmasına ümit 
bağlamak, muhakkak surette faydalıdır ve bu 
memleketin kalkınmasında iyi tutulmuş bir yol
dur. Türkiye'mizde hususi teşebbüs sahipleri yi
ne sosyalistlerin dediği ve zannettikleri gibi, 
mutlu bir azınlık halinde değildir. Birkaç yüz 
veya birkaç binden ibaret değildir. Bilâkis tica
ret, ziraat, ulaştırma ve sanayi sahalarında çalı
şan 10 binlerce hattâ milyonlarca orta ve küçük 
işletmeler bu müteşebbislere dâhildir. Ve biz 
Adalet Partililer hususi sektör derken, bunların 
hepsini kasdetmişizdir. Bizim nazarımızda dük-
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kânında çocukları ile sabahtan akşama almteri 
ile ekmeğini kazanan ve bu memleketin istihsal 
gücüne bir şeyler katan her vatandaş hususi te
şebbüstür. Bizim nazarımızda büyük fabrikalara, 
büyük işletmelere sahibolan her vatandaşın hu
susi teşebbüs olduğudur. Dünyanın her tarafın
da kalkınma bu yoldan olmuştur. Bugün bir 
dükkân sahibi, yarın bir atelye sahibi olacaktır. 
Yarın bir atelye sahibi, öbürgün bir fabrika sa
hibi olacaktır ve kalkınmaya bu yoldan gidecek
tir. Biz hususi teşebbüs derken, bunları kasdedi-
yoruz. Yoksa birkaç yüz aileyi yahut da birkaç 
yüz fabrika sahibini değil. Ve bunların hepsi 
hususi teşebbüstür, hepsi vatanperverdir, hepsi 
müstaihsıldır, bu memleketin istihsal gücüne bir 
şeyler katmaktadır. Bunu alın teriyle, bilek kuv
vetiyle katmaktadır. Bu bakımdan kendilerine 
müteşekkir olmamız gerekir. Hususi teşebbüse 
verdiğimiz ehemmiyette doğru düşündüğümüzü 
gösterecek birkaç rakamı da Yüce Heyetinizin 
huzurunda söylemek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Beş Yıllık 
Plân, üç tatbik yılını geçirdi ve dördüncü yılma 
başladı. Şimdi, plânın sanayi sektörüne ayrılan 
yatırımlarda hususi teşebbüs ve Devlet teşebbüs
lerinin programlarının tatbik nisbetini arz et
meye çalışacağım. 1963 te sanayi sektörü progra
mında yatırımların Devlete ayrılan kısmında 
Devlet teşebbüsleri ancak yüzde 75 nisbetinde ta
hakkuk ettirmişlerdir. Hususi teşebbüse ayrılan 
kısım ise yüzde 89 nisbetinde tahakkuk ettiril
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1964 yılı sanayi sek
törü programında Devlete ayrılan yatırımların 
yüzde 62 sini ancak Devlet tahakkuk ettirebilmiş, 
halbuki hususi teşebbüse ayrılan yatırımların 
yüzde 93 ü hususi teşebbüs tarafından tahakkuk 
ettirilmiştir. îşte rakamlar, işte realite. Eğer bu
nun aksini iddia ederlerse arkadaşlarım, aksine 
rakamlar verirlerse, o zaman, bu rakamları bü
tün detayları ile huzurunuza getirir ve bunun da 
ispatını yaparız. Başka bir rakam vermek iste
rim ki, hususi teşebbüsün ne kadar randımanlı 
çalıştığını gösteren bir rakamdır. Türkiye Sana
yi Kalkınma Bankası bir etüt yapmıştır. Bu etüt 
beş yıllık yatırımlar üzerinde yapılmıştır. Etüde 
dâhil olan 87 projedir. Ve bu projelerin toplam 
yatırını yekûnu 374 milyon liradır. Etüde tabi 
tutulan yatırımların büyük ekseriyeti hususi te
şebbüse aittir. Etüde göre bu projelerin sermaye 

hâsıla kat sayısı 2,04 olarak tesbit edilmiştir. 
2,04 bizim plânlınızın derpiş ettiği sermaye hâ
sıla kat sayısına göre çok daha randımanlı bir 
rakamdır. Görülüyor ki, hususi teşebbüsün yatı
rımları Devlet yatırımlarından daha randımanlı 
oJ m aktadır. 

Başka bir rakam vermek isterim. Hususi te
şebbüs yatırım yapmadı derler. Arkadaşlarım, 
imkân verildiği takdirde, emniyet ve istikrar ya
ratıldığı takdirde, hususi teşebbüs yatırım yapa
caktır. Size rakamlarını vereceğim. 1948 - 1955 
yılları arasında Doçent Doktor Kenan Gürtan 
bir etüt yapmıştır. Bu etüde göre hususi teşeb
büsün toplam yatırımlar içerisindeki nisbeti 
yüzde 58,9 dur. Yani 1948 - 1955 yılları arasın
da Devletin bütün yatırımları içerisinde hususi 
teşebbüsün yatırım nisbeti yüzde 58,9 dur. Geri 
kalanını da Devlet yapmıştır. Bu rakamlar gös
teriyor ki, hususi teşebbüse imkân verilirse, hu
susi teşebbüs bu memleketin kalkınmasına işti
rak edecek, bu memleketin kalkınmasının tahak
kuk etmesinde büyük rol oynıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın ilk üç yı
lında sanayi sektöründe derpiş edilen hedefe 
maalesef varılamamıştır. Plânda sanayi sek
törü için derpiş edilen yıllık kalkınma hızı 
yüzde 12,9 dur. Bu hıza bugüne kadar varıla
mamıştır. Tahakkuk ettirilen kalkınma hızla
rı .şöyledir : 1963 te % 8, 1964 te % 8,6 ve 
1965 te % 9,1 dir. Gerek bu rakamlar, gerek
se memleketin ihtiyaçları nazarı itibara alına
rak sanayi sektöründe, plânda bâzı değişik
liklerin yapılması icaJbetmektedir. Bu maksat
la daha önce kurulmasına karar verilen ve plâ
nın bu kşsmmdaki programı değiştirilen çi
mento sanayiinde, Trabzon ve Van Çimento 
fabrikalarına ilâve olarak Ankara'da 400 bin 
tonluk bir çimento fabrikası kurulması karar
laştırılmış, plânları Plânlamaya verilmiş, Plân
lamadan çıktıktan sonra ihalesine geçilecektir. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Program
da yok, (Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Programda yoktur, programa 
ilâve edilecektir. Sizin Trabzon'a, Van'a etti
ğiniz gibi biz de Ankara'ya bir çimento fabri-
'kası ilâve ediyoruz, Sayın eski Sanayi Bakanı. 
Yalnız, zatıâlileriniz gibi fabrikanın yerini de 
değiştirmiyoruz. İlim adamları ne derse onu 
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yapıyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar) Yine 
bu mevzuda Erzurum Çimento Fabrikası için 
etütler bitmek üzeredir. 

Gübre sanayiinde de aynı problemle karşı 
karşıyayız. Plânın gübre bakımından tahmin
lerinin üzerinde ihtiyaç olmuştur. Yeni gübre 
fabrikalarının, kurulması için, Mersin civarında 
tesislerin kurulması için, plân ve projeler ha
zırlanmış ve Plânlama Teşkilâtının bu noktada
ki görüşünü tesbit etmek ve programda deği
şiklik yapmak için Plânlamaya müracaat edil
miştir. Plânlama bunu kabul ettiği zaman 
bunun da ihalesi yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sistem üzerindeki 
görüşümüzü, devletçilik üzerinde görüşümüzü 
ve Türkiye'de hususi teşebbüs üzerindeki gö
rüşümüzü tesıbit €ttilkten sonra, muhterem 
grup sözcülerinin konuşmalarına cevap vere
cek ve suallerini cevaplandırmaya çalışacağım. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, 
Hükümetin, iktisadi meseleleri bırakarak poli
tik meselelerle, rejim münakaşaları ile uğraş
tığını söylediler. Böyle bir şey varit değildir. 
Bir gün bu işin muhasebesini yapmak icabeder-
«e üç aylık iktidarımızın kendi devirlerinde, 
üç senelik iktidarları zamanında yapamadık
ları kadar büyük işlere giriştiğini ve bunların 
da zamanla tahakkuk ettirileceğini görecek
lerdir. 

Sayın Başbakanımızın ibeyanatı hakkında 
zamanı gelince Sayın Başbakandan cevabı alı
nacaktır. Yalnız Sanayi Bakanlığı Bütçesi ile 
Başbakanın beyanı arasında bir münasebeti 
biz anlıyamadık. 

Sanayiin yer meselesi hakkında söyledikle
rinde arkadaşlarım hakikaten haklıdır. Ken
disi ile yüzde yüz aynı kanaatteyim. Yalnız, 
üçbuçuk senede bir Ankara şehrinin sanayi 
bölgesinin neden tesbit edilmediğinin de bilin
mesinde fayda vardır, zannederim. Bunu bize 
tesbit ederek bırakmış olsaydı biz de o nokta
dan başlar, Ankara'yı daha çabuk sanayileş-
tirirdik. Üçbuçuk yılda bir Ankara ' şehrinin 
sanayi yerini tesbit edememişlerdir. 

Küçük sanayi çarşıları mevzuundaki suali
ne dokunmak isterim. 1964 yılında 10 milyon 
lira ödenek konmuş, 1965 yılında 15 milyon 
lira ödenek konmuş. Fakat, bu ödenekten an
cak 2 milyon lira sarf edilmiştir. Her halde 

bu paraların sarf edilmemesinin kabahati de 
üç aylık iktidarın üzerinde olmaz kanaatinde
yim. Bu 23 milyon Halk Bankasında bulun
maktadır. Bu 23 milyonu 1966 yılında harcıya-
cağız, icabederse ek tahsisatla da Yüce Mec
lis huzuruna geleceğiz arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Sanayici kredisini temin etmek meselesi 
üzerinde durdular. Çok mühim bir meseledir. 
Beş Yıllık Plânın da derpiş ettiği âmir hü
kümlerinden birisidir. Özel Sektör Yatırım 
Bankası kanun teklifi Yüce Meclise sunulmuş
tur, arz ederim. 

Kendilerinin 3,5 senede getiremediklerini, 
biz üçbuçuk ayda getirdik ve Yüce Meclise de 
«mnduik muhterem arkadaşlarım. 

İhracatı kolaylaştıracak bütün tedbirler 
alınacaktır. İhracatı zorlaştırıcı tedbirleri al
mak, A. P. nin ne programına, ne seçim beyan
namesine, ne de felsefesine uygun değildir. 
Onun için, biz, ihracatı kolaylaştıracak bütün 
tedbirleri alacağız ve bu tedbirlerin bir kısmı 
alınmış ve meyvası da .görülmüştür. 1965 yılı 
ihracatı 459 milyon dolardır. Muhterem arka
daşlarım, bundan iki sene evvel bir bayram 
sabahı, radyo, yayınını kesti. Sayın Başvekil 
konuşacak, dendi. Sayın Başvekil radyo yayı
nını kesere'k millete müjde verdi. «Ses duva
rını aştık.»; dedi. Ne idi biliyor musunuz? Dış 
ticaretimiz 410 milyon dolara çıkmıştı. O 
1964 senesi idi, bu 1965 senesi ve dış ticareti
miz 459 milyon dolara çıktı, ama biz radyo 
yayınını kesmedik. Çünkü bunu normal görü
yoruz. (A. P. sıralarından alkışlar) Bu, yapı
lan işlerin gözde büyütülmesi ve yapılan işle
rin normal ölçülerle görülmesine iki misaldir. 
Bu aynı zamanda iki parti arasında ve iki zih
niyet arasındaki farkı da göstermektedir. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Siz bir 
çeşmeyi bile merasimle açmaya alışkınsınız... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Sanayi tesislerinin bütün mem
lekete eşit bir şekilde yayılmaması meselesin
den de üç aylık Hükümeti mesul tuttular. 
Muihterem arkadaşlarım şunu bilsinler ve Yü
ce Meclisin sayın üyelerine şunu arz etmek 
isterim ki, ilk defa yatırımlar yapılırken ka
nunlarımızda mahrumiyet bölgesi olarak kabul 
edilen 17 ilin nüfus başına ne kadar yatırım 
yapılıyor? Plânın âmir hükmü bölgeler ara-
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sında dengeyi sağlamaktır, yatırımları yapar
ken bunların nazarı itibara alınması lâzımdır, 
diye emir veren bir Bakan karşımadadır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Kendileri 3 sene
de ne böyle bir emir vermişlerdir, ne de ya
tırımları yaparken bölgeler arasındaki denge
yi düşünmüşlerdir. Ben her yıl Bütçe Komis
yonunda umum müdürlere ve vekillerine sor
dum, vekillere sordum, plâncılara sordum, 
Doğu - Anadolu vilâyetlerine yapılan yatırım 
nedir diye, rakam alamadım. Nihayet otur
dum, kendim yaptım. 1963 yılında mahrumiyet 
bölgesi olarak kabul edilen 17 ilde nüfus başı
na 78 lira, diğer illerde ise 100 liradan fazla 
yatırım yapılmıştır, işte bu onların bölgeler 
arasındaki dengeyi sağlama görüşü ve tatbi
katı. Bizimkini de inşallah göreceksiniz. 

«İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları 
tahakkuk edecek midir?» diyor. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin yatırımları devam edecek
tir, tahakkuk edecektir. İktisadi Devlet Teşek
külleri mamullerine zam değil, tenzilât yap
mayı düşünüyoruz. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Zarar ederse 
ne olacak1? 

BAŞKAN — Sayın Tünay rica ederim. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Zarar etmiyecektir, kârları sizin 
iktidarınız kârlarının iıki misli olacaktır, as
gari. Bunların hesabı yapılmıştır. (A. P. sıra
larından alkışlar) Gelecek sene görürsünüz. 

Şimdi, Çaycuma'nın dış kredisi meselesine 
geliyorum. Çaycuma'nın dış kredi meselesi te
min 'edilememiş idi. Çalıştık, tahmin ediyoruz 
ki, Martın 15 inde halledilecektir. İlk görüş
melerde temin edileceğine söz verilmiştir. 
Martın 15 inde resmen kabul edilecektir. Firma 
ile ön anlaşma yapılmıştır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Erzurum çi
mento fabrikası ne olacak? 

BAŞKAN — Sayın Diler, henüz sorulara 
geçmedik. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Ereğli Demir - Çelik mevzuunda, 
arkadaşımızın iddiası varit değildir. Karşı
nızda Adalet Partisinin Sanayi Bakanı ko
nuşmaktadır. Adalet v Partisinin Sanayi Ba
kanları İktisadi Devlet Teşekkülleri mensup
larına emir vermezler... 

23 . 2 . 1966 O : 3 

İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Ankara) 
—- Adalet Partisinin değil, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin Sanayi Bakanı konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayım Hatipoğlu daha sonra 
lâzımgelen reaksiyonu gösterirsiniz.. Rica ede
rim, Bakan konuşuyor, sizi alâkadar etmez. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Konuşan elbeteki ki, Türkiye 
Cumhuriyetinin Sanayi Bakanıdır. Yalnız ko
nuşanların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin Sanayi Vekili olmaları yanında Halk Par
tili ve Adalet Partili Vekil de olabilir. Biz
lerin iki vasfımız vardır. Birinci vasfımız 
T. C. hükümetlerinin vekilleriyiz. Ama, bir 
de parti vasfımız vardır. Parti vasıfları ara
sında fark vardır. Yoksa, vatanperverlikte hiçbi
rimizin farkı yoktur. Onu belirtmek için Ada
let Partisi Vekili olmayı tasrih ettim. Lüt
fen sözümü bitireyim. 

Muhterem arkadaşım, bizim şiarımızda emir-
lerimizdeki insanların şu veya bu istikâmette 
karar almalarına tesir etmek, omlara emir 
vermek, onları istemedikleri şeyleri kabul et
tirmek yoktur. Eğer kendileri bu vaziyette 
Bakan olsaydı, bu sözüne göre anlaşılıyor ki, 
kendi görüsüne göre ya mahkûm ettirirdi, ya 
beraet ettirirdi. Bizim bu mevzuda bir görüşü
müz yoktur. Bu komisyonun başında bulunan, o 
toplantıyı idare eden kimse kendisimin sınıf 
arkadaşıdır, kendisinin yakın arkadaşıdır, ken
disi tâyin etmiştir. Lütfen kendisi burada
dır, gitsin, sorsunlar Vekil bu mevzuda bir bas
kıda, bir tazyikte, bir empozede bulunmuş mu
dur? Bizde böyle bir şey yoktur arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarmdam alkışlar.) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — imkân ve
rin izah edelim suiistimalleri. 

BAŞKAN — Sayın Erten rica ederim. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu Ereğli Demir - Çelik meselesi üzerinde bir
takım insanlar hakikaten çok dedikodu, çok 
gürültü yaptılar. Bu nereden geliyor, evvelâ 
bunu tesbit etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi iktidarları 
zamanında Ereğli Demir - Çelik tesisleri kapasi
tesinde, tesisleri çapında bir tek eseri vaktin
de bitirememişlerdir. Hattâ bir tek eseri bir 
sene gecikme ile bile kuramamışlardır. Hepsi 
bu şartlar içinde, bu çapta eserle; en azından 
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iki sene gecikmiştir. Yalnız bunlann içinde bir 
tek eser vardır; o da Ereğli Demir ve Çelik Sa
nayii tesisleri ki, zamanında bitmiştir. İşte bü
tün mesele bundan çıkmaktadır. Bu tesisin za
manında bitmesinden dolayı neler kazanılmış
tır? Onlara kısaca dokunmak isterim. Bu te
sis başlangıçta 2 000 000 000 liralık bir tesis 
olarak düşünülmüştür. Tesis kaça çıkmıştır? 
2 300 000 000 liraya çıkmıştır. Bana göstere
bilirler mi ki, Türkiye'de 2 milyar liraya tah
min edilip de, 2 milyar 300 milyona çıkmış te
sis var mı? Vaktinde bitirilmiş tesis do göste
remezler. 

Bu tesis bir sene gecikseydi, sadece bir se
nelik faizi Devlete 115 milyon liraya mal 
olacaktı. Onun için her tesisi vaktinde biti
renlere, bu tesisi memlekete kazandıranlara, 
orada çalışan Türk mühendislerine ve Türk 
işçilerine teşekkür borçluyuz. (Soldan bravo 
sesleri alkışlar.) Birtakım yalan yanlış bil
gilerle, birtakım kulaktan dolma malûmatla, 
memleketin millî eserlerini lekelemek, onları de
jenere etmek, memlekette yatırım yapmak is-
tiyenleri şüpheye düşürmek, bu memleketin 
hayrına değildir, bunlardan vazgeçelim arka
daşlar (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) «Hukuk çetesi» gibi bir tabir kullan
dılar. Ben, bu kelimeye, bu tabire cevap ver
meyi bu kürsünün kudsiyetine uygun bulmam. 
Onun için kendilerini fikirleri ile başbaşa bıra
kıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye İşçi Par
tisi Sözcüsü arkadaşımın konuşmalarının bir 
kısmına cevap verdiğimi ta'hmin ediyorum.'.' Bu 
cevabın dışında kalan fikirlerini cİe cevaplan
dırmak isterim. Thornburg'un raporundan bah
settiler. Ben Thornburg'un raporunu eskiden 
birkaç defa okumuştum. Yine getirip oku
dum. Thornburg'un raporunda Karabük tesis
leri için 06 - 07 nci sayfada, 102 - 107 nci say
fada, 205 le 207 nci sayfada bahscrlîlmektedir. 
Kendilerinin dediği şekilde bir ifade yoktur 
arkadaşlarını. Onun için bu beyan yanlıştır. 

Sermaye ve kâr meselesi üzerinde durdu
lar. Ve bâzı şirketlerin sermayesi şudur, kârı 
budur, gibi hakikaten iktisatla, iktisatçılıkla 
kabili telif olmıyan bilgi verdiler. Ben ken
dilerine sadece bir rakam yereyim. Bu ver
dikleri rakamların yanlış, iktisatta yeri olmı: 

yan ve tamamiyle muayyen maksatla söylen
miş olduğunu göstermek için. Meselâ memle
kette bir Türkiye İş Bankası vardır, muhterem 
arkadaşlarım. İş Bankasının sermayesi öden
miş olarak 20 000 000 liradır. Şimdi, siz, İş 
Bankasının sermayesi 20 000 000 liradır, ka
zancı şu kadardır dediğiniz zaman «siz bu mev
zuda doğru bir fikir söylemiyorsunuz, mese
leye bilimsel açıdan bakmak istiyorsunuz» de
mektir. («Ne demek bilimsel açı» sesleri) On
ların baktığı açı. Görmek istedikleri gibi gö
rürler de onu belirtmek istiyorum. 

Sermayesi 20 000 000 lira olan Türkiye İş 
Bankasının yalmz iştiraklerde 161,5 milyon li
ra parası vardır arkadaşlar. Nasıl sermayesi
ni söyleyip kârını söylemekle, o müessesenin 
kazancı (hakkında bir fikir söylenebilir. Onun 
için'buna daha fazla misal vermek istemiyorum. 
Bu rakam tamamiyle maksatlı ve bir hedefe 
varmak için söylenmiştir. Hakikatle ve iktisat
la yeri yoktur. 

Büyük sanayi ve küçük sanayi meselesi üze
rinde durdular ve konuşmalarım dikkatle din
ledim. Sonunda da tenakuza düştüler. Konuş
malarının başında küçük sanayi olmazmış, me
seleleri büyük ölçüde ele almak lazımmış, kü
çük sanayi dünyanın hiçbir yerinde kalkına-
mazmış, muhakkak surette bunları büyütmek, 
büyük sanayi tesisleri kurmak lazımmış, dedi
ler. Sonunda da Hükümet küçük sanayii ele 
alsın, .küçük sanayii kalkındırmak için ted
birler alsınlar, dediler. Ben bu iki fikir ara
sında bir benzerlik görmedim. Hele bir konuş
ma içerisinde bu fikrin ikisinin de serd edilme
si bizim ölçülerimize göre, mümkün değildir. 
Her 'halde arkadaşımız konuşmayı kendisi 
hazırlamamış'; bir başkası' hazırlamıştır veya 
belki de iki kişi hazırlamış ve kendisi de oku
madan gelmiştir. Tabiî bu arada Güney - Do
ğu Anadolu'ya pas vermek, rey toplamak yo
lunda fırsatı da elden kaçırmadılar. 

. Muhterem arkadaşlarım; Adalet Partisi ik
tidarından Güney - Doğu Anadolu nasibini ala
caktır. Ben sadece iki şey üzerinde durmak 
isterim. Bunlardan bir tanesi Keban projesi; 
ikincisi ise yalnız bizim iktidarımız zamanında 
Fırat ile Dicle arasındaki köylerin içme suyu 
için ,bu seneki bütçeye 15 milyon lira konul
masıdır. Bu,miktar sadece Fıratla - Dicle ara-
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smdaki köylerin içme suları için kullanılacak
tır. Bu miktar artacaktır ve Fırat ve Dicle 
arası ile birlikte bütün Güney - Doğu Anadolu 
bölgesi Adalet Partisi iktidarından hizmet his
sesini alacaktır. 

HÜDAİ ODAIİ (Denizli) — Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı konuşmıyacaklar mı? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TUROUT 
(Devamla) — Efendim; Türkiye'nin geri kal
masına halktan yana olmıyan devletçilik ile, 
kapkaçtı hususi teşebbüs sebebolmuş. Buna 
C. H. P. li arkadaşlarımın cevap vermesini çok 
isterdim. Çünkü; onların devletçiliği tenkid 
ediliyor. Bizim henüz devletçiliğimizin ne ol
duğu belli değil. 

Ereğli Demir - Çelik meselesinden biraz 
önce bahsettim. Her halde arkadaşım tatmin 
olmuştur. 

Montaj sanayii üzerinde durdular. Muh
terem arkadaşlarım; montaj sanayii esaslı şe
kilde ele alınmıştır. Montaj sanayiini adım 
adım adım takibetmek ve montaj sanayiini 
Türkiye'de sanayiin kurulması için bir merha
le olarak temin edilmek için evvelâ Sanayi 
Bakanlığında bir kadronun kurulmasına karar 
verilmiştir. Bu kadro bugünlerde kurulacak
tır ve bu kadro kurulduktan sonra montaj sa
nayii esaslı şekilde ele alınacakta. Bugüne 
kadar, montaj sanayii talimatnamesi yapılmış, 
fakat tatbik edilememiştir. Bu adım adım ta
kibe dil ecek ve bunlar her yıl umumi kontrol -
lardan geçirilecektir. 

Millet Partisi Sözcüsü arkadaşım, her hal
de politikalarını böyle tesbit etmiş olsa gerek 
ki, her zaman Devletin yukarı kademelerinde 
oturan arkadaşlara hücumu bir usul haline ge
tirdiler. Bu politika da çok eskimiş, çok de
mode olmuş ve millet tarafından da tutul mı-
yan bir politikadır. Burada Sanayi Bakanlığı
nın bütçesi konusuHıyor, Basbakamn şahs iy i 
Sanayi Bakanlığı Bütçesinin hiçbir alâkası yok
tur. Bu bakımdan Sayın Barbakanımız hakkın
da sövlediklerine cevap vermiyeceğim. 

«Çimento, gübre, tekstil, demir ve diğer tesis
ler yapılacak mıdır?» dediler. Elbette yapılacak
tır. «Bunların yeri şimdiden tesbit edilmiş mi
dir?» dediler? Bunların yeri etüd edilmektedir. 
Buharın yerini teknik elemanlar tesibit eder. 5 
yıllık plâna göre bunların lıerbirisinin yerini 

alâkalı daireler tesbit eder Bunlara biz müda
hale etmeyiz. Teknik elemanların getirdikleri ra
porlar ne ise faiz onları tatbik ederiz Bunu 
niçin sordular bilmiyorum. Kırşehir'e bir heyet 
gönderilmiştir, bu heyet raporunu hazırlamakla
dır. Arkadaşım birkaç dsfa telefon ettiler ve 
heyete rapor hakkında sualler sordular, herhal
de malûmatı Vekil verir demişler ki; bunu burada 
açtı. Bu heyetin raporu 'daha bana da gelme m iştir. 
Eğer, bu heyeti'n raporu hakkında malûmat ister
se, geldiği zaman kendisine arzederim. 

İthalâtta bülten metodunu plânda ortaya at
tım. Şimdi elimde imkân varmış, tatbik edecek 
misim, niye etmiyor muşum? Arkadaşım bu sözü 
ile bülten metodunu yanlış anladığını göstermek
tedir. Bülten metodu üç aylık bir Hükümet ta
rafından tatbik edilemez. Bülten metodu muay
yen bir hazırlık devresi geçirilmesi icap eden bir 
metottur. Bu hazırlık devresi geçirildikten son
ra, ancak tatbik edildbilir. Bülten1 metodunun 
tatbik edilip cdilmiyeceği ve bu hazırlık dev-
res'nin durumu tetkik edilmektedir. Tahmin edi
yorum ki, kısmende olsa bülten metodu tatbik 
çizecektir. Küçük sanayi siteleri, biraz evvel 
bahsetrcrstim. 1964-1965 ton 25 milyon lira para 
vardır, elde. Bunun ancak 2 milyon lirası sarf-
edilmiştir. 23 milyon lirası daha sarfedilecektir. 
Erdemir'in konuşmamın son kısmı tamamen 
bir tahrik mahivotinde olmuştur, onun için cevap 
vermevi yine bu kürsünün kutsiyeti ile kaabili 
telif görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de son olarak 
tâyin meselesine dokunacağım. Bu mahkeme
nin verdiği bir karardır. Parlâmento buna el 
koymıştur. Bütün bunları bir tarafa bırakıyo
rum. Yalnız herşeyden evvel partiler arasında, 
şahıslar arasında, bilhassa mesuliyet yüklen
miş arkadaşlar arasında bir samimiyetin şart 
olduğu inancındayım. Şimdi, bu kadar gürültü
sü yapılan, kahramanlıkları dillere destan olan 
arkadaşların birisi kendi iktidarları zamanında 
başka bir yere tâyin edilmiştir. Yalnız, bugün 
Parlâımentoda olmıyan ve aynı zamanda kendi 
partilerine mensubolmıyan o zaman ki, Ticaret 
Vekili Sayın Ahmet Oğuz'un kararnameyi imza
lamaması yüzünden kararname tatbike konul
mamıştır. Şimdi, bu kararname altında imza
ları olan arkadaşların isimlerini okuyacağım. 
Bunu şu veya bu maksatla okumuyorum. Yal* 
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nız samimî olmanın bütün meselejere samimî 
gözlerle bakmanın şart olduğu inancı ile oku
yorum. iktidarda başka türlü, muhalefette baş
ka türlü, meydanlar da başka türlü Parlâmen
to'da başka türlü konuşmıyalım. Bu memleketi, 
bu Parlâmento refaha götürecektir. Bu mem
leketi, samimiyet refaha götürecektir. Bu mem
leketi, elbirliği refaha götürecektir. Onun için 
bu arkadaşların isimlerinin bilinmesinde fay
da vardır. Bu kararnameyi imzalıyanlar; Dev
let Bakanı Vefik Pirinçöioğlu, Devlet Bakanı 
Aybar, Devlet Bakanı Necmi Öktem, Adalet 
Bakanı Kemal Yörük Millî Savunma Bakanı II-
hami Sanear; İçişleri Bakanı llyas Seçkin, Dı
şişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin; Maliye 
Bakanı Ferid Melen, Millî Eğitini Bakanı ib
rahim Öktem, Bayındırlık Bakanı Onat, Tica
ret Bakanı imzalamamış, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı yerine Fahrettin Kerim Kökay, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Ta
rım Bakanı Izmen, Ulaştırma Bakanı Dura, Ça
lışma Bakanı Bülent Ecevit, Sanayi Bakanı 
Çelikbaş, Turizm Bakanı Nurettin Ardıçoğlu, 
imar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Kökay. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — inönü'nün ve 
Başbakan Yardımcısının imzaları var mı? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Beyefendi Bakanların kararna
meyi imzalamaları bitmeden Başbakana gitmez. 
Bunu lütfen bir sene Bakanlığınız zamanında 
öğremmedinizse şimdi öğreniniz. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Oral, biriniz eski Bakan, 
biriniz halen Bakan bulunuyorsunuz. Rica ederim 
yapmayın, Allahaş'kma karşılıklı konuşmayın. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, bir 
- sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv sual sorma hak
kınız yoktur. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, sözleri
mi bitirirken, derin bir tetkik mahsulü olan ve 
hakikaten her meseleyi bir, bir ele alan Yeni 
Türkiye Partisi sözcüsü sayın arkadaşıma teşek
kürlerimizi arz ederim. (A.P. sıralarından al
kışlar) ve çalışmalarımızda kendisinin tenkid 
ve temennilerinin nazarı itibara alınacağını da 
ve bu istikâmette gerekli tedbirleri alacağımızı 

da arz ederim. C.II.P. sıralarından, bizimkilerini 
nazarı itibara almıyacak mısınız sesleri) mü
saade ediniz beyefendi. 

Muhterem arkadaşlarım C.H.P. li arkadaş
larım hiç birgün dinlemesini öğrenemediler. 
(C.II.P. sıralarından gürültüler). 

İBRAHİM SITKI HATIPOĞLU (Ankara) 
— Bir Bakan burada arkadaşları suçlıyamaz. 

BAŞKAN — Sayın Ilatipoğlu müdahale'et
meyiniz efendim, rica ederim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Ve maalesef yeni arkadaşlar din
liyorlar da, eskiler dinlemesini öğrenemediler. 
Halbuki eskiler hiç olmazsa dinlemesini öğrense
ler yeniler de onlara uyarlar ve bu meseleleri 
daha kolay hallederiz. 

İBRAHİM SITKI HATIPOĞLU (Ankara) 
— Arkadaşları suçlıyamazsm. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize Sayın Ila
tipoğlu rica ederim. Sizin müdahaleye hakkınız 
yok efendim. Politika yapınca gayet tabiî ki ce
vap alıyorsunuz. Yapmayın efendim, rica ede
rim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Yine konuşmalarında, hakikaten 
meselleri teker teker ele alan C.K.M.P. sözcü
sü arkadaşa ela ayrıca teşekkür ederim. 

Şimdi muhterom arkadaşlarım; konuşmaları
mı bitirirken bütün tenkidleriııizi, bütün tavsi
yelerinizi, bütün temennilerinizi en geniş kalp 
ile ve herbirinin bize çalışmalarımızda rehber 
olacağı düşüncesi ile aldık. Bizi tenkid eden
lere de, bizi methodenlere de teşekkürü bir borç 
bilirim. Biz çalışmalarımızda sizlerin ten
kid ve temennilerinizi sadece Parlâmento kür
sülerine inhisar ettirmeden kusurlarımızı göre
rek, telefonu açarak, bizzat gelerek bize yakın 
alâka göstermenizi, bize yardımcı olmanızı rica 
edeceğim. 

Hürmetlerimle. (A.P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Müsade ederseniz Sayın Ener
ji Bakanı da konuşacaklar. (Sual soracağız ses
leri)... Efendim şimdi sualler içtüzüğün hükmü
ne göre sözler bittikten sonra sorulur. Binaena
leyh, müsaade buyurun sözler henüz bitmedi. 
sözler bitsin, Sayın Bakan da konuşsun onu ta
kiben sualleri cevaplandırsınlar. Ancak, bu şe
kilde bir metot vaz'edeceğiz. 
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NİHAT DİLEĞİ (Erzurum) — Her Bakan 
Kendisine sorulan sualleri cevaplandırsın. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Sayın Bakan

dan kürsüden inmeden bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Kürsüden inmeden evvel sual 

sorma diye bir kayıt yoktur. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim mü

saade eder misiniz usul hakkında. Müsaade 
ederseniz yerimden bir beyanım var. 

BAŞKAN — Nedir efendim buyurun. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Şimdi, elen

dim bundan evvel Sanayi Bakanlığı Bütçesi 
müzakere edilmeden, grup sözcüleri arkadaşla
rımız Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinin veyahut da mesele
lerinin ayrı, ayrı görüşülmesini savundular. Yü
ce Meclis ayrı ayrı grup sözcülerinin bu mev
zuda konuşmalarına lüzum olmadığına ve tek 
bir Bakanlık gibi görüşülmesine karar vermiş 
idi. Şimdi Sanayi Bakanlığı Bütçesinde Sanayi 
Bakanı olarak Sayın Mehmet Turgut Bey her-
şeye temas etti. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı mevzularma temas ederek cevap ver
mişlerdir. Artık bir Bütçesi meveudolmıyan bir 
Bakanlığın Bakanı olarak konuşmasını Yüce 
Meclisin evvelki kararma aykırı buluyorum. 
Takdirinize arız ederim. 

BAŞKAN — Değil efendim, Hükümet her 
ızaman sıraya bağlı kalmaksızın, sıraya tabi 
tutulmaksızın söz alabilir. Bu bakımdan Sayın 
Bakan Yüce Meclisi tenvir için söz istemiştir. 
Bundan daha tabiî bir şey olamaz Buyurun Sa
yın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERINER — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; mazur görmenizi bilhassa 
rica ederim. Arkadaşın ismini bilmiyorum. Yal
nız, demin Mehmet Turgut Bey arkadaşım bura
da konuşurken, Hüdai Oral Bey, yerinden; 
«Enerji Bakanı konuşmıyacak mı?..» diye ken
disine sataştılar. Bu sayın arkadaş ile Sayın Hü
dai Oral Beyin sözleri birbirini tamamen nakşe
der mahiyettedir. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Onun için... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz konuşacak
sanız, temas etmemesini rica ettim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın rica ede
rim. Lüzum yok, tasrihe ne lüzum var. Size söz 

vermedim. Rica ederim. Karşılıklı soru soruyor
sunuz, yerinizden müdahale ediyorsunuz. Bu şe
kilde yanlış anlamlara yol açıyor. Her şeyin bir 
usulü var, rica ederim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERINER — Sözlerime başlar
ken, Saym Hüdai Oralîn noktai nazarına tama
men iştirak ettiğimi arz etmek isterim. 3 milyara 
yakm bir yatırımı olan bu Bakanlığın hakikaten 
bugüne kadar teşekkül etmesi ve Saym Hüdai 
Oral Beyin istediği gibi konuşması icabederdi. 
Ben de bu mevzuda üzgünüm ve teşkilât kanunu 
halen Meclise gelmek üzeredir. İnşallah bir daha
ki bütçede burayı işgal eden arkadaşım benim 
bu üzüntümü duymaz. Kendileri de istedikleri 
gibi tenkidlerini yaparlar. 

Yalnız buraya kadar gelmişken bir noktaya 
işaret etmek istiyorum. Sayın Hüdai Oral'm ener
ji mevzuunda, Vekâletim mevzularında seçmiş ol
duğu konuları hakikaten tam bir isabetle seçme
diğini buradaki son konuşmasından anlamış bu
lunuyorum. Bu mevzuun başından sonuna kadar 
içindeyim ve bu meseleleri, hepsini yakinen alâ
kam olması dolayısiyle, takibettim. Gerek Keban 
Barajı misali, gerekse petrol mevzuundaki indi
rimler ve Petrol Kanunu mevzuundaki noktai 
nazarları var. Hakikaten, ben olsaydım bu mev
zular üzerine kendilerinin eğildiği gibi eğilmez
dim. Bunu bu kadarla söyledikten sonra bilhas
sa Çelikkan arkadaşımızın üzerinde durduğu 
umumi mevzulara temas ettikten sonra, hususi 
olarak tekrar petrol, maden ve diğer konulara 
avdet etmek istiyorum. 

Saym Çelikkan konuşurlarken, zirai sektörün 
bugüne kadar organize edilemediğini ve zirai is
tihsalimizin hâlâ yağmurlara ve hava şartlarına 
bağlı olduğu konusu üzerinde durdular. Kendile
riyle tamamen mutabıkım. Geçen konuşmamda da 
burada muhtelif hatipler arz ettiler. Sulama ve 
taşkın kontrolü mevzuları, elektrikle beraber 90 
milyar portesi olan bir manzumedir. Bunu kısa 
zamanda tahakkuk ettirmek mümkün değildir. 
Bu mevzuu elimizden geldiği kadar en kısa za
manda halletmek en büyük vazifemizdir. Bunu 
halledinceye kadar da maalesef yağmurların yağ
masına tabi olacağız ki, bu seneki gibi bâzan da 
felâket, olmamasından dolayı, ayrı bir felâket do
ğuruyor. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra, yine 
saym arkadaşımın üzerinde durduğu projeler me-
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selesi üzerinde durmak istiyorum. Bu konuya Sa-
yınMuammer Erten de temas ettiler ve kendile
rinin zamanında kurulmasını arzuladıkları proje 
kurumunun hâlâ niçin kurulmadığı mevzuuna te
mas ettiler. Hakikaten bizim Birinci Beş Yıllık 
Plânda en çok mustaribolduğumuz nokta, kâfi 
derecede bilhassa dış kaynakların istediğimiz şe
kilde hazırlanmış proje olmamasından ileri gel
miştir. Fakat, bu proje konusunda Sayın Erten'in 
yolu ile bu mevzuu halletmenin mümkün olmadı
ğına kaaniim. Bu kanaatimi o zaman da izhar 
etmiştim. Bu mevzu tamamiyle ilgili teşekkülle
rin üzerine yığılması lâzımgelen mühim bir prob
lemdir. Zaman ile halledilebilir. Bu şekilde, kısa
ca umumi mevzular üzerinde arzı malûmat et
tikten sonra, petrol mevzuuna gelmek istiyorum. 

Bilhassa Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
narama konuşan arkadaşımın vukufla izah etti
ği konular beni hakikaten mütehasıs etmiştir. 
Gerek petrol konusunda, gerekse maden konu
sunda, petrol mevzularında hakikaten can ala
cak noktalara temas etmiş bulunuyorlar. Bu, 
petrol mevzuunu 1946 dan itibaren istihsalimi
zin seyrini kısaca sizlere izah etmek ve 1970 se
nesine kadar bu istihsalin ne şekilde seyredeceği 
hakkında bir tahminde bulunmak ve ona mu
kabil de 1970 e kadar ihtiyaçlarımızı kısaca bil
dirmek suretiyle bir mukayese yapmanızı sağla
maya çalışacağım. 

1946 senesinde Batman bölgesinde istihsal 
edilen petrol ancak 544 bin tondan ibaretti. Bu 
miktar 1950 senesinde 17 500 tona ve Petrol Ka
nununun meriyete girdiği 1954 senesinde de 
58 bin tona kadar çıkarılmıştır. Bu tarihten 
itibaren, 1960 senesine kadar 375 bin ton, 
1964 senesinde 921 bin ton, 1965 senesinde de 
bir milyon 535 bin tona varmış bulunuyor. Bu
raya kadar geldikten sonra 1966 yılı ihtiyacımı
zın 5,5 milyon ton, 1967 ihtiyacımızın 6 milyon 
300 bin ton, 1968 ihtiyacımızın 7 milyon 
100 bin ton, 1969 yılı ihtiyacımızın 8 milyon, 
1970 ihtiyacımızın da 9 milyonun biraz üstünde 
olacağını burada ifade etmek isterim. Bu'sene 
sonunda servise sokmayı düşündüğümüz Bat
man - İskenderun nakil hattı, boru hattı servise 
girdiği takdirde 3,5 - 4 milyon ton petrolü ra
hatlıkla akıtabileceğimizi ümidediyorum. De
mek ki, 1967 yılı içinde ihtiyacımızdan 6.300 bin 
ton olan ihtiyacımızı en iyi şekilde 4 milyon 

tonunu kendi kaynaklarımızdan istihsal edebil
diğimiz takdirde, 2 300 000 tonluk bir ithal yap
mak mecburiyetindeyiz. Bu derhal bize şunu 
gösteriyor; mevcut sahalarımızı, en kısa zaman^ 
da artırmak, bunları en rasyonel bir şekilde iş
lemek gerekir. Bu petrolü nakleden Pipe - line 
hattının kapasitesi 4,5 - 5 milyon tondan fazla 
değildir. Binaenaleyh, yeniden bir nakil prob
lemi ile karşılaşacağımızı nazarı itibara alarak, 
bugünden hesaplarımızı yapmamız lâzımgeldi-
ğini ve ihtiyacımızın, demin de arz ettiğim gibi, 
1970 senesinde 9 milyon tonu bulacağına göre 
bu 1967 - 1968 den sonraki ihtiyaçlarımız için 
süratle yeni petrol kaynakları bulmak lâzımdır 
ve onları en iyi şekilde işlemeye mecbur olduğu
muzu bize göstermektedir. Bu şekilde istihsal 
rakamları hakkında kısaca malûmat verdikten 
sonra, petrol konusunda da sizi tenvir etmiş ol
mak için Petrol Kanunu üzerinde çalıştığımızı 
ve bunu millî menfaatlere en uygun bir şekilde 
yakında huzurunuza tâdil teklifi ile geleceğimizi 
ve bû tâdil teklifini en kısa zamanda getirece
ğimizi tekrar beyan etmek istiyorum. Bunun 
yanında petrol kaynaklarımızın biran evvel kul
lanılması için sermaye, teknik gibi hususları da 
en yakın bir şekilde takibedeceğiz ve yabancı 
şirketlerin istihsallerini, Petrol Dairesini lâ-
yikı veçhile takviye etmek suretiyle en yakın
dan takibedeceğiz ve istihsalimizi de artırmayı 
bu şekilde kontrol altında tutacağız. Bu nok
talara temas ettikten sonra, arkadaşımın üze
rinde durduğu iki mevzu üzerinde bilhassa arzı 
malûmat etmek istiyorum. Bu, her zaman söy
lenmekte ve yazılmaktadır. 

Bunlardan birisi, kuyubaşı fiyatı, ikincisi de 
Devlet hissesinin ne şekilde Hazineye intikal 
edileceği problemidir. 

Kuyubaşı fiyatları hakikaten ortada kalmış, 
çok ağır ve çetrefil bir mevzudur. Bu mevzu ha
len komitede olduğu için bu mevzu hakkında bir 
beyanda bulunmayı bugün için muvafık mütalâa 
etmiyorum, öyle tahmin ediyorum ki; önümüz
deki ay içinde bu hususta da bir sarahata vara
cağız. Ve kuyubaşı fiyatlarını memleketin men
faatlerine en uygun bir şekilde halletmiş olaca
ğız. 

Devlet hisseleri mevzuu daima Petrol Daire
sinin iyi çalışmadığı ile paralel olarak söylen
mektedir. Bunu da burada katiyetle reddetmek 
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istiyorum. Sebebi de Devlet Petrol hissesini, Pet
rol Dairesi ancak bunu tahakkuk ettirir. Bu ta
hakkuk yapıldıktan sonra, artık bu Petrol ida
resinin inisiyatifinden çıkar, tamamen malî bir 
konu olur. Ve Maliye Vekâletinin çalışma saha
sına girer. Maliye Vekâleti bunu isterse aynî ola
rak alır, isterse nakdî olarak alır. Bugüne kadar 
bu mevzuda halledilmemiş, buna da en yakında 
bir çareyi hal bulacağımızı tahmin ediyorum. 

Gene sayın arkadaşımın en fazla üzerinde 
durduğu mevzulardan bir tanesi de; petrol şir
ketlerinin yapmış olduğu araştırmaların neti
celerinin ne olduğu konusudur. Kanunen bu do
neler eksiksiz olarak Petrol Dairesine intikal 
eder, o sahada her hangi bir değişme olduğu tak
dirde, bu malûmat, bu bilgiler tamamen yeni ge
len ve orada arama yapacak olan şirketlerin ve
ya millî teşekkülün emrine arz olunur. Bu bakım
dan, bunlar titizlikle takibedilmekte ve arşivle
rimize intikal etmektedir. Son 10 sene içinde, 
hakikaten çok değerli malûmat intikal etmiş bu
lunmaktadır. 

Petrol Dairesinin süratle takviyesi ve işler 
bil hale getirilmesine uğraşıyoruz. Bu sene Büt
çe Encümeninde müzaheret gördük, bir miktar 
tahsisat aldık. Fakat, burada üzülerek arz ede
yim ki, G57 sayılı Personel Kanununun bu da
ire hakkında bize neler getireceğini bugünden 
bilemiyoruz ve endişe duyuyoruz. Elimizden gel
diği kadar bu endişelerimizi giderecek tedbirler 
üzerinde çalışmaktayız. 

Maden mevzuu : 
Maden mevzuunda, ihracatımızın hakikaten 

% 3,5 - 4 ünü teşkil eden bu maddeler bizim 
ilerdeki tediye muvazenemiz üzerinde fevkalâde 
müspet tesiri olabilecek bir mahiyet arz etmekte
dir. Bu sebepten, maden halen mer'i olan Maden 
Kanununun en kısa zamanda yeraltı servetleri
mizi işliyecck ve bunları yer yüzüne çıkaracak 
şekilde bir politika ile teçhiz edecek şekilde tadili 
üzerinde de, Petrol Kanununda olduğu gibi, ca
li şm aktayız. Bunu da yakında huzurunuza geti
receğimi ümidetmekteyim. 

Maden Kanununun tatbikatını kontrol et
mekle vazifelendirilmiş bulunan Maden Daire
sinde, Petrol Dairesinde olduğu gibi, bugüne ka
dar kanunda derpiş edilen şartlara hiçbir şekil
de uydurulamamıştır. Bunun üzerinde de çalış
malar yapılmaktadır. Yeni teşkilât kanunu çık

tığı takdirde, bunu kısmen olsun telâfi edeceği
mizi ümidediyoruz. 

Maden mevzuu açılmışken, madencilerimizin, 
demin dediğim madenlerin biran evvel istihsali 
ve ihraç imkânlarının araştırılması ve Hükümet 
programında da sarih olarak ifade edildiği gibi, 
bunların hem cevher olarak değil, işlenmiş veya 
yarı işlenmiş bir halde ihracını sağlıyacak ted
birlerin alınması için çalışmalar içindeyiz ve bu
na fevkalâde büyük ehemmiyet atfetmekteyiz. 
Yaptığımız tetkiklerde şunu gördük ki, madenci
lerimiz bilhassa teknik yardımdan ve teçhizat
tan mahrumdurlar ve sermayeden yoksundur
lar. Binaenaleyh, bu mevzuları yerine getirecek 
şekilde evvelâ sermaye mevzuunu bir maden ban
kası kurmak suretiyle gidermeye teknik yardım 
için de halen mevcut kurumlarımızdan faydalan
mayı ön plânda tutmaktayız. Bunu en kısa za
manda yapabileceğimizi ümidediyoruz. 

Arkadaşım bir mevzuu üzerinde daha durdu
lar. O da bilhassa taşkömürü işletmelerimizin en 
kısa bir zamanda metot ve yeni makinalarla teç
hiz edilmeleri mevzuudur ki, buna da el atmış 
bulunuyoruz. En kısa zamanda bunu harekete 
getirmek mecburiyetindeyiz. İstihsalimizi artır
mak ve bu şekilde artan ihtiyaçlarımızı karşıla
mak mümkün olacaktır. 

Madenlerden bilhassa demir cevheri üzerinde 
hassasiyetle durmaktayiz. Arkadaşımın da de
diği gibi, üçüncü Demir - Çelik Fabrikası da 
kurulduktan sonra, memleketin her sene 3 - 3,5 
milyon ton bir cevhere ihtiyacı olacaktır. Bunu 
en iyi bir şekilde sağlamak ihtiyacındayız. Yap
tığımız etütler bu cins madenin memleketimiz
de mebzul olduğunu göstermiş bulunmaktadır. 
Madet Teknik Arama Enstitümüz bu mevzuu 
bilhassa tayyare ile prospeksiyonlar yapmak 
suretiyle ve ondan sonra detaya inmek sure
tiyle maden cevherlerimizi tetkik etmektedir 
ve ümit vericidir. 

Demir madeninin düşük tenörlü olanlarının 
işlenmesi mevzuuna gelince: Bu ancak, elek
trik enerjisi ile mümkün olabilmektedir. En 
iyi metot bu şekildedir ve bilhassa Doğu böl
gesindeki zengin madenlerimizi bu metot saye
sinde hemen, hemen çeliğe yakın bir lingot 
haline getirmek suretiyle nakletmek ve değer
lendirmek imkânımızı bulmamız lâzımgeldiği 
üzerinde çalışmaktayız. 

— 358 
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Maden Kanununun tadili mcvzuubahisolur-
ken, umumiyetle bir yabancıya hazırlatılmış bu
lunan bir Maden Kanunundan mı faydalanıldı-
ğı esası üzerinde mütemadiyen durulmakta ve 
hakikaten üzücü yazılar intişar da etmektedir. 
Prensip itibariyle, maden sahası bizim seneler
den beri üzerinde çalıştığımız bir sahadır ve 
imparatorluk zamanından beri gelen bir sürü 
imtiyazlar vardır. Bu maden çalışmalarını biz 
umumiyetle bilmekteyiz ve hakikaten maden
cilerimiz iyi çalışmaktadır. Bunları demin de 
arz ettiğim gibi, eksik taraflarını bir an evvel 
ikmal etmemiz ve onları daha iyi çalışır bir 
hale getirmemiz lâzımdır. Bu sebepten hiçbir 
zaman yeni bir kanun tedvinini mütalâa et
medik. Bunu bilhassa burada zikretmek iste
rim. 

Konuşmalarda bir maden cevheri üzerinde 
daha durdular ki, bu da zirai istihsalimizle bi
rinci derecede yakınlığı olan ve gübre sanayi
inin hammaddesini teşkil eden fosfat yatakları 
üzerindedir. Memleketimizin Güney - Dcğu 
Anadolu bölgesinde fosfat yataklarına tesadüf 
edilmiştir. Bu yataklardaki cevherlerin en 
iyi şekilde değerlendirileceği üzerinde 
halen etütler yapılmaktadır, ve metot araştır
maları üzerinde çalışılmaktadır. Bu da en kısa 
zamanda neticelenecek ve fosfatlı gübre istih
salimizi memleketimizin kaynaklarından fay
dalanmak suretiyle daha artırmak ve yeni fab
rikalara kavuşturmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Diğer bir maden olan yakıt mevzuu üze
rinde, yâni, taş kömürü ve linyit üzerinde de 
bir miktar maruzatta bulunmak istiyorum. Mev
cut istihsal rakamlarımıza göre, 1965 yılında 
7 milyon tonluk bir taş kömürü istihsalimiz 
olmuş ve bunun 4,5 milyona yakın bir ksmı 
satılabilmiştir. Bu istihsalimiz, hazırlamış oldu
ğumuz ve dış finasmanını sağlamaya uğraştığı
mız programın tahakkukuyla 1970 senesinde 
sekiz milyon ikiyüz bin tona yükseltilecek ve 
sanayiimizin muhtacolduğu bu cins kömür kıs
men telâfi edilmiş olacaktır. Linyit istihsali
miz de buna paralel olarak artmaktadır. 1965 
senesinde dört milyon 400 000 tonluk bir istih
sale ulaşılmıştır. Bu istihsalimiz 1970 senesinde 
yedi milyon tona yükselecek şekilde tertibat 
alınmış bulunmaktadır. Gerek Seyldömcr'deki, 
gerekse Dodurga'da ve diğer maden rezervleri
mizin daha rasyonel bir şekilde işlenmesi, me-

kanize edilmesi yolunda çalışmalar vardır. Bu 
yıl bunları intacedeceğimizi ümidetmekteyim. 
Ayrıca, taş kömür havzasında 20 milyon dolar
lık dış envastismanı isabettiren bir anaproje 
üzerinde de gayret sarf etmekteyiz. Ve bunu 
da bu sene içinde realize edebileceğimizi ümid-
etmekteyiz. 

Maden kömürü mevzuunda bu kadar iza
hat verdikten sonra diğer bir maden üzerinde 
kısaca maruzatta bulunmak istiyorum. O da 
Bakırdır. Bakır cevheri üzerinde bilhassa dur
mamın sebebi, bu metalin bugün mütemadiyen 
fiyatının yükselmesidir. 700 Sterling'e kadar 
alıcı bulan bir metal haline gelmiştir. Mem
leketimizin bu metalinin rezervleri oldukça 
iyidir ve yeni yeni bulunmaktadır. Bilhassa, 
Karadeniz bölgesi bu bakımdan çok zengindir. 
Gerek Espiye'de gerekse Murgul'da bugün kul
lanmakta olduğumuz bakırın ham olarak ih-
racettiğimiz giritleri en kısa zamanda konsant
re edecek, bunları izale etmek suıet'yle ihracet-
mek yolunu bulacağız. Ayrıca Murgul'daki 
tesisimizi günde 350 tonluk kapasiteden 3 bin 
tona çıkaracak tertibatı da alma kararı veril
miştir ve bu genişletme bugün günde 800 ton 
işliyecek şekilde tamamlanmıştır, önümüzdeki 
yıllarda günde 3 bin tona çakacak şekilde ayar
lanacak ve bu şekilde bakır istihsalimiz bir 
misli artırılmak imkânı bulacaktır. 

Sözlerimi daha fazla uzatarak sabrınızı tü
ketmek istemiyorum. Ancak, iki noktaya temas 
etmeden de buradan inmeyi münasip görmemek
teyim. 

Bunlardan bir tanesi, Türkiye lıçi Partisi 
Sözcüsünün üzerinde durduğu ve hemen, hemen 
bütün konuşmalarda üzerine temas edilen bir 
noktadır. Bu noktayı burada bilhassa bir misal 
vermek suretiyle tebarüz ettireceğim. Misalleri, 
burada deminden beri söylendi. Fakat, ben bun
lardan müşahhas bir tanesini söylemek istiyo
rum. Bu da enerji sektöründe olmuştur. Mesele 
1949 senesinde cereyan etmiştir. O zaman mem
leketimize Barker Heyeti diye bir Heyet getiril
miştir. Ye memleketimizin elektrik dâvasının 
nasıl halledileceği mevzuunda bir rapor alınmış
tır. Bu rapor memleketimizin şartlarına tama
men aykırı idi ve biz bunu şiddetle reddettik. 
Bugün bildiğiniz sistemi ikame ettik. Yani, bü
yük santral yapacağız, bunları birbirine bağlı
yacağız, ticari olmıyan yakıtları kullanacağız, 
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mühim merkezlerin elektrik istihsallerini su kay
naklarından teinin edeceğiz, 'memleketin anakay-
nağı olan su kaynaklarını birinci derecede kıy
metlendireceğiz. Tamamen aksi bir mahiyette 
idi ve bu şekilde bir rapor verilmişti. Demin bu
rada arkadaşlarım da ifade ettiler. Boru hattı 
da aynı şekilde muhalefet görmüş olabilir. Ra
fineri mevzuu da aynı şekilde muhalefet gör
müş olabilir. Burada benim tebarüz ettirmek 
istediğim nokta şudur: Biz, verilen raporu mem
leket menfaatlerine uygun ise tatbik etmeye, 
değil ise onu en uygun şekle getirmeye mecbu
ruz ve bu yolu daima tutumsuzdur. Misalleri ol
masına rağmen, bu nokta mütemadiyen buraya 
getirilir. Petrol Kanununda da buna yakın bir 
vaziyet mütemadiyen, söylenir ve Anayasanın 
İH O ucu maddesinin ihlâl edildiği, Petrol Kanu
nunun işte Türk millî menfaatlerine aykırı ol
duğu vesaire; söylenir.'Anayasamız, ayrıca Ana
yasaya aykırı kanunların ne şekilde muamele 
göreceği hakkında tam hükümler getirmiştir. 
Bu hükümleri maalesef hiçbirimiz söyliyeme-
mekteyiz. Mütemadiyen, Anayasayı ihlâl ediyo
ruz, işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, diyo
ruz, buna mukabil hiçbir zaman da gidip bir 
Anayasa Mahkemesine bu kanunun tadili için 
gerekli teklifi yapmıyoruz. Binaenaleyh, bura
da meseleleri münakaşa ederken tamamen ob
jektif olmak gerekir. Aynı mevzuu ileride çok 
fazla konuşacağımız için, burada tekrar etmiyo
rum; bu son tâyinler meselesi haklı mıydı, hak-
sızmıydı? Demin arkadaşım burada bir kararna
meden bahsettiler. Sayın Ilüdai Oral gibi, böyle 
ateşli konuşma mizacım maalesef yok, teknik bir 
adamım ve mümkün mertebe de kısa ve ölçülü 
konuşurum. Ben acaba diyorum ki; o zaman o 
kararname çıksaydı Sayın Hüdai Oral Bey nasıl 
heyecanlanacaktı burada? Bu mevzu halen ko
nuşul mıyac ak vaziyettedir. Mahkemededir de-
miyeyim, tetkik safhasındadır. Verilen karar, 
tehiri icra kararı, eğer yanlış bilmiyorsam, kar
şı tarafın müdafaası alınması için icranın tehi
ridir. Binaenaleyh, hiçbir zaman Yüksek Şûra
nın vermiş olduğu kararların infaz edilmediği 
gibi bir töhmetin altında bırakılmayı hakikaten 
üzüntü ile karşılamaktayım. 

Hürmetlerimle hepinizi ayrı, ayrı selâmla
rım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde Hükümat ola

rak Sayın Sanayi Bakanı ve Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı konuşmuş bulunmaktadır. 
Bu arada arkadaşlarımızın soruları vardır. Mü
saade ederseniz bütün soru sormuş olan arka
daşların sormuş oldukları sorulan bir kere oku
yacağım. Bunları takiben hangi Bakanla ilgisi 
mevcut ise, o Bakan cevaplarını Yüce Meclise 
arz edecek. Bu sorulara verilecek cevapların ya
zılı veya şifahi olacağı Bakanların bileceği iş. 

Sayın Nihat Diler yazılı olarak Riyasete gön
dermiş olduğu bir tezkerede, şu suali soruyor: 

•«Erzurum'da çimento fabrikası kurulacak mı"? 
Kurulacaksa hazırlıkları ne safhadadır? Soru
mun Sanayi Bakanın dan sorulmasına delâletle
rinizi arz ederim.» 

Sayın Necati Güven; «Erzurum'da yapılması 
va'dedilen çimento fabrikası 1966 yılı yatırım
ları arasında yoktur. Erzurum'da çimento fab
rikası yapılması için bir fon var mıdır? Fabrika 
yapılacaksa ne zaman yapılacaktır?» 

Birinci soru bu Sayın Bakan. Yerinizden 
de konuşabilirsiniz. Hanginiz hangi soruya ce
vap verecekseniz onu biribirinizle konuşarak 
halledersiniz. İsterseniz kürsüye buyurun. An
cak bâzı suallere Enerji Bakanının cevap ver
mesi gerekebilir. O vakit yerinden cevap vere
bilirler. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Efendim, Erzurum bölgesinde bir 

çimento fabrikası kurulacaktır. Bunun etütleri 
1906 ydmda yapılacak ve tahmin ediyorum, 
1967 yılında ihale safhasına girilecektir. 

BAŞKAN —- Sayın Hüsnü Özkan sorunuzu 
sorun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim bir 
sorum daha vardı, onu da gönderdim. 

BAŞKAN — Bize böyle bir şey intikal et
medi. Sorunuzu sorun Sayın Hüsnü Özkan kı
sa ve sarih olsun lütfen. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — 1. Sanayi sek
törü, inşaat sanayii dâhil Türkiye millî gelirinin 
yüzde kaçını ihtiva etmektedir ? 

2. Bu yüzdeyi artırmak için ne gibi tedbir
ler düşünülmektedir? 

3. 1966 programının iki numaralı tablosuna 
göre sanayi sektöründe öngörülen artış hızı 
.12,6 gözükmesine rağmen, gerçeklenme 8,6; yine, 
inşaat sektörünün millî gelire iştiraki yüzde İ0,5 
olması gerekirken, :5.,7 olduğu, görülmektedir. Bu 
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düşüklüğün sebeplen neden ileri geliyor? Gide
rici ne gibi tedbirler düşünülmektedir ? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Sanayi sektörünün millî gelir içe
risindeki yüzde nisbeti her yıl değişmektedir. Ve 
Beş Yıllık Plânda bu verilmiştir. Rakam olarak 
değerini, arkadaşım eğer arzu ederse yazılı ola
rak vereyim. 

Sanayi sektöründe ve diğer sektörlerde Beş 
Yıllık Plânın tahakkuk ettirilmediğini konuş
mamda biraz önce izah ettim. Bunun hiç şüp
hesiz pek çok sebebi vardır. Bu sebepler yıllık 
programda birer, birer tesbit edilmiş ve alınma
sı icabeden tedbirler de yıllık programda tavsiye 
edilmiştir. Arzu ederlerse kendilerine bunu ya
zılı olarak arz ederim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından da iki sorum var, efen
dim. 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Şimdi mi efen

dim? 
BAŞKAN —• Evet efendim, artık Enerji ve 

Sanayi Bakanlıkları bütçesi beraber görüşüldü
ğüne göre, iki Bakan da burada. Hangisinden 
ne istenirse, o cevaplandıracak. Ayrı ayrı değil 
ki bütçeler. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Muhtelif eller
deki elektrik işletmesini bir elde toplamak mak-
sadiyle hazırlanan Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanunu ne zaman çıkarılacaktır? Bunu engelle
meye çalışanlar var mıdır? 

2. 1966 yılında 3 milyon 700 bin ton ham 
petrol ithali programlaşmıştı. Petrolün ortala
ma fiyatı ton başına 17,5 dolar, indirimli 15 do
lardır. Buna göre, 9 milyon dolar döviz tasar
rufu görülmektedir. İndirim, rafinerlerin satı
şından olmadığına göre, bu 9 milyon doların 
6 milyonu şirket kârı olarak dışarıya çıkarıl
madır. Bu hususun giderilmesi için Hükümet ne 
düşünüyor? (A. P. sıralarından «bu soru değil,» 
sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da onu Baş
kan takdir etsin. 

Buyurun Sayın Bakan. 
'ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

İBRAHİM DERINER — Efendim, Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanunu, 1954 ten beri sürüne 
gelmekte olan bir kanundur. Bu kanun bir de

fasında da 15 nci maddeye kadar Sayın Mecliste 
müzakere edilmiş ve geri dönmüştür. Bu kanu
nu inşailah bana Allah nasibeder, çıkarırım. 
Önümüzdeki iki ay içinde bu kanunu tekrar 
Meclise getireceğimi ümidediyorum. Kanunu en-
gelliyen faktörler, daha ziyade salâhiyetlerin 
tarzı tevzii üzerinde olmaktadır. Bu engel Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kurulması 
ile ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu sebep
ten, kanunu kısa zamanda memleket menfaatle
rine en uygun bir şekilde getireceğimizi ümide-
derim. 

196G da ithal etmeyi tasarladığımız üç milyon 
yedi yüz bin ton petrol indiriminin, bir kısmını 
- tabiî hepsini değil - bir kısmının transfer yo
lu ile tekrar dışarıya gitmemesi için, bugünlerde 
gerekli çalışmalar yapılmış ve tamamlanmıştır. 
Bir kararname ilt bu mevzuu halledeceğiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sual 
sormuş bütün arkadaşların isimlerini okuyaca-
ğim ona göre bir tertip yapalım: 

Sayın Muslin Görentaş, Sayın Neşet Tanrı-
dağ, Sayın Ahmet Torgay, Sayın Kasım öna
dım, Sayın Bahattin Uzunoğlu, Sayın Ruhi 
Soyer, Sayın İsmail Rüştü Aksal, Sayın Ali Ka-
rahan, Sayın İhsan Ataöv, Sayın Mustafa Er-
tuğrul, Sayın İsmail Çelikoğlu, Sayın Hasan 
Lâtif Sarıyücc, Sayın Abdülbâri Akdoğan, Sa
yın Niyazi Özgüç, Sayın Nihat Diler, Sayın Sa
mi Binicioğlu ve Sayın İrfan Solmazer söz al
mışlardır. 

Buyurunuz Sayın Muslih Görentaş, buyurun 
efendim. 

MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Efendim, 
Çimento Sanayii Umum Müdürlüğünden aldığım 
malûmata göre Şubat ayı içinde Van çimento 
fabrikası.... 

BAŞKAN — Sayın Görentaş, biraz yüksek 
sesle lütfen, buraya kadar intikali zor oluyor. 

MUSLİH GÖRENTAŞ (Devamla) — Çimen
to Sanayii Umum Müdürlüğünden aldığım ma
lûmata göre Şubat ayı içinde Van Çimanto Fab
rikası ihaleye çıkacaktır. Her soruşumuzda ya
kında ihale edilecek cevabını almaktayız. Bu işin 
gecikme sebebi nedir? Sanayi Bakanı olarak 
zatiâlinizin bu fabrikanın Van'da kurulmasına 
taraftar olmadığınızın şayiaları dolaşmaktadır. 
Bu şayiaların aslı var mıdır? ihale tarihi hak
kında bilgi verebilir misiniz ? 

- 3*1 — 
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SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Çıkarılan şayiaların aslı yoktur. 
Bu fabrika Van'da kurulacaktır. Bugünlerde 
mukavele görüşmeleri yapılmaktadır. Arkada
şımız müsterih olsunlar. Biz Vekil, olarak şu 
veya bu fabrikanın kurulmasına ancak teknik 
heyetlerin raporlarına göre karar veririz. Bu 
fabrika hakkında karar daha evvel verilmiştir. 
Verilen kararın şu veya bu şekilde olduğu hak
kında münakaşaya girmek istemiyorlum. Van'da 
bu fabrika kurulacaktır. 

BAŞKAN •— Sayın Neşet Tanrıdağ, buyu
run. 

NEŞET TANRIDAĞ (Yozgat) — Değerli 
Sanayi Bakanı bir kararname okudular. Bu 
kime ve neye aittir, muhteviyatı nedir? Bunu 
açıklamasını istirham ediyorum; 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, burada 
şahısların ismi üzerinde her hangi bir polemik 
yaratılmasını ve şahısların isminden bahsedil
mesini ben uygun bulmuyorum. Tahmin ediyo
rum ki, sizler de uygun bulmazsınız. 

BAŞKAN — Saym Ahmet Torgay'm da ya
zılı sorusu aynı mahiyettedir. Sayın önadım?... 
Vaz geçtiler. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu buyurun. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Hü

kümetçe kurulması kararlaştırılan üçüncü de
mir - çelik sanayiinin nerede kurulmasını düşü
nüyorlar? Samsun vilâyeti üzerinde durulmakta 
mıdır ? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Hükümetçe kurulması düşünülen 
üçüncü demir - çelik fabrikası için bir heyet ça
lışmalarına devam etmektedir. Samsun varyant 
olarak düşünülen illerden birisidir. Yeri henüz 
tesbit edilmemiştir. Heyet neye karar verirse 
Yüce Heyetinize arz edilecektir. 

BAŞKAN — Saym Uzunoğlu, hepsi kaç sual 
efendim? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Altı 
sual. 

İkinci sualim, 1962 den bugüne kadar etüt 
için 10 milyon lira harcanan Çarşamba - Ayvacık 
- Bulahur bölgesi barajı neden yapılmıyor? Ya
pılacaksa ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

İBRAHİM DERİNER — Bu mevzu Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesi konuşulurken de tekrar sorul
muştu. O zaman da aynı şekilde cevap verdim. 
Bu proje büyük bir projedir - Enerji bakımın
dan tabiî konuşuyorum - büyük bir projedir. 
O civarda bu kapasitede bir elektriği sarf ede
cek imkân yoktur. Binaenaleyh, biz bu projeyi 
Kuzey - Batı Anadolu sisteminin içinde müta
lâa ediyoruz ve İkinci Beş Yıllık Plânda muka
yesede esas tutulan hidrolik projelerden birisi
dir. Eğer, öncelik aldığı takdirde ikinci plân 
devresinde tesise geçilecektir. 

BAŞKAN — Saym Uzunoğlu, buyurun. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Üçün

cü sualim. 
Sayın Sanayi Bakanı konuşması sırasında; 

«partizanlığı İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
çıkarıyoruz,» dediler. İller Bankası Genel Mü
dürlüğüne A. P. ne mensup Sakarya Belediye 
Reisinin getirilmesi partizanlığa girmez mi ve... 

BAŞKAN — Saym Uzunoğlu bu Bakanlıkla 
ilgisi yok bunun. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ko
nuşmalarında geçiyor, onun için soruyorum, 
efendim. Saym Bakan konuştular. Saym Ba
kana soruyorum, kendileri cevaplasınlar. Ona 
taallûk ediyor. 

BAŞKAN — Beyefendi, müsaade buyurursa
nız soruların taallûkunu Başkan izler. Bir bütçe 
müzakeresinde o bütçe ile alâkası olmıyan soru 
sorulamaz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ko
nuştular ama Bakan, Kararnameden de bahset
tiler. Onda imzası vardır. 

BAŞKAN — Oturun efendim lütfen. Saym 
Uzunoğlu zntiâlinizin sorusunu Başkanlık sorul
mamış farz ediyor. Bu bütçe ile ilgisi yok, sa
det dışıdır. 

Saym Ali Karahan lütfen buyurun. 
ALt KARAHAN (Hakkâri) — Saym Baş

kan, Türkiye'nin ihracaatı ve et dâvasında bü
yük bir mevzu olan yaylalar mmtakası bulunan 
Doğu - Anado'uda da beslenmesi hayati bir za
ruret olan hayvancılığımız karşısında Saym Sa
nayi Bakanımız yem sanayiini Erzurum, Van ve 
Diyarbakır gibi vilâyetlere teksif etmeyi düşün
mekte midir ? 

— 362 — 
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SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Yem sanayii mevzuu Sanayi Ba
kanlığına ait bir mevzu değildir. Arkadaşımın 
zannediyorum bu sualine Ziraat Bakanı cevap 
verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, buyurun. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — İkinci sua

lim, uzun geçen kış aylarında tamamen issiz ve 
fakir olan halkın emeği nehir suları gibi akıp 
gitmektedir. Sayın Bakan, el sanayiini bu böl
gelere teksif edip ve bu emeği değerlendirmek 
düşüncesinde midir, böyle bir plânları var mı
dır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Küçük el sanatları mevzuunda. 
çalışmalarımız bütün Türkiye'nin geri kalmış 
bölgelerine \ ayılmak üzere vardır. Bunlar sı
raya konmaktadır. Etütler yapılmaktadır; sı
rası geldikçe tatbik edilecektir. 

ALİ. KARAHAN (Hakkâri) — özel ve res
mî sektöre birtakım muafiyetler ve gümrük 
muafiyetleri tanınmak suretiyle sanayi tesisleri
nin mahrumiyet bölgelerine aktarılması Sayın 
Bakan tarafından düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Bu Sanayi Bakanlığından çok, 
Hükümet politikasını alâkadar eden bir husus
tur. Ve daha ziyade Maliyeyi alâkadar eder. 
Ben şahsan arkadaşımın fikrine iştirak ederim. 
Fakat, bu daha çok vergi ile Maliye ile ilgili bir 
husustur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soruların yeterliğine ait öner
geler var bunları okutuyorum : 

RUHİ SOYER (Niğde) — Aleyhinde söz is
tiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi ve Enerji bakanlıkları bütçesi mü

nasebetiyle kâfi derecede sual sorulmuştur. 
Sayın milletvekillerinin suallerini yazılı şe

kilde tevcih etmeleri ve ayni şekilde cevap al
maları mümkün bulunduğundan soruların kifa
yetine karar verilmesini arz ve taleb ederim. 

Denizli Aydın 
Remzi Şenel Nahit Menteşe 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerindeki sorula

rın yeterliğinin oylanmasını arz ederim. 
İstanbul 

Mustafa Ertuğrul 

Sayın Başkanlığa 
Soruların kifayetini arz ve teklif ediyorum. 

Antalya 
Ahmet Torgay 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan ki
fayet aleyhinde buyurun. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ben daha evvel 
söylemiştim. Daha ağzından çıkarken seslen
miştim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Zatıâ-
linize vereyim isterseniz Beyefendi, buyuru
nuz. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin kalkın
masının can damarını teşkil eden bu iki bakan
lık üzerinde, yalnız grupları adına konuşma
ları bendeniz kâfi görmemekteyim. Gerek mil
letvekillerinin fikirlerini bu Meclis kürsüsün
den söylemeleri bakımından, gerekse bakanlı
ğın ehemmiyetine binaen reylerinizi bu yolda 
vermenizi istirham ediyorum. Yalnız.. (Soru
ların kifayeti, sesleri) Şimdi, bu bakanlıklarla 
ilgili olan, birkaç tane anaproblemi sırabyarak 
reylerinizi müspet kullanmanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, soruların ye
terliği hakkında, aleyhte konuşunuz lütfen. 
Yalnız o kısma münhasır olmak üzere lütfedi
niz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Şimdi Sayın Başkan, Artvin - Murgul gibi ya
ni maden işletmelerinde mühim olan bâzı prob
lemler meydana çıkması bakımından, bilhassa 
Artvin - MurguPda yapılan sülfrük asitinin 
vatandaşı ve nebatatı zehirleyici olan kükürt 
di oksit gaz konsartrasyonunun mühim hayati
yetine binaen, bu ve buna benzer Ağrı'daki 
Eleşkirt Linyit Kömür Ocağının araştırılması 
gibi esaslar varken, bu önergenin verilmesi 
doğru değildir. Müzakereler kâfi değildir, ka
nısındayım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Soruların yeterliğini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... So
ruların yeterliği kabul edilmiştir. 

Demincek isimlerini okuduğum arkadaşlara 
ilâveten Sayın Hüseyin Yağeıoğlu'da bir soru 
sormuştur. Bütün bu sorular Sayın Bakanlı
ğa verilecektir. 

Sırada Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Selâhattin Güven var, buyurunuz. 

Saym Güven konuşmanız 15 dakika ile ka
yıtlıdır. 

A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN GÜ
VEN (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekili arkadaşlarım; 15 dakikalık imkân 
içerisinde ben Türkiye'deki sanayiimizin Ortak 
Pazarla olan ilişkileri üzerinde bir konuşma 
gayret edeceğim. 

Biliyorsunuz, İkinci Dünya Harbi bitince
ye kadar, Türkiye'nin kalkınması münhasıran 
zirai kalkınmaya vabeste olduğu kanaati yay
gın bir nitelikte idi. ikinci Dünya Harbi bit
tikten sonra, bütün dünya milletlerinin eskiye 
nazaran çok daha kesif ve hızlı bir sanayi kal
kınması muvacehesinde, memleketimizin de ha
kikaten kalkınması, ziraatten fazla sanayileş
meye vabeste olduğu ilmî bir hakikat olarak 
karşımıza çıktı. Ve o günden bu yana da tür
lü faaliyetlerle memleketimizi sanayi istikame
tinde kalkındırmaya çaba gösterdik. Plânla
mamız da, Türkiye'yi sanayi kalkınması ile be
raber, zirai kalkınmayı ela akorde bir anlayış 
içinde plânlanmıştır. Ancak, şunu mutlaka 
kabul etmeye mecburuz ki, zirai kalkınma sa
nayi kalkınmanın büyümesi ile, gelişmesine ve 
yerleşmesine bağlıdır. Çünkü, zirai kalkınma 
bugün artık eski tabiat usulleri ile kurunu vüs-
tadan kalış usullerle değil, ilmî, mekanik ve 
makina çalışmalariyla meydana geleceği; güb
re gibi şeylerin de bir sanayi mevzuu olduğu 
bir realite olarak karşımızda bulunduğuna gö
re, demek ki, zirai kalkınmamız da sanayi kal
kınmamızın gelişmesine ve hamlelerine bağlı
dır. Mesele böyle olunca, bugün Türkiye'deki 
mevcut sanayiinin nerede olduğunu ve bugün
kü Türkiye'nin yarın, istikbalde nerelere var
mak lâzımgeldiği ve mecburiyetinde olduğunu 
plân tesbit etmiş ve normal kalkınmamızın hı
zının yedi olmasına rağmen, sanayie bir öncelik 
tanıyarak bunu 12,6 yani, yüzde 12,6 ya bağla

mış ve buna bir öncelik tanımış. Ancak, Plân
lamanın tesbitinden sonra, biliyorsunuz, biz 
bir Ortak Pazar mukavelesi imzaladık. Ve bu 
Ortak Pazarda ilk 10 sene hazırlık devresi, 
Ortak Pazara kati üye oluşumuzun geçiş dev
resi olacaktır. Şimdi, Plânlamanın tesbit etti
ği bu yüzde 12,6 rakamı ile, bugüne kadar re
alite olan yüzde 8 - 8,5 âzami 9 sanayiin kalkın
ma rakamı bize şunu gösteriyor ki, biz bu 10 
senede Ortak Pazara girmenin ilk hazırlıkları
nı sureti katiyede tamamlayamıyacağız. Bura
dan şu neticeyi derbal istiyoruz ki, gerek önü
müzde bulunan ilk Beş Yıllık Plânın kalan dev
resinde ve gerekse ikinci Beş Yıllık Plânın ha
zırlanışında, sanayi kalkınmasında çok daha 
fazla bir öncelik, çok daha fazla imkânlar ta-
nımıya mecburuz. Aksi takdirde Ortak Paza
ra hazırlama devresini maalesef kemâliyle mil
lî menfaatlerimize uygun geçirmiş olmıyaca-
ğız. Birçok eksiklikleri maalesef yapmış ola
rak, o devreyi tamamlıyacağız. önümüzde için
de bulunduğumuz Beş Yıllık Plânın kalan dev
rinde Sayın Hükümet ve alâkalı Bakan arka
daşlarım benim anlayışıma göre, bu % 12,6 yi 
mutlaka ikmal etmeliler. Ve gelecek beş yıl
lık devrede de, alâkalı arkadaşlardan aldığım 
bilgilere, bu işte bilgili, tecrübeli isimlerden 
almış olduğum fikirlere göre, bunun asgari 
% 17 ve % 20 civarında tesbit edilmesinde bir 
zaruret vardır. Ve sanayiimiz ilk beş yıllık 
plânda Türkiye realitelerine, Türkiye'nin ihti
yaçlarına müesses kılınmıştır. Şimdi, İkinci 
Beş Yıllık Plânda mesele bu hudutları aşmaya 
mecburdur. Şöyle ki, Türkiye yarın Ortnk 
Pazar muvacehesinde, artık Avrupa'nın açılan 
gümrük kapıları karşısında, onların sanayiile-
riyle rekabet etmek durumunda olduğu gibi, 
bir de kendi yerli sanayii mamullerini, bütün 
dünyaya mümkün olduğu kadar fazla mal sat
mak ve bununla kendi gelir kaynaklarını artır
mak mecburiyetindedir. Öyle ise, İkinci Beş 
Yıllık Plânda asgariden kuracağımız sanayi 
tesislerinin ölçüsü, yurt ihtiyaçlarının dışında 
ihracata da imkân verecek zemini sağlıyacak 
nitelikte ve yeterlikte olmalıdır. Bunun esası 
iki noktadadır. Birisi malın evsafı, kalitesi, 
niteliği; ikincisi ise, miktarı ile alâkalıdır. De
mek ki, biz bugün Avrupa pazarlarında hiç de
ğilse Şark pazarlarında rekabet kabul etmiye-
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cek nitelikte, evsafta ve özellikte mal imal et
meye mecburuz. Bu mecburiyetimiz biraz da 
şundan doğuyor; o da şu: Ortak Pazarla işti
rak haline geldiğimiz zaman, Ortak Pazar 10 
senelik devresini tamamlayıp da onlarla, üye 
olma vasfını kazandığımız zaman, bâzı gümrük 
anlaşmalarımız olacak ve tam üye olduğumuz 
zaman da onların bugün içinde bulunduğu şart
larda bir üye olacağız ve gümrük kapılarımız 
da tamamen müstakilen açılmış olacak. Açıl
mış olan bu kapılar da Avrupa kapılarıdır. 6 
büyük sanayi]eşmiş devletin kapılarıdır. Biz. 
sanayi mamulü olarak onlara o günkü halimiz
de de hiçbir şey satmak kudretinde olamıyaca-
ğız. Sadece, maden sanayii ve bir de dokuma 
sanayiimizde yarı mamul maddeler hariç, bu
nun dışında her hangi bir sanayi dalımızdaki 
ürünlerimizi Avrupa pazarlarına götürüp sat
mamız tamamen hayal mahsulüdür. Öyle ise. 
kuracağımız sanayide ihraç imkânlarını. Şark 
pazarlarında aramaya mecburuz. Bizden da
ha geri kalmış, sanayi bakımından gelişmemiş 
memleketlere malımızı pekâlâ satabiliriz. 

Onun için derim ki, Ortak Pazar anlayışı 
çerçevesi içerisinde Ortak Pazar niteliğinden 
bâzı değişikliklerle Şark memleketlerinin, geri 
kalmış memleketlerin havasına ve şartlarına 
uygun yeni bir ortak pazar kurmaya ve liderli
ğini yapmaya Türkiye mecburdur. O da şu; 
«Şark Ortak Pazar» namı ile bizimle dinî, ırki 
veya türlü yakınları olan gıda mahsulleri ve 
yiyecekleri ile bilhassa bize ilişkin ve yakın
lıkları olan devletlerle - ki, buna CENTO güzel 
bir misal olabilir - bu devletlerle şimdiden bir or
tak pazar mahiyetinde, bir müddeti olan, 
belki 10 - 15 sene sonra ciddî bir ortak pazar 
için anlaşma zemini hazırlamaya mecburuz. Çün
kü, demin söylediğim gibi, bizim sanayiimi
zin pazarı ancak Şark olacaktır. Biz Garp 
memleketlerine hiçbir malı - demin söylediğim 
gibi yine - cevher, maden cevheri, maden sana
yiinin ürünleri, yarı mamul, tam mamul - ürün
lerinin - dışında sadece dokuma sanayiinin yarı 
mamul maddelerini satmaktan Öteye bir malı 
dış meleketlere satmamız mümkün değildir. 
Tabiî zirai ürünlerimiz hariç. Bunlar dünyada 
bizim memleketimizin özelliği muhafaza edil
diği müddetçe elbette ki, yerimiz dünya piya
salarında muhafaza edilecektir. 

Bir de, bilhassa ikinci Beş Yıllık Plânda ve 
Birinci Beş Yıllık Plânının kalan kısmında sa
nayii mutlaka yurdun sanayie ihtiyacı olan, 
kalkınmaya ihtiyacı olan yerlerine ulaştırmaya 
mutlaka mecburuz. Bu, o kadar mühimdir ki, 
iskân politikası ile de son derece alâkalıdır. 
Eğer, biz halkın, işsiz kütlelerin ayağına iş gö-
türmezsek, halk hicret ederek işin ayağına 
gelecektir. Bu tabiî bir sirkülasyondur. Bu
nun önüne kimse geçememiştir, tşte büyük şe
hirlerimizin büyümesi, kabarması, iskân me
selesi, yol, su elektrik gibi ağır şartlarını, 
Devletin bunları yıllar yılı, gecekondu dâvası 
namı altında durması bundandır. Biz mecburuz 
sanayii Anadolu'ya kaydırmaya. Anadolu'nun 
özelliklerini bilerek onların mahallî imkânla
rının yarattığı özellikleri sanayii onların aya
ğına götürmeye mecburuz. Bu, Almanya'nın 
ikinci Dünya Harbinden sonra yapmış ol
duğu gibi, çok büyük sanayileri mümkün oldur 
ğu kadar detaylara bölerek yurdun muhtelif 
yerlerine bölme ve dağıtma; işi, işçinin ayağına 
kadar götürme politikası ile mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Saym Güven iki dakikanız 
kaldı. 

A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTlN GÜ
VEN (Devamla) — iki dakika içinde diğer ka
lan temaları işlemek veya dokunmak imkânına 
sahip değilim, özür dilerim. Ancak, Sayın 
Muammer Erten'in burada söylediği bir lâfa 
son cümle olarak dokunmama müsaade elecek-
siniz. Saym Muammer Erten, orada son umum 
müdürlerin değişiklikleri üzerine alman tehiri 
icra kararlarını, Hükümetin bir «hukuk eşki-
yalığı» tâbiri yanlış hatırlamıyorsam olarak 
vasıflandırdırlar... 

Şimdi, bu keyfiyet icra kararının durdurul
ması. Ben, aslında hukukçu değilim ama, bir 
Hükümet tasarrufu yapılmıştır, alâkalı bir 
organ da icranın durdurulmasını karara bağ
lamıştır. icranın durdurulması keyfiyeti Ba
kanlığa bildirildiği zaman icra zaten yapıl
mıştır. Eğer, hakikaten Sayın Muammmer 
arkadaşımın dediği şekilde, nitelenirse, vasıf
lanırsa, kendi partilerinin iktidarları zamanın
da aynı icraatlar vâki olmuş, onlar da ic
ranın, tehiri hususunda türlü müşkülâtlarla 
karşılaşmışlardır. Hakikaten bunu bir hukuk 
eşkiyalığı telâkki ediyorlarsa, kendi icraatla-
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riyle kendilerini mahkûm etmiş olurlar, ka
naatindeyim. (A. P. sıralarından bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTÎN 

GÜVEN (Devamla) — Hâdise bir veva iki ola
bilir. Mesele işin kemiyetinde değil, keyfiye-
tindedir. Bir Hükümet icraatı normal bir pro
sedür içinde yürür. Bunu hangi Hükümet 
olursa ayını yapar. Kendileri de devirlerinde 
aynı yapmışlardır. Bu Hükümette aynı ya
pacaktır. Gelecek Hükümetler de aynı yapacak
lardır. Benim kanaati acizanem budur. Ancak, 
sadece Muammer Beyin, bir Bakanlık yapmış 
bir arkadaşının bu şekilde vasıf]andırmasını 
sürçü lisanı olarak kabul edemediğim için söy
lemiş oldum. 

BAŞKAN — Sayın Güven vaktaniz tamam
dır. 

A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTÎN GÜ
VEN (Devamla) — Hepinizi partim adına se
lâmlarım. muhabbetlerimi sunarım. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında zatıâlinize söz 
veremîyeceğim. özür dilerim. Mümkün de&il. 
Çünkü usulü bozucu mahiyette en ufak bir ha
reket vukubulmadı. Usulün hangi kısmına ait 
ise... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkanım, 
siz Reis olarak Riyasetin icra mevkiinde... 

BAŞKAN — Rica ederim bir dakika. Müsa
ade buyurunuz, ben görüşeyim de. Bendeniz, za
tıâlinize konuşurken, evvel emirde kanaatlerimi 
size ulaştırayım da ondan sonra. Beni dinlemek 
lûtfunda bulununuz rica ederim. Usul hakkında 
hangi kısımda söz istiyeceksiniz? Yerinizden işa
ret ediniz bir anlayım, hangi usulsüzlük icra edil
di? Ona göre o usulsüzlüğü düzeltmek için elbet
te lâzımgelen çareyi araştırırım. Buyurunuz. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim tüzükte 
olmıyan usullerin tatbik edilmiş olması bakımın
dan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne zaman tatbik edildi, bu? 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Tüzükte mevcudol-

mıyan usullerdir. Konuştuğum zaman anlıyacak-
eınız. 

BAŞKAN — Yok efendim. Bu şekilde söz 
veremiyeceğim. özür dilerim. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Başkanlığın tutu
mu hakkında süz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz efen
dim, mümkün değil. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Korkuyorsunuz 
çünkü söz vermekten, yaptığınızı biliyorsunuz. 
Zorla susturmak böyle olur. 

İBRAHİM SITKI HÂTİBOĞLU (Ankara) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu geçmiş bir muameleye aittir, 
Sayın Iîâtiboğlu. Müsaade buyurunuz da bun
dan sonra sorular, hakkında yeterlik verildiği 
takdirde böyle bir muameleye tevessül olunursa, 
o zaman, usul hakkında söz istiyebilirsiniz. Şim
di bu geçmiş bir muameledir. Meclisçe bunu dü
zeltmek imkânımız yoktur; geçmiş. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Söz vermek mec
buriyetindesiniz. Korkuyorsunuz, böyle Başkan
lık olmaz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Soyer. Lüt
fen Başkanlığa karşı gerekli özelliği gösteriniz, 
gerekli saygıyı gösteriniz, istirham ederim. Bura
da hitabettiğiniz arkadaşınız Meclisi yönetmek 
üzere vazifelendirilmiş ve Meclis tarafından se
çilmiştir. Yerinize lütfen oturunuz, Sayın Soyer; 
size bir ihtar cezası veriyorum. Tekrarlarsanız 
cezaları tevali ettireceğim. İçtüzüğü ihlâl ediyor
sunuz. İstirham ederim lütfen yerinize oturunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — İçtüzüğü evvelâ 
Sayın Başkanımız ihlâl etmektedir. 

BAŞKAN — İkinci ihtarı veriyorum zatıâli
nize, lütfen yerinize oturunuz. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Savunmamı yap
mak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orhan öztrak, zatıâliniz 
Riyasete yazmış olduğunuz bir yazı ile, Sanayi 
Bütçesi görüşülürken Sayın Sanayi Bakanı İkin
ci Koalisyon zamanında İhsan Topaloğlu'nun de
ğiştirilmek istendiği, hattâ bugün burada bulu
nan bakanlar tarafından tâyin kararnamesinin 
imzalandığını söylemiştir. Bu kararnamenin han
gi sebeplerle durdurulmasını açıklamak üzere 
söz istiyor... (A. P. sıralarından gürültüler) ar
kadaşlar; rica ederim müsaade buyurun. Bende
niz Orhan öztrak Beye muhataboldum, dinliyo
rum. 

Buyurun efendim. 
ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, geçmişte yapılmış olan bir muamelenin, 

— 366 — 
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hangi hukukî nitelikle ve hangi sebeple dayan
maması yüzünden tekemmül etmediğini izah et
mek, zannediyorum ki, Meclisimiz için ve bugün
kü icraat için faydalı olacağına inanarak bunu 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu şekilde ne bir şahsa, ne ma
kama, ne de bir müesseseye karşı bir itham vâki 
olmamıştır, bir taarruz vukubulmamıştır. Bu ba
kımdan bir misal olarak gösterilmiştir. Bu se
beple açıklanmasını icabettiren bir hal mevzuu-
bahis değildir, Sayın Öztrak, özür dilerim. 

ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Efendim, 
politika sahasında konuşulmuş çok tatlı lâflar al
tında birtakım imalar vardır.. 

BAŞKAN — O ayrı bir şey efendim. Onu 
kendi aranızda Meclis dışında halledersiniz. Mec
lis, malûmuâliniz usullerle ilgili olduğu için zâ-
tıâlinizin bu önergesini usulün kaidesine sıkıştır
mak mümkün değildir. 

ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Direniyo
rum bu hususta. Lütfediniz. 

BAŞKAN — Sayın öztrak, şayet zâtıâliniz 
İçtüzüğün 95 nci maddesine göre söz isteseydiniz 
direnme hakkınız mevcuttu. Şimdi gayriusuli bir 
talep oluyor, özür dilerim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Söz vermekten 
korkuyorsunuz. Zorla susturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Bendeniz size söz vermedim. Ri
ca ederim, Sayın Soyer, şu Meclisin mehabetini 
ihlâl etmeyiniz, nizamını bozmayınız rica ederim, 
istirham ederim. 

Sayın Cemal Hakkı Selek... önerge sahibi, 
yok mu efendim?.. Yok. 

Yeterlik önergesi gelmiştir okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı 1966 yılı bütçesi üzerinde 

müzakereler kanaatimce yeterlidir. 
Yeterliğin Yüce Meclise arzını saygı ile teklif 

ederim. 
istanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, yeterlik 
aleyhinde buyurunuz, efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Grup 
adına, ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Hakkı Selek'i ara
dım, yoktu. Kendisi bir beyanda bulunuyor, 
mümkün değil önerge sahibi ile görüşmem lâ
ğım. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Grup 
adına verilmiş önergenin sahibi buradadır. Söz 
bir başka arkadaş için istenmiştir. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Cemal Hakkı 
Selek tarafından bir talep vâki olmuştur. Diğer 
talepler gibi ona da görüşlerimi arz edecektim. 
Kendileri burada yok. O bakımdan geçtim. 

Buyurun Sayın Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar; gruplar adına altı kişi konuştu. Sa
yın, ekseriyet grupunun bugüne kadar gördüğü
müz usulü altı kişi konuştuktan sonra önergeleri 
geliyordu. Fakat, Hüdai Oral sırada olduğu için 
Bakanlardan sonra konuşup cevap imkânını orta
dan kaldırmak maksadiyle, Sayın Hüdai Oral 
konuştuktan sonra kifayet takririni verdiniz. 

Şimdi Sanayi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı 
gibi iki büyük Bakanlık üzerinde, yarım saat söz 
verdiniz, konuştuk; fikirlerimizi söyledik. Şim
di, Sayın Bakanlar, bilhassa Sanayi Bakanı pek-
çok yanlış hususları burada dile getirdiler. Mü
saade buyurulursa bunlara cevap vermek imkâ
nımız olmalıdır. Aksi takdirde, gerçekleri ortaya 
getirmekten korktuğunuz intibaı uyanacaktır: 
Kifayet aleyhinde oy kullanınız ki... (Adalet 
Parti sıralarından gürültüler) Sayın Turgut'un 
devletçiliği tarif ederken, evvelâ Atatürk'ün söz
lerini söylemesi icabettiğini kendisine öğretmeni
ze müsaade buyurun, arkadaşlar. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) Kifayetin aleyhinde oy veriniz 
ki, Ereğli Demir - Çelik konusundaki, mevzular 
nelerdir ve Sayın Bakanın yetkilerinin hududu 
nedir, onları kendisine izah etmek fırsatını bula
lım. Mesele kapanmasın, karanlıkta kalmasın. (A. 
P. sıralarından gürültüler) Kifayetin aleyhinde 
oy kullanınız ki, şu Sayın Sanayi Bakanının, 
«Efendim, hiçbir yatırım yapılmamıştır, biz ye
nilerini yapıyoruz.» dediği hususlarda programı 
açarak 1966 da yeni bir tek sanayi projesinin da
hi mevcudolmadığmı isbat edelim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Müsaade buyurunuz ki, Do
ğuda yatırımlar yapmak için çırpman Halk Par
tisi iktidarının gerçekleştirmeye çalıştığı yatırım
ların bâzan Garba nakledildiğinin misallerini de 
verelim. Kifayet aleyhinde oy kullanınız ki, bu
rada Sayın Güven'in ifade buyurdukları ve Sa
nayi Bakanının.... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın önadım zatı-
âlinize bir ihtar cezası veriyorum. 
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KASIM ÖNADIM (Bursa) — İki yüz bin 
doların hesabını sizden sormalı. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın önadım; ikinci ihtar ce
zasını veriyorum. Tekrarında derhal takbih vere
ceğim. Çok rica ederim. Ağzınızı açtığınız anda 
cezanızı vereceğim. Takbih cezasını Heyeti Urau-
miyenin oyuna sunacağım. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Kifayet 
aleyhinde oy kullanınız, bütün meseleleri konuşa
lım. Kifayet aleyhinde oy kullanınız ki, burada 
dile getirilen ve imzası noksan kaldığı ve geri 
alındığı için infaz edilmiyen kararnamelerin, diğer 
C. H. P. sinin... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşlar. Müda
hale .etmeyin. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Bütün 
tasarruflarının, burada biz, Mecliste ekseriyette 
olmadığımız halde genel görüşmelerle, gensoru
larla muhasebesinin yapılmış olduğunu ve haklı 
çıktığımızı gösteren belgeleri ortaya koyalım. Bu 
sebeple, kifayet önergesinin aleyhinde oy kullan
manızı istirham ederim. Saygılarımı sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Lütfen kabul edenler ayağa kalksınlar, 
tekrarlıyacağım oylamayı. Kafi bir kanaat hâ
sıl olmadı. Kabul etmiyenler... Yeterlik önergesi 
kabul edilmiştir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün 185 nci maddesi gereğince söz istiyo
rum. Savunma sözü istiyorum. 

BAŞKAN — Daha sonra. Vereceğim efendim, 
hay, hay. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 10 819 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 2 096 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 100 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 189 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 130 900 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transferi harcamaları 
34.000 Malî transferler 236 120 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

35.000 Sosyal transferler 207 001. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 12 500 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Sanayi Bakanlığı Bütçesi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Millet ve memleket için 
hayırlı olsun. (Alkışlar) 

1966 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi
nin maddelerine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 30lı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 452 054 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 42 352 lira ki, toplam olarak 
2 494 406 lira ödenek verilmiştir. 
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BAŞKAN— Birinci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum: 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 1880 112 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 492 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 70 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 35 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 494 406 lira olarak: tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

B - Cetveli 

Bölüm., Lira 

63.000 Çeşitli gelirler 1 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 B/3 özel gelirler 2. 493 405 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1966 bütçe yılında elete edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli1 cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da 
devam ohinur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli, cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku-. 
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı 
(E): işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar 
ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı Kanun
la eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 yı
llında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6.; — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli 
(Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cet
velinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN —Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE! 7. —Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1966 yılı bütçesinin ilgili hifcmefc tertiplerinden 
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veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) 
ve (A/3 işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

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

Muhterem arkadaşlarım, kanun tümü itiba
riyle, açık oylarınıza sunulacaktır. Müsaade eder
seniz, kupaları sıralar arasında gezdirmek sure
tiyle bu oy toplama işini yapacağız. Kupaları gez
diriniz. 

Sayın Ruhi Soyer, biraz evvel üzüntüyü mu-
cibolan ve bizi de hakikaten Riyaset olarak çok 
üzen ihtar cezasının, 185 nci maddeye göre mu
tavaat gösterip tebriye edinmek için söz istiyor
sunuz. 

Buyurun. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın vermiş bu
lundukları ihtar cezası dolayısiyle savunmak 
üzere İçtüzüğümüzün 185 nci maddesi gereğin
ce söz aluış bulunuyorum. Savuna/bilmek için 
evvelâ meseleyi yüksek huzurlarınızda tebarüz 
ettirebilmekliğim gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, bu nevama bir 
savunma değil de, bir tebriye mahiyetinde ola
caktır. Müsaade buyurunuz, ihtar cezasında 
savunma tertibi yoktur. Zatıâlinizin buyurdu
ğu takbihtedir. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, müsaade ederseniz İçtüzüğün mad
desini okuyayım: 

«Mezun değilken söz söylediğinden dolayı 
ihtar cezasına uğrıyan mebus, o inikadın ve
yahut celsenin sonunda söz alabilir.» 

Bu İçtüzük hükmüne göre Saym Başkanım 
müsaade ederse savunmamı yapacağım... 

BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfedip ondan 
evvelki paragrafı okur musunuz ? 

RUHİ SOYER (Devamla) — «İhtar ecza
sını takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir.» 

Bu birinci paragraftır, 

BAŞKAN — Onu takiben gelen paragraf 
Sayın Soycr. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Sayın Baş
kan müsaade buyurun. Bu birinci paragraftır. 
Onu izah eden birinci akuduğumdur. Yani, 
Başkanın hangi şartlar altında ve ne sebeple 
ihtar cezası takdir edebileceğini bildiren pa
ragrafı okudum. (A. P. sıralarından bir ses, 
«Senin işine geliyor.») 

Hayır arkadaşım işime geldiği için değil. 
Şimdi müsaade ederseniz savunmamı ya

payım. Eğer müsaade etmiyecekseniz... 
BAŞKAN — Beyctcndi, bir esas nokta üze

rinde zatıâlinizlc bendeniz anlaşmak mecbu
riyetindeyim. Bendeniz bu kürsüde size ihtar 
cezasını tebliğ ettikten sonra, zatıâlinize tebri
ye edilmek üzere fırsat verdim. Bir savunma 
hakkı olarak kürsüye davet etmedim. İçtüzü
ğün 185 nci maddesinin ikinci fıkrası da bu ah
kâmı âmirdir. Rica ederim, münhasıran tebri
ye hususunda beyanda bulununuz. Bir muta
vaat gösterirseniz, gösteriniz. Aksi takdirde 
daha fazla konuşmanıza imkân vermiyeceğim. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Sayın Baş
kan, ihtar cezası verdiğiniz zaman mutavaat 
göstererek yerimde oturduğumu zatıâliniz da 
biliyorsunuz. Şimdi tebriye cdilebilmckliğim 
için, elbette durumumu size izah etmek zorun
dayım. Eğer durumu izah edemiyeceksem, af 
dileyerek yani, boni affedin diyeceıksem, onu 
söyliycylım ineyim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, buyurun. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, mesele şu idi: 

Beş seneden beri, bu Yüce Parlâmentonun 
sizler gibi bir üyesiyim. Şimdiye kadar, tatbi
katına rasgelmediğim, hiç tatbikini görmediğim 
bir tatbik bu devrenin başından beri devam 
etmektedir. Bakınız, sanki milletvekillerinin 
sözlerini yeterlik önergeleriyle tahdidetmekli-
ğimiz yetişmemiş gibi, bir de kısa kısa Başka
nın takdirine bağlı kısalıkta yapılacak soru
ları da tahdit için bir önerge çıkarılıyor. 

Muhterem arkadaşlar; İçtüzük elimdedir. 
İçtüzüğün hiçbir noktasında, Bakana sorulacak 
soruların tahdidedilecoğine ve tahdidedici öner
ge verilerek reye konulacağına dair bir madde, 
bir sarahat yoktur. ^A. P. sıralarından «var» 
sesleri.) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar rica ederim. Şu kürsüde hatipler noktai 
nazarlarını serbestçe söyliycbilsinler. 

'RUHİ SOYER (Devamla) — Ben bu nok
tayı izah etmek üzere Sayın Başkandan söz is
tedim ve herkesten evvel daha Başkanlığa öner
ge verilirken elimi vurdum, önerge aleyhinde 
söz istedim. Çünkü, biliyordum ne geleceğini. 
Biliyordum ki, hesabedilmcktedir. Tam söz sı
rası iktidar partisi mensuplarından birisine 
geldiği sırada önerge reye konulacaktır. Bunu 
bildiğim içindir ki, önerge daha Başkana veri
lirken elimi vurdum, söz istedim. Böyle iken 
Sayın Başkan herhalde görmemişler veya far
kına varmamışlardır, ün sıradaki bütün arka
daşlarım bilirler ve gördüler. Benim yerime 
konuşmuş olan C. K M. P. M arkadaşım da 
duymuştur ve takdir etmiştir ki, söz hakkı bc-
nimken Başkanlık yanlış olarak oraya söz ver
di. Bunun içindir ki. söz hakkı iptal edilmiş 
bir milletvekilinin göstereceği reaksiyonu gös
termek üzere söz istedim. Başkanımız verme
mekte ısrar ettiler ve bu söz istemekte ısrar 
etmekliğimi vesile telâkki ederek, ihtar verdi
ler. 

Halbuki, şimdi size bu İçtüzüğün 183 nci 
maddesini okuyacağım. Hepiniz milletvekilisi
niz, hepinh takdir buyurursunuz. 

«Madde 185. — İhtar cezasını takdir ve in
faz etmek hakkı Riyasetindir. Bir mebus ihta
ra uğradıktan sonra, mutavaat gösterip kendi
ni tebriye etmek isterse, ona ruhsat verilir.» 

Şimdi, asıl niçin ihtar verilir1? Kıymetli bir 
hukuk profesörü de burada kemali dikkatle 
dinliyorlar Sağ olsunlar. 

Şimdi, asıl söz bu şekilde direnen bir mil
letvekiline ne vakit ihtar verilir? Bu üçüncü 
paragraftadır. «Mezun değilken söz söylediğin
den dolayı.» Eğer. ben Başkandan izin alma
dan kürsüye gelip konuşmaya kalkacak olur
sam Baskın ihtar cezası verecektir. Çünkü, gel 
konuş dememiştir. O zaman, ihtar cezası veril
mesi icabeder, bu paragrafa göre. Böyle iken, 
Sayın Başkanımız, sanki benim söz hakkımı 
bir başka arkadaşa bilerek veya bilmiycrck 
tercih etmiş olması kâfi değilmiş gibi üzerine 
de bir ihtar vermek lûtfunda bulundular. Ben 
şimdi, şu izahatımla öyle zannediyorum ki, ar
kadaşlarımızın nazarında da, tebriye edilmiş 

vaziyetteyim. İçtüzük hükmü meydandadır. Bi
naenaleyh, Başkanlığın bu ihtarı kaldırmasını 
rica ediyorum. Çünkü, beş seneden beri hiçbir 
zaman böyle bir muameleye mâruz kalmamış 
ve hiçbir zaman Başkanla münakaşaya düşme
miş bir arkadaşınızım. 

Mâruzâtım budur. Başkan lütfeder de reye 
koyarsa, ona göre karar verirsiniz, ne isterse
niz yapın sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık hiçbir zaman kendi arkadaşlarına, için
den çıktığı arkadaşlarına bizzat burada bulu
narak onlara hizmet etmek istediği arkadaşla
rını tecziye etmek gibi bir yola teşebbüs et
mez. Ancak müsaade buyurursanız, bâzı haller
de arkadaşlarımız pek fevrî, pek celalli hare
ketlerde bulunmaktadırlar. Bu yüzden İçtü
zük hükümlerini tatbik etmek zorunda kalıyo
rum. 

Buyurun Sayın Soy er, bitti sözünüz. 
Şimdi Sayın Soyer'in de söylediği gibi, yal

nızca kendileri gibi, ön sırada bulunan bâzı 
arkadaşları görebiliyorlar. Halbuki biz bura
dan hepinizi görmekteyiz. Her ön sıradaki, yal
nızca kendisinin görülmesini isterse, elbette 
daLıa kendisinin sözde daima ön sırayı işgal 
ettiğinin kanısına varır. Halbuki, biz hepisini 
görmekteyiz. Bu sebeple Sayın Soyer'in vuku-
f>ulan bu tebriye hareketinden sonra zaten is-
temiyerek vermiş bulunduğumuz cezayı kaldı
rıyorum. (Alkışlar.) 

RUHİ SOYER (Niğde) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasım öna

dım, buyurunuz, zatıâliniz de münhasıran hu
dutlar dâhilinde kalınız. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Yüce Mecli
simizin çalışmalarının aksamaması için Riyase
tin dikkatli hareket etmesine Yüce Meclisin 
naçiz bir üyesi olarak müteşekkirim. İçtüzüğün 
185 nci maddesine göre söz almış bulunuyo
rum. Riyasete karşı, hiçbir zaman Yüce Mecli
sin mesaisine Ve şerefine gölge düşürecek bir 
hareket aklımdan geçmez. Riyaset takdir bu
yurmuşlar, yine takdiri Muhterem Riyasete bı
rakarak cümlenize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Önadım'ın da bu 
beyanı karşısında kendisine üzülerek verdiğim 
iki ihtar cezasını kaldırıyorum. (Alkışlar.) 
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B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Muhterem arkadajşlarım, Sa
nayi Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi hitama 
ermiş bulunuyor. 

Elimizde- bulunan program gereğinee, şimdi 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki 
müzakerelere başlıyoruz. Lütfen Çalışma Ba
kanlığı erkânı, Komisyon, Bakan yerini alsın
lar. 

Gruplar adına söz almış bulunan arkadaşla
rımızı sırasiyle okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Şeref Bakşık, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Sevinç Düşünsel, 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Muzaffer Öz-
dağ, T. t. P. Grupu adına Sayın Rıza Kuas, 
A. P. Grupu adına Sayın Sadi Peıhlivanoğlu, 
M. P. Grupu adına Sayın Sami Binicioğlu. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Şeref Bakşık, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına, 1966 yılı 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşle
rimizi sunarken- Yüce Kurulunuzu saygı ile se
lâmlarım. 

İşçinin çalışma şartlarını iyileştirici ve mil
lî gelirdeki payını artırıcı çareler arıyaeak eko
nomik ve sosyal görüşlerden yoksun bir parti
nin 1965 Türkiy esinde iktidara gelmiş bulun
ması, Türk işçisi için bir talihsizlik olmuştur. 
Bu talihsizliğe yeni bir talihsizlik unsuru ka
tan şey, işçiye karşı olduğu halde bugünkü ik
tidar partisinin, işçinin oylarını alarak iktida
ra gelebilmiş olmasıdır. 

Tarihî ve sosyolojik gerçekler, şüphesiz ya
kın bir. gelecekte bu çelişmeye son verecektir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) Ancak, işçi oy-
lariyle şimdilik desteklenmiş olma, A. P. ikti
darını, bundan sonraki hatalı davranışlarında 
da teşvik edebilir korkusunu taşıyoruz. Dile
ğimiz, A. P. iktidarının, bu geçici destekleme
nin aldatıcı görünüşüne kendisini kaptırmama
sıdır. 

Bugünkü iktidarın işçinin karşısında oldu
ğunun en yeni ve itirafa dayanan delili, bu 
partinin son bildirgesiyle bugünkü Hükümet 
programında yer almıştır. Gerçekten bildirge
de ve programda, «Hükümetin, çalışanla çalış

tıran arasında tarafsızlığını korumasına bilhas
sa itina edileceği», yazılıdır. 

Sayın milletvekilleri; çalışanla çalıştıran 
ilişkilerini etkilendirecek olan sosyal politika
nın özünde, ekonomik bakımdan zayıf ve güç
süz adamın yanında olmak vardır. İşçi - işve
ren arası menfaat ve hak uyuşmazlıklarında 
Devletin sessiz ve tarafsız kalmasının, ekono
mik gücü zayıf kişiler aleyhinde doğurduğu 
sosyal haksızlıkları emek sahipleri lehinde dü
zeltme çabası, sosyal politikanın temel amacı
dır. A. P. nin seçim bildirgesiyle Hükümet 
programında belirtildiği gibi güçlü ile güçsüz 
arasında tarafsız kalmak, gerçekte güçlünün 
yanında ve güçsüzün karşısında olmaktır. On-
dokuzuncu yüzyıl kafasını taşıyan liberal zih-
niyetlilerin, özellikle sağlamak istedikleri şey, 
işçi - işveren uyuşmazlıklarında Devleti hiç de
ğilse tarafsız bırakmaktır ve bu zihniyetin sa
hipleri, bu oyunlanm uygulatabilecek imkâna, 
A. P. nin şahsında kavuşabilmelerdir. 

Kaldı ki, uygulamada A. P., tarafsızlığı da 
sözde bırakarak işverene öncelik vermekte olan 
bir partidir. C. H. P. Grupu, sosyal barışı bo
zacak olan bu olumsuz zihniyetle savaşmayı, 
kendisine görev bilmektedir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

A. P. iktidarının Türk işçisinin karşısında 
olması gerçeğini, en açık biçimde ve kendi 
açıklamalarına dayanarak Bütçe Komisyonun
da ortaya koyduğumuz halde, Sayın Çalışma 
Bakanı, bu konudaki sorumuzu sükûtla geçiş
tirmeyi tercih etmiştir. Bu anlamlı sükûta, Yü
ce Kurulunuzun dikkatini çekeriz. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde görüşme yapılırken,- iş huku
kunun dar ve kuru çerçevesinde kalarak sos
yal politikayı ekonomik politikadan ayırmanın, 
pek çok önemli unsurların ihmal edilmesine yol 
açacağı şüphesizdir. 

Sadece çalışma süreleri, asgari ücretler, ça
lışma şartları, sosyal güvenlik tedbirleri ve 
toplu iş sözleşmeleriyle yetinmek, öte yandan 
genel fiyat seviyesi, vergi adaleti, toprak re
formu gibi konularla ilgilenmemek, bu incele
meyi yapanları yanıltıcı yönlere iter. 

Bugünkü iktidarı, bu konularda da olumlu, 
köklü ve reformcu çözüm yollarından uzak bir 
anlayış içinde görmenin üzüntüsü içindeyiz. 
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Genel fiyat istikrarını sağlamak konusu
nun önemine, geçen yılki aynı Baıkanlılk büt
çesinin görüşülmesinde de değinmiştik. O gün
den, özellikle son genel seçimlerden bu yana 
cereyan eden olaylar, bizıim o zamanki endişe
mizi haıklı çıkarmıştır. Nitekim, o günden bu 
yana fiyatların genci seviyesinde, özellikle iş
çinin tüketim malları fiyatlarında yükselişler 
olmuştur. Bu yüzden de, Türk işçisi, C. H. P. 
iktidarı zamanında toplu sözleşme düzeniyle 
nafakasına aktarabildiği reel ücret artışları
nın genel olarak tamamına yakınını, bâzı iş 
kollarında ise tamamından fazlasını iktidarın 
enflâsyonist politikası yüzünden maalesef elin
den kaptırmıştır. 

Bu i iyat yükselişleri, işçilerimizi sosyal halk
lar yönünden de zarara sokmuş ve bu yüzden 
yaşlı ve malûl işçilere önceden bağlanmış olan 
aylıklar, o zamanki satmalma güçlerini büyük 
ölçüde yitirmiş bulunma'ktadır. 

C. H. P. iktidarının g&qen dönemde hazır
latıp çıkarttığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile, 1950 - 1960 yılları arasındaki fiyat 
yükselişlerinden zarar gören yaşlı ve malûl iş
çilerimizin bu aylıklarındaki 'kayıpları telâfi 
eden gelir artışları sağlanmış idi. Fakat, bu
günkü iktidar, iş başına geçer geçmez, C. H. P. 
iktidarının düzelttiği haksızlığı ve adaletsizli
ği yine işçinin aleyhinde işletmeye başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir önemli konuya da 
dikkati çekmek isteriz. Hükümetin kendi sakat 
politikası yüzünden milletçe karşılaşılan enflâs
yonist gidişin sıoruımluluğunu hiç kusuru olmı-
yanlara yükleme çabası, bugünkü iktidarı, ye
ni suçlular icadetmeye sevk etmiştir. Bu sözde 
suçlulardan bir tanesi de, toplu iş sözleşmesi 
düzenidir. Gerçekten, Bütçe Komisyonunda A. 
P. li milletvekillerinden bâzıları, hayat paha
lılığında, toplu iş sözleşmelerini de sanılk san
dalyesine oturtmak çabasına girişmişlerdir. Bu 
görüşe Sayın Maliye ve Ticaret Bakanları da 
katılmış olmasalardı, bu konudaki iddiaları ki
şisel görüşler saymayı uygun görecektik. 

Toplu iş sözleşmeleriyle sağladığı ücret ar
tışlarını A. P. iktidarı zamanında elinden kap
tırmış olan Türk işçisinin, bu reel ücret kayıp
larını gidermek amaeiyle yeniden oturacağı 
toplu sözleşme masalarında göstereceği çaba
ları haksız bulmak mümkün değildir. Ama ge

nel fiyat yükselişlerinde toplu sözleşmeyi de 
sorumlu tutan sakat zihniyetin, Türk işçisinin 
bu haklı istekleri' karşısına çıkacağı anlaşılı
yor. 

Bu tehlikeli ve haksız eğilimin karşısına di
kilmek isteriz. Türk işçisi, toplu sözleşme dü
zeninde genel olarak aşırı isteklerde bulunma
mış, toplu sözleşme masasına daima uyuşma 
anlayışiyle oturmuştur. Bu masadan alabildiği 
haklar, daha önce alınması gerekli haklar idi. 
Toplu sözleşmeleri hayat pahalılığının bir se
bebi diye ortaya koymak, Türk işçisinin geci
kerek alabildiği haklara göz dikmektir ve ha
yat pahalılığı sebebiyle kayboLmuş satmakna 
güçlerini yeniden kazanabilmek amaeiyle Türk 
işçisinin girişeceği haklı çabalara engel olu
nacağının üzücü belirtisidir. 

Enflâsyon, özellikle dar gelirli kişilerin bu 
arada işçilerin gelirlerine konulmuş gizli ve 
adaletsiz bir vergidir. Ekonomik şartlara ken
disini en çabuk uydurabilen toplu iş sözleşme
leri dahi, ücretlerin satmalma güçlerindeki ka
yıpları ancak gecikerek izliyebilirler. 

Bu düşünceler, toplu iş sözleşmesi yapabil
miş işçilerimiz için söz konusudur. Pazarlık 
güçlerinin yetersizliği sebebiyle toplu iş sözleş
mesi düzenine kendilerini sokamamış olan işçi
lerimiz ise, bu yeni düzenin nimetlerinden fay
dalanabilmiş de değildirler. Enflâsyonist gidiş
ten bu işçilerimizin zararları büsbütün büyük 
olmuştur. 

Bu yüzden enflâsyonla savaş, işçi ıstırabiy-
le ilgili her iktidarın en başta gelen görevi ol
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, genel fiyat artışların
dan sonra, asgari ücret mekanizmasının hare
kete geçirilerek günün elkonomik şartlarına ge
cikilmeksizin uydurulmasını Sayın Baltandan 
bekliyoruz. Hükümetin işçilerle yaptığı son 
toplantılardan birinde, Hükümet temsilcileri
nin asgari ücreti kalkınmaya engel sayıp, as
gari ücretin artırılmasının ancak kalkınmadan 
sonra düşünülebileceğini açıklamaları da, üze
rinde önemle durulması gerekli bir konudur. 

Çalışanların toplu pazarlıik güçlerinin genel 
olarak zayıf olduğu Türlkiye gibi ülkelerde as
gari ücretin özel önemi vardır. Kaldı ki, 1961 
Anayasası, «Asgari ücret kalkınmadan önce mi 
sonra mı gelmelidir?» tartışmalarını geride bı-
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rakımıştır. Anayasamızın 45 nci maddesi, çalı
şanların, «İnsanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlamalarına elverişli, adaletli 
bir ücret elde etmeleri» görevini, Devlete ver
miştir. Beş Yıllık Kalkınma Plânımız da, asgari 
ücreti, aynı temele dayandırmıştır. C. II. P. ik-
tidarınca geçen dönemde kaydedilen bu alan
daki gelişmelerin de durdurulacağı ve hattâ 
bâzı gerilemelerle karşılaşılacağı endişesini de 
taşımakta haklıyız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet programın
daki, «Sendikaların siyasi maksatlar için kul
lanılmasına müsaade edilmiyeceği» cümlesi bi
ze, 1960 öncesi hür sendikaya düşman zihni
yeti hatırlatmaktadır. Çünkü, sendika hürriye
tine tahammülsüz iktidarların yaptıkları ilk iş, 
sendikaların siyasetle uğraşıyor oldukları şi
kâyetine sarılmalarıdır. Zaman zaman siyasi 
iktidarlara karşı ekonomik ve sosyal isteklerde 
bulunmak sorumluluğunu taşıyan sendikaların, 
ıkendi üyderinin sosyal ve ekonomik hayatla
rında etkili siyasi partilerin yanlarında ya da 
karşılarında yer almaları tabiîdir. Bu, ister is
temez bir bakıma siyasetin içinde olmaktır. 274 
sayılı Kanun, meslek amaçlarına uygun düşmek 
şartiyle, sendikaların siyasetle uğraşabilecekle
rini kabul etmiştir. Biz, 274 sayılı Kanunun 
•koyduğu ölçülerle beraberiz ve bu ölçüyü, do-
layrsiyle sendika hürriyetini daraltıcı her dav
ranışın karşısında olacağız. 

Bu endişemiz Bütçe Komisyonunda Sayın 
Çalışma Bakanına açıklandığı zaman, Sayın 
Bakan, Sendikalar Kanunundaki ölçüleri ye
ter görüp görmediğini söylememiş, sadece sen
dikaların partiler ocakları haline getirilmeleri
nin karşısında bulunduğunu belirtmekle yetin
miştir. Bu cevap bize kaypak görünmüştür. 
Bir partinin ocağı haline gelmenin ölçüsü ve sı
nırları nedir? Meselâ Türk - iş Genel Başkan 
Vekilinin son seçimlerde A. P. Milletvekili ol
ması, Türk - işin A. P. nin ocağı sayılması için 
yeter sayılabilecek midir? Eğer Sayın Bakan, 
bu cevabı ile, sendikaların, «Siyasi partilerden 
maddi yardım kabul edemiyeceği, onlara mad
di yardımlarda bulnnamıyacağı gibi onların 
teşkilâtı içerisinde yer alamıyacağı ve bir si
yasi parti adı altında kurulamıyacağı» nı kas
tediyorsa, kendisiyle beraberiz. Çünkü bu faa
liyetler, :274 sayılı Kanunun İG ncı maddesin

de esasen yasaklanmış olan faaliyetlerdir. Bu
güne kadarki uygulamada sanki Hükümetçe 
özellikle üzerine parmak basılması gerekli ka
nuna aykırılıklar var imiş gibi, Hükümet prog
ramında •Yûc getirilmesindeki gerçek saiki öğ
renmek istiyoruz. Hükümet, yürürlükteki ka
nuni ölçüyü aşan yen: bir ölçü mü getirmek is
temektedir? Bu konuda Sayın Bakandan açık 
cevap almadıkça, hür sendikaya düşman zih
niyetin hortlatılabiieccği şüphesini yürekleri
mizden söküp atmak, bizim için mümkün ola-
mıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, izmir'de grev yapan 
işçilerle polis arasında esef verici çarpışmala
ra yol açan olaylara da değinmek istiyoruz. 

A. P. iktidarı devrini, bir yünde nitelendir
mek gerekse, «işçi ile polis çarpışmalarının hü
küm sürdüğü devre» diye adlandırmak doğru 
olacaktır. 

Gerçekten; Zonguldak, Çan, izmit, Siverek, 
Demirköprü, Malatya ve nihayet İzmir'de ce
reyan eden ve bir kısmı kanlı geçen olaylar 
hafızalardadır. Bu olayların tahlilinde ve ne
denlerinin araştırılmasında, C. II. P. Grupu 
hiçbir zaman istismarcı olmamış, tenkid ve şi
kâyetlerini gerçek yönleriyle ve tam bir so
rumluluk duygusu içinde öne sürmüştür-. 

Toplu sözleşme düzeni serbest pazarlık il
kesine dayanır. Taraflar, uyuşmazlıklarını grev 
ya da lokavt alanına aktardıkları zaman kar
şılaşacakları sakıncaları ister istemez göze al
mak zorundadırlar. 

Milletlerarası ilişkilerde barışın esas, sava
şın istisna olması gibi, işçi - işveren ilişkilerin
de de uzlaşmanın ve toplu sözleşmenin esas, 
grev ve lokavtın istisna sayılması görüşünde
yiz. Böyle olunca; grevin, kullanılmasından ge
nel olarak kaçınılması ve tehdidedici etkisi el
de tutulmakla beraber daha ziyade cepte bu-
lundurulmosı gerekli bir silâh olduğu kabul 
edilmelidir. 

Memnuniyetle belirtiriz ki, Türk çalışma 
hayatı, bizim bu temennilerimize ve tahminle
rimize uygun yönde gelişmiştir. 

Uzayan grevler, taraflarda ister istemez aşı
rı duyarlık ve sinir gerginlikleri yaratır. Böyle 
zamanlarda taraflar, özellikle yöneticiler ve 
Hükümet, bu sinir gerginliklerini artırıcı dav
ranışlardan titizlikle kaçınmalıdırlar. Kanuna 
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aykırılıkları ve hele polise tecavüzleri destek
lemek ve teşvik etmek, şüphesiz C. H. P. den 
beklenemez. Ancak, Hükümetçe gösterilecek 
olumlu, anlayışlı ve uzlaştırıcı çabaların, en 
çetin uyuşmazlıklara sevindirici çözüm şekil
leri getirebileceğine dair örnekler, C. H. P. ik
tidarı zamanında boi miktarda vardır. 

Biz bu iyi niyetli uyarmayı, geçen yılki 
bütçe görüşmelerinde bugünün iktidarına açık 
yürekle yapmıştık. Ama A. P. iktidarının bu 
olumlu ve kendisine de fayda getirecek olan 
uyarmalara kulak asmadığı anlaşılıyor. 

İzanir olaylarının çeşitli yönleri hakkında 
birbirleriyle çelişen başka başka iddiaların ile
ri sürülebildiği görülmektedir. Fakat bir nok
ta üzerinde, aşağı - yukarı bütün taraflar bir-
leşebilmişlcrdir. Bu da, Çalışma Bakanı Sayın 
Ali Naili Erdem'in, uzlaşmanın yüzde yüz ger-
çekleşeceğme ilgilileri ihtiyatsızca inandırdık
tan sonra, konuya büsbütün kayıtsız kalarak 
hayal kırıklığına sebebolmasıdır. 

Yaratılan suni ve yersiz ümitlerin sonradan 
büyük hayal kırıklıklarına yol açabileceğini ve 
esasen grevin tabiatından doğan sinir gergin
liklerinin hayal kırıklıkları ile birleştiği zaman 
üzücü patlamalarla karşılaşılabileceğini, bir 
Sayın Çalışma Bakanının bilmesi lâzımdır. 

Özel dikkat ve geniş görüşlülük istiyen iş
çi - işverea ilişkilerini böylesine hafife alan bir 
iktidarın, daha tehlikeli olaylara sebcbolabile-
ceği endişesini yüreklerimizde haklı olarak ta
şımaktayız. 

Sayın milletvekilleri'; 
440 sayılı Kanun, iktisadi Devlet Teşekkül

lerinde işçilerin yönetime ve kâra katılmaları
na imkân vermektedir. Sınai demokrasi alanın
da geçen dönemdeki C. H. P. iktidarının işçi 
lehinde getirdiği bu yeni kurum, A. P. iktida
rının ilgisizliği yüzünden uygulanamamıştır. 
Kanun hükümlerinin uygulanma şeklini göste
recek olan tüzüğün, Dördüncü Koalisyon Hü
kümetinin tüzük tasarısını Danıştaydan geri 
alarak aylarca beklettikten sonra hazırlanması 
için kanunda tanınmış olan sürenin fazlası ile 
aşılmış olması, büyük bir işçi kütlesini, yöneti
me ve kâra katılma imkânlarından kanunsuz 
ve haksız şekilde yoksun etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakşık bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Açıl: oylamada oyunu kullanmıyan sayın 
üye var mı? Yok. Açık oylama muamelesi bit
miştir. 

C. II. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Bu ihmale, geçen yılki Çalışma 
Bakanlığı bütçesi tenkidimizde dikkati çektiği
miz halde, Hükümet gereken ilgiyi ve önemi 
göstermemiş, bu yüzden üzücü gecikme ile kar
şılaşılmıştır. Buruda, A. P. iktidarını sorumlu 
tutuyoruz. 

C. H. P. iktidarı zamanında hazırlanmış 
olan Tarım tş Kanunu tasarısının da kısa za
manda Meclise sevk edilmesi gerektiği görüşün
deyiz. 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp incelenmesi 
için diğer bakanlıklara, işçi ve işveren sendika
larına gönderilen işsizlik sigortası öntasarısı-
nın, işsifc kalacak işçilerden, çok işverenleri tat
min edecek, işsizliği azaltmaya değil, artırmaya, 
hattâ işsizlerin: ıstırabını ağırlaştırmaya yarı-
vacak hükümler kapsadığı, işçilerin işten çıka
rı İmalarına karşı halen en sağlam teminat olan 
"ihbar vo kıdem tazminatlarını, sözde işsizlik 
sigortası kuruluyor gerekçesiyle kaldırmanın 
öngörüldüğü terukidler üzerinde önemle durul
malıdır. 

Bu konuda Sayın Bakanın Yüce Kurulunu
za bir açıklama yapması gereğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
1966 Çalışma Bakanlığı Bütçesi ile ilgili ola

rak düzenlenmiş olan Bütçe Komisyonu rapo
runda değinilen, mevzuat çalışmalarının hızlan
dırılarak bitirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu 
tasarıların bir an önce kanunlaştırılması çaba
sında, C. II. P. Grupu, kendisine düşen yardım1 

görevini yerine getirecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Konuşmamı bitirirken, yeni yıl Çalışma Ba

kanlığı Bütçesi uygulamasının, sosyal barışı 
sağlayıcı yönde gelişmesi dileği ile Yüce Kuru
lunuza, C. H. P. Millet Meclisi Grupunun say
gılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adraa Sevinç 
Düşünsel, buyurun. (Alkışlar) 

Y. T. P. GRUPU ADINA SEVİNÇ DÜŞÜN
SEL (Kars) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, Yüce 
Heyetinizi hürmetle selâmlarım. Anayasamızın 

— 375 — 



M. Meclisi B : 84 23 . 2 . 1966 4) :• 3 

kaıbul ettiği sosyal devlet ve sosyal adalet esas
larına gönülden inanmış bulunan Y. T. P. nin, 
1966 Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüş ve temennilerini dile getirmeye çalışacağım. 

Anayasamızda yer alan temel hak ve hürri
yetler, Türk toplum hayatına) yepyeni bir mâna 
ve renk kazandırmıştır. Büyük Milletimiz yıl
larca hasretini çektiği sendikalaşma, toplu söz
leşme, grev ve lokavt ve sosyal sigortalar gibi 
çalışma hayatını düzenliyen temel haklara ka
vuşunca; bunları kendisine has bir olgunluk ve 
vakar içerisinde kullanmasını bilmiş ve içinde 
bulunduğu orta zamanların yaşayış şartların
dan kurtarılmasını başlıca hedef ittihaz etmiş
tir. 

Türk toplumu, haklı olarak ekonomik ve sos
yal meselelerde ciddî ve elle tutulur sonuçlar 
beklemektedir. Bugün cemiyet hayatımızda sos
yal adaletsizliklerin1 ortadan kaldırılması, sos
yal seviye farklarının giderilmesi yolunda, geç
mişe nazaran çok daha şuurlu ve belirli bir te
mayülün mevcudiyetini memnuniyetle görmek
teyiz. Türkiye'miz, bundan böyle sadece oy top
lama hevesleriyle hareket eden bir siyasi bün
yenin kısır çabalama devresini geçirmiştir. Yıl
lar yılı ihmal edilen ve en hayati mevzularda 
kaderine terk edilen toplumumuz, bugün ken
disine hizmet va'adi ile ortaya çıkmış insanlar
dan ve müesseselerden dâvalarına gerçek çö
züm yolları getirmelerini beklemektedir. Devle
tinden, sosyal adalet ve güvenlik ilkelerine uy
gun bir yaşama seviyesi sağlanmasını haklı ola
rak talebetmektedir. 

Sosyal adalet ilkesinin asıl hedef ve gayesi; 
bu topraklar üzerinde ya'şıyan 30 milyon vatan
daşımızın âdil ve dengeli bir surette 20 nci yüz
yılın nimetlerinden istifade ettirilmesini temin 
etmektir. Kısacası sosyal adalet, toplumumuzda 
fakirlikte müsavat yerine, fertler arasında re
fah da muvazeneyi sağlamaktadır. Ancak, bu 
takdirde, aziz milletimiz, gerçekten sınıfsız ve 
farksız bir millet olmak mutluluğuna erişecek
tir. 

Muhterem milletvekilleri, burada bir nokta
ya ehemmiyetle işa'ret etmek isteriz. Sosyal ada1-
l'et ve güvenlik ilkeleri hiçbir suretle özel mül
kiyeti reddetmek mânasın1! taşıyamaz. Bahusus 
vatandaşa iş sahası açan ve bu mânada yarının 
hür ve müreffeh Türkiye'sinin yaratılmasına 

yardımcı olan özel teşebbüs ve sermayenin bu 
yoldan tedirgin edilmesi mevzubahis değildir. 
Bilâkis, sosyal adalet ilkesi; toplum hayatında 
seviye .farklarının giderilmesinin ezcümle işsiz
liğe, vatandaşlar ve bölgeler arasındaki gelir 
adaletsizliğine son vermenin topyekûn millî re
fah ve huzuru temin etmenin yegâne yoludur. 

Muhterem milletvekille'ri, bugünden emin ol
mak ve yarınına güvenle ' bakabilmek herkes 
için vazgeçilmez bir arzudur. Böyle olmakla be
raber, toplumumuzu teşkil eden gruplar maddi 
bakımından aynı derecede güçlü değildirler. El-
betteki bu husus sıhhat ve emeğinden başka hiç
bir sermayeye sahip bulunmıyan işçilerimiz 
için daha büyük bir önem ve değer taşımakta
dır. Batı dünyası, emek ve sermaye arasındaki 
münasebetleri düzenlemek ihtiyacını bizden çok 
daha evvel duymuş ve bunda muvaffak olan 
memleketler yüksek kaliteli ve seviyeli' bir is
tihsal kapasitesine erişebilmişlerdir. Türkiye'
mizde, olayların bu istikamette gelişmesini sağ
lamak, toplumumuzun refahı, daha doğrusu fa
kirlikten kurtulma savaşımızın başarı ile sonuç
lanması için şarttır.. Bu husus, yalnız sosyal ha
yatımız yönünden değil, aynı zamanda millî 
barışımız için de fevkalâde bir ehemmiyet taşı
maktadır. Ücretle kâr arasında denge sağlan
madıkça ve işsizlik gizli bir hastalık gibi sos-
val bünyemizi için için kemirmeye devam et
tikçe, aziz milletimiz gerçek mânada huzura ka-
vuşturulamaz. Bu sebepledir ki, biz Y. T. P. 
olarak, emeği istismar pahasına kazanılacak 
milyonların şiddetle karşısındayız. Bir toplum
da meydana gelecek gelir kutuplaşmaları, bölü
cü tesirler icra ede'ce'ği gibi ister istemez sınıf 
kavgalarına doğru tehlikeli bir zemin yarata
bilir. Şu halde, her şeyden evvel çalışanın eme
cinin mutlaika değerlendirilmesi ve yarınından 
°tmm bir hayat standardına kavuşturul'ması1 

millî birlik ve bekamızın en müessir bir temi
natı olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal adaletin. 
toplum hayatımıza mal edilmesi için üzerinde 
durulması gereken hususları şöylece sıralıyabi-
liriz. 

Kalkınma plânlarımız ve yıllık programla
rımız, süratle ve her yıl artan nisbetle yeni iş
gücü yaratmak mecıburiyetindedir. Yıldan 
yıla nüfusunda ibüyük artışlar kaydeden Türk 

— 376 -
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Milleti, her yıl hiç olmazsa yarım milyona 
yaklaşan yeni işgücüne sahibolmaktadır. Bu 
itibarla her yıl bu ilâve işgücüne yeni iş im
kânları açmak zarureti vardır. Bu da ancak 
sanayide hamle yapmak, yatırımlarımıza yep
yeni, hızlı (bir -veçhe vermekle ve bir nisbet dâ
hilinde bunları geri kalmış bölgelere yönelt
mekle mümkün olabilir. Zira vatan sathında 
tütecek her fabrika bacası, binlerce vatandaşı
mızı yuvasında mutlu kılacak ve yarının mü
reffeh Türkiye'sinin müjdecisi olacaktır. 5 Yıl
lık Plânın sanayi sektörümüz için gerçekleş
mesini zaruri gördüğü yıllık .%' 12,2 nisbetin-
deki kalkınma hızının geçen yıllar içinde an
cak üçte ikisi gerçekleştirilebilmiştir. Bu da 
yatırımlarımıza bugüne kadar isabetli bir yön 
vermediğimizi kesinlikle göstermektedir. Ta
rım sektörümüzde ise, yeteri kadar yağmur 
alıp almamak gibi iptidai usullerle, yıllık 
sonuçları değerlendirmekten kendimizi henüz 
kurtaramamış durumdayız. Asıl üzücü tarafı
mız ise, bütün siyasi spekülâsyon imkânlarını 
bertaraf edebilecek gerçek bir sanayi kalkın
masına halen başlamamış bulunmamızdır. Aziz 

. milletimizin en hayati derdi; eknomik ve sos
yal kalkınma dâvası olduğu halde, bunları 
bir yana iterek, hiç de âcil olmıyan bâzı ma
lûm meselelerin öncelikle ele alınmasını tasvi-
foetaıeye imkân yoktur. Hükümet olarak, ida-
rei maslahatçı usulleri terk etmeye ve muha
lefet olarak da tahripkâr olmamaya âzami itina 
göstererek, millî hedeflere doğru vakit kay
betmeden elbirliği ile yönelmeye meebururz. 

Önümüzdeki devrede meselelerimize ger
çekçi bir istikamette hal çareleri bulmak el
zemdir. Meseleyi teşhis yarı tedavi sayılır. 
Modern Devlet anlayışında da idarecilerin ba
şarıları, toplum hayatında emek ve sermaye, 
ücret ve kâr arasında gerçek dengenin sağ
lanması, yani, cemiyetin iki yönlü menfaatini 
isabetle tâyin edilmesiyle ölçülür. Binaenaleyh, 
halkımızın mutluluğuna yemin etmiş insanlar 
olarak, birbirimizi şu veya bu sıfatla suçla
mak gibi kısır çabalara biran evvel son ver
mek mecburiyetindeyiz. Zira politikacılarımız 
hâlâ seçim meydanlarının heyecanlarından 
kendilerini sıyırmayıp, birbirlerinin yakasına 
yapışmakta devam ederlerken, Büvük Milleti
mizin hakiki dâvaları sahipsiz kalmakta ve millî 

hayatımızın 4 senesinin daha israf edileceği 
hususunda ciddî endişeler belirmektedir. 

Bu sebepledir ki ; millî istihsalimizin iki 
kardeş unsuru bulunan emek ve sermayeyi yek
diğerine yaklaştırıp, kaynaştıracak ve arala
rında gerçek dengeyi sağlıyacak bir sosyal po
litika anlayışının toplum hayatımıza hâkim kı
lınmasını ısrarla arzulamaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, işçimizin, yukar
da anahatlariyle ifadeye çalıştığımız dâvaları
nın hallinde, hiç şüphe yoktur ki. en büyük 
sorumluluk başta Çalışma Bakanlığı ve ona 
bağlı teşekküllere düşmektedir. Bu teşekkülle
rin sevk ve idaresinde bulunan zevat her ne ka
dar âzami hüsnüniyet ve yapıcılık şuuru içe
risinde çalışmakta iseler de, gerek Bakanlığın 
ve gerekse bünyesinde bulunan kuruluşların 
teşkilât kadroları ve personel adedi yüklen
dikleri vazifelerin ağırlığı ve yaygınlığını kar-
şılıyacak ölçüde değildir. 1966 bütçesi âdeta 
bâzı bakanlıkların umum müdürlükleri bütçe
si hacmmdadır. Tamamı 19 703 210 Tl. sından 
ibaret olan böyle bir bütçe ile bugün çok ge
niş bir halk kütlesine hitabeden hizmetlerin öz-
lenilen şekilde ifasına imkân görmemekteyiz. 
Diğer taraftan Bakanlık Teşkilât Kanunu bun
dan 20 sene evvel çıkartılmış olup, bugün ge-
nişliyen ve daha müessir bir hal alan iş ha
yatının icaplarına intibak edememekte ve bil
hassa teftiş ve murakabe yönünden büyük ak
saklıklar olmaktadır. Nitekim, gerek mevzua
tın ve gerekse kadroların yetersizliği yüzün
den, kanunlarımızın aradığı vasıflardan mah
rum işyerlerinde her gün artan bir hızla mü
essif kazalar olmaktadır. 1966 bütçesinin, 1965 
bütçesinden farklı bulunmaması bu yıl içinde 
de aynı mahiyetteki olayların zuhurunun 
frenlenemiyeceğine işarettir. Bu sebepledir ki, 
Bakanlık Teşkilât Kanununun süratle kanun
laşmasını sağlıyacak âcil tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Kaldı ki, İşçi Sağlığı ve Em
niyeti Nizamnamesinin de gereği gibi tatbik 
edilememesi de kazaların artmasına sebebol-
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri; işçimizin en ha
yati meselesi, asgari ücretin her iş kolunun 
mahiyetine uygun bir surette, sıhhatle tesbit 
edilmesi ve piyasadaki fiyat artış ve inişleri
ne uyabilecek bir elastikiyete kavuşturulması-
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dır. Bütçe Komisyonu raporundan anlaşıldı
ğına göre, 19G5 yılında ancak 40 iş kolunda 
asgari ücret tesbit edilebilmiş ve asgari üc
ret ortalaması dokuz küsur lira olarak kabul 
edilmiştir. Ortalama olarak işçi ailelerinin 
5 nüfustan az olmadığı göz önüne alınırsa, 
•bu kadar az bir para ile işçilerinnizin geçinmcGİ-
ni beklemeik, onları sefalet ve perişanlığa terk 
etmekten başka birşey değildir. Düğer taraftan 
dar gelirli vatandaşlarımız, bu m oyanda işçimiz 
asgari geçimi indirimlerinin 150 liraya çıkarıl
masını bir ümit ışığı olarak beklemekte idi. Bu
rada üzüntü ile kaydetmek mecburiyetindeyiz 
ki. bu hükmün iki yıl daha ertelenmesi isaibet
li olmamış, zaten çok cüz'i imkânlar içerisinde 
bulunan işçilerimizi büsbütün mutazarrır kıl
mıştır. Bu sebepledir ki, işçilerimizin erteleme 
dışında mütalâa edilmesini sosyal adaletin bir 
icabı saymaikta ve Sayın Demirci Hükümetinin 
bu istikamette bir tatbikata yöneleceğini ü.ni-
detmekteyiz. 1965 yılı içinde G1G adcd toplu 
sözleşme 3rapılmış ve bundan özel sektör ve 
Devlet sektöründe cem'an 97 813 kadar işçi isti
fade etmiştir. Bu suretle ortaklıma olarak ücret
lerde % 15 bir artış sağlanabilmiş ise de, gıda 
maddelerinde 1964 kasımından 1965 kasımına 
kadar % 16,35 fiyat artışı olmuştur. Bu vaziyet 
karşısında, işçi ücretlerindeki zamlar, haddiza
tında işçimizin kesesine intikal etmemekte ve 
bir görüntüden ibaret kalmaktadır. Filhakika, 
toplu sözleşmelerde Devletin doğrudan doğru
ya bir müesseriyeti yoktur. Bununla be rai!) er 
Sayın Ildlkümetimiz'in, işçilerimizin hayat yü
künün altında her gün biraz daha ezilmesini 
önlemek için istikrarlı bir fiyat politikası taki-
betınesi kaçınılmaz bir zarurettir. Bu sağlanma
dıkça, işçimiz gerçek mânada geçim sıkıntısın
dan kurtulamaz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hemen bir hafta evvel Çalışma Komisyonu

muz Devlet sektöründe ve İktisadi Devlet Te-
şekkülerinde çalışan işçilere % 20, maden işlet
melerinin münhasıran yeraltı işletmelerinde ça
lışmalarına % 30, maden işlerinde münavebeli 
çalışanlara da % 55 zam yapılmasını ve 6772 
sayılı Kanunun kaldırılmasını kabul etmiştir. 
Bu tasarının süratle kanunlaşması, bu kesimde 
çalışan işçilerimizi biraz olsun huzura kavuştu
racaktır. Böylece özel sektörün de imkânlarını 

işçi lehine daha fazla kullanması teşvik edil
miş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Devlet, sektöründe çalışan işçilerimizi asıl. 

üzen husus, ilk plânda hâkim olan 657 sayılı 
Personel Kanununun işçi sıfatlarına bakılmak
sızın bu kesimde çalışan işçilerimize de tatbik 
edilmesi temayülü olmuştur. Ancak, 11 . 2 . 1966 
tarihinde Bakanlar ve sendikacılar arasında ya
pılan ortak toplantıda bu ndkta vuzuha ermiş ve 
yayınlanan bildiri ile; 657 sayılı Kanunun işçi
lere tatbik edilmiyeceği kesinlikle açıklanmış
tır. Sayın Dcmirel Hükümetinin bu konudaki 
olumlu tutumunu kaydetmek isteriz. 

Konumuz 657 sayılı Kanunun şümulü mese
lesine gelm'ş iken burada Türk Sanat hayatı
nın geleceğini çok yakından ilgilendiren bir nok
taya temas etmek istiyorum. Bugün Devlet Ti
yatrom sanatkârlarının, 657 sayılı Personel Ka
nununa tabi tutulması gibi, çok yanlış ve işrn 
bünvesine asla uymıyan bir zihniyet hâkimdir. 
O kadar ki, haddizatında sendika mensubu bulu
nan bu sanatkârlarımıza grev hak ve imkânı ve
rilmemiştir. Bu ise tek kelime ile sanatın özgür
lüğünü ve gelişmesini kayıtlandırmaktan başka 
bir şeye varamamaktadır. Kaldı ki, bir sanatkâ
rın verim kabiliyeti bir memur gibi devamlılık 
arz etmez ve bedenen yıpranışı da yine bir me
murla ölçülemez. Esasen bu şahıslar, umumi ve
ya mülhak bütçeden değil, doğrudan doğruya 
«Devlet Tiyatrosuna yardım» namı altında bir 
fondan ve her yıl yenilenen söyleşmelerle ücret 
almaktadırlar. Bu yönden de 657 sayılı Kanu
nun şümulü içinde mütalâa edilmeleri mümkün 
değildir, işçi sıfatları çok daha evvelden mahke
me kararı ile tebeyyün etmiş bulunan Devlet Ti
yatrosu sanatkârlarının diğer işçiler gibi Ana
yasanın teminatı altında bulunan toplu sözleşme 
ve grev haklarından istifade ettirilmesi en tabiî 
hakları iken, aksine tatbikata gidilmesi mağdu
riyetlerini mucibolmaktadır. Biran evvel bu ada
letsizliğe son verilmesini beklemekteyiz. 

Diğer taraftan 440 sayılı iktisadi Devlet Te
şekkülleri Kanunu, işçilerimizin Devlet sektö
rünün payına katılmalarını öngörmüştür. Bu 
hususta 6 ay içerisinde hazırlanması gereken tü
zük müddetinin geçmesine rağmen, henüz Dev
let Şûrasına sevk edilmemiştir. Bu konuda işçi
lerimiz arasında huzursuzluk yaratmaktadır. Bu 
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noktayı Sayın Bakanın dikkat nazarlarına arz 
etmeyi bir vazife saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Basın işçilerimizin durumlarını yakinen ilgi

lendiren 212 sayılı Kanunun tatbikatında da bâ
zı aksaklıklar mevcuttur. Türk kamu oyunun 
hazırlanmasında en müessir bir unsur olan ba
sınımız mensuplarını, huzura ve bitaraflıklarını 
zedelemiyecek bir sosyal ortama kavuşturmaya 
mecburuz. Bugün gazetecilerimiz çalıştıkları ga
zeteden ayrıldıkları takdirde, tazminatlarını al
makta çok güçlük çekmektedirler. Bu husustaki 
aksaklıkların rasyonel ve köklü bir şekilde hal
ledilmesi için, en uygun hal çaresi sosyal sigor
talarca her ay bu maksatla işverenlerden aidat 
kesilerek bir fon teşkil edilmesi ve tazminatların 
hakem yolu ile Devlet tarafından derhal öden
mesi ve bilâhara gerekirse işverene rücu edil
mesidir. Sayın Demirel Hükümeti bu temenni
mizi benimsemediği takdirde, basın mensupları
mızın bu konudaki huzursuzlukları giderilecek 
ve fikir özgürlükleri gerçek teminata kavuşacak
tır. 

212 sayılı Kanundaki diğer bir aksaklık da, 
ücretlerin zamanında ödenmemesi halinde, her 
geçen gün için % 5 zam ilavesidir. Filhakika, 
bu hüküm zamanında tediyeyi sağlamak gaye
siyle vaz'edilmiş ise de, iş mahkemeye intikal et
tiğinde çoğu zaman bu rakam alacağın çok fev
kinde, fahiş ve gayriâdil bir rakama ulaşmak
tadır. Asıl mühimmi, bu % 5 zamların ne zaman 
kadar devam edeceği hususunun belli olmaması
dır. Burada işçi ile işveren arasındaki iki yönlü 
menfaati telif etmek zarureti belirmektedir. 
Bu maddenin yerine, vaktinde ödenmiyen ücret
lerin muayyen bir kat sayı ile ödenmesi prensi
binin kafoulü daha isabetli bir hal çaresi ola
caktır. Zira, bu takdirde ücretin ödenmesinde
ki Z3criliğe halel gelmiyeceği gibi, işverenin is-
dihdam gücü de beyhude zedelenmiyecek, bilâ
kis daha çok fazla işçi istihdamına imkân ya
ratılmış olacaktır. 

Diğer taraftan TRT de çalışan, sendikaya 
kayıtlı buluan gazeteciler her hangi İktisadi 
Devlet Teşekkülü memuru gibi mütalâa edil
mektedirler. Bunların fonksiyonu gazetecilik 
olup, sosyal sigortalara pirim ödemelerine ve 
basın kartına da sahip bulunmalarına göre, 212 
sayılı Kanunun tanıdığı hak ve imkânların bun

lara da teşmili sosyal adaletin asgari bir icabı 
olacaktır. 

Tarım sektöründe çalışan işçilerimizin mik
tarı 2 000 000 u geçtiği halde, halen, tarım işçi
lerinin çalışma şartlarını düzenliyen bir kanun
dan yoksun bulunmaktayız. Bu sahada hazır
lanmış olduğunu öğrendiğimiz kanunun biran 
evvel Meclise şevki ile geniş bir vatandaş kütle
sinin ıstıraplarına son verilmesini ve perişan
lıktan kurtarılmalarını temenni etmdkteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Senatoya intikal etmiş bulunan Deniz iş Ka

nunu tasarısının da biran evvel Senatodan çı
karılarak kanuniyet kesbetmesi yerinde olacak
tır. Mezkûr kanun, gomilerin kanun şümulüne 
alınmasını, 150 gros tonilatodan 100 e indiril
miştir. Kanaatimizce bunun 50 tonilatoya indi
rilmesi daha geniş ve müessir bir sosyal tedbir 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'miz, bugün dünya devletleri arasın

da az gelişmiş olarak sayılmakta ve bunun bel
li başlı nedenleri arasında işsizlik problemi bu
lunmaktadır. İşsizliğin giderilmesi anahedef ol
makla beraber, bugüne kadarki plân uygulama
sı ve ulaşılabilen kalkınma hızı göstermiştir ki, 
bu problemin gerçek mânada halli daha uzun 
yıllara ihtiyaç göstermektedir. Bunu göz önü
ne alan Sayın Demirel Hükümeti, işsizlik sigor
tası tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. Ancak, 
bu tasarı bugünkü hali ile ihtiyaca cevap vere
cek durumda değildir. Evvel emirde işsizlik si
gortası sadece özel sektörün endüstriyel kesi
mini kapsıyacaıktır. Memleketimizde bu kesim
de çalışanların nisbeti % 10,4 olduğu gibi, bun
ların ancak % 40 ı özel sektördedir. Bu sebeple
dir ki, tasarı şu haliyle çok mahdut bir çevreye 
hitabetmektedir. Yalnız eam metal, tekstil ve 
basını içine almaktadır. Diğer taraftan 45 nci 
maddesinde bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işe alınacaklara tatbik edileceği belirtil
mektedir. Genellik ilkesini külliyen inkâr eden 
böyle bir kanun kabul edildiği takdirde, he
men, hemen hiç tatbik sahası olmıyacak çalı
şanlara hicjbir fayda sağlamıyacaktır. Diğer ta
raftan kamu sektöründe çalışan işçilerin sigor
ta kapsamı dışında bırakılması ve özel sektör
de çalışan işçilerle aralarında bir ayırım yapıl
ması Anayasaya ve sosyal adalet ve eşitlik ilke-
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lerine de aykırıdır. Kaldı ki, yeni tasarıda yazı- I 
lı okluğu üzere ihbar ve kıdem tazminatları 
kaldırıldığı takdirde, işçimiz, bugünkü düzen
den geri götürülmüş olacak ve bu sigorta ile 
kendisine 'sağlanandan daha farzla haklardan 
mahrum kalacaktır, işsizlik sigortası için alına
cak primlere, Devletin mutlaka müessir şekilde 
katılması zaruri bulunmaktadır. Tasarının ısla
hı ile Meclise şevki, gün geçtikçe daha fazla iş
sizlik altında bulunımjalkta olan aziz vatandaş
larımız için teselli kaynağı olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
işçi ve îşbulma faaliyetlerine gelince; bu 

maksatla 1946 yılında 'kurulan iş ve Işçıi Bulma 
Kurcumu, işçiye uygun iş ve işe uygun işçi bul-
malkla görevli olduğu gibi, iş arz ve talebinin 
nizama bağlanmasında Hükümet ve özel sektö
re danışmanlık etmekte ve iş piyasası etütleri 
yapmakta, ayrıca işçilerimizin eğitimi de bu I 
kurcumun vazifesi cümlesinden bulunmaktadır. I 
Bütün bu görevlerini müessir şekilde yürüte
bilmesi için, her şeyden evvel il ve ilçe adedine 
denk bir iş bulma şebekesinin ihdas edilmesi \ 
zaruridir. Halen 954 personel ile çalışan Ku
rumun kadrolarının artırılması ve talkviyesi ge
reken randımanı alabilmeleri için zaruridir. Ku
ruma iç piyasada vâki iş arz ve talebi arasında 
büyük bir nisbetsizlik mevcuttur. Geçen yıl için
de iş arzı 278 608 den übaret olduğu halde 
427 022 kişi iş bulunması için müracaat etmiş 
ve kurum 252 070 kişiye iş bulmuştur, iç piyasa
daki kesif işsizlik vatandaşlarımızın çoğunu duş I 
memleketlere gitmek mecburiyetinde bırakmak
tadır. 1961 - 1965 yılları arasında 160 000 ka
dar işçi, kurum aracılığı ile ve 200 000 işçi de 
sair yollarla yurt dışına gitmiştir. Yurt dışına 
ihracedilecek iş gücünün önceden planlanması I 
ve bu hususta yabancı devletlerle gerekli te
masların yapılarak bir program dahilinde sevk 
işlerinin yürütülmesi zaruridir, ihracedilecek 
işgücü önceden hesaplanmadığından birçok va
tandaşlarımız zamansız işlerini bırakmakta ve 
sosyal hayatları alt üst olmaktadır. Bu sebep
ledir ki, dış memleketlere giden işçilerin top
landığı büyük merkezlerde misafirhaneler açıl
ması elzemdir. 

BAŞKAN — Sayın Düşünsel bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Düşünsel'in | 

'konuşmasını hitama erdirmesi için on dakikası 
kalmıştır. Saat 19.30 a geldiği için Yüce Heye
tinizin kararı ile mümkün olabilecektir. Müsa
ade buyurursanız, bu söz bitinceye kadar on 
dakika uzatalım. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiıtir. Buyurun. 

Y.T.P. GRUPU ADINA SEVlNÇ DÜŞÜNSEL 
(Devamla) — Dış memleketlere işçilerin gönderil
mesinde bâzı suiistimaller mevcut olduğuna dair 
dolaşan rivayetler arasında hakikat payı bulundu-
duğunu inkâr etmemek gerekir. Biz, bu noktaya 
Sayın Demirel Hükümetinin dikkatini çekmekle 
yetineceğiz. Burada sırası düşmüşken, az geliş
miş bölgelerimize iş gücü ihracında da öncelik 
tanınmasından dolayı da 'memnuniyetimizi be
lirtmeyi bir vazife saymaktayız. Ancak, bu ön
celiğin sadece laftan ibaret kalmayıp, tatbikatta 
da rakamlarla muşalhlhas bir hale getirilmesini 
beklemekteyiz. Dış memleketlerde çalışan işçi
lerden gelen dövizlerin değerlendirilmedi de ü-
zeıünde önemle durulması gereken bir konudur. 
Bu huSusta Devletin de iştirakiyle bir anonim 
şirket kurulması yerinde bn* hareket olacaktır. 
Diğer taraftan, Dış memleketlere giden işçiler 
mütehassıs eleman olarak dönmektedirler. Kurul
ması mutasavvur şirket oradaki çalışma sahaları
na müvaizi işlerle iştigal ettiği takdirde (meselâ 
otomobil sanayii gibi) edindikleri bilgilerden 
milletçe yararlanmamız mümün olacaktır. 

Mulhterem Milletvekilleri, 
işçimizin asıl hayati problemi sosyal güvenlik 

meselesidir. Filhakika, iktisaden &z gelişmiş olan1 

yurdumuzda bunun her fert için önemi vardır. 
Zira, millî gelirimizin dağılımı âdilâne olmaktan 
uzaktır. Bütün ömrü boyunca bedenen yıpranan 
ve para biriktirme imkânından malhrum bulunan 
isçimiz için bu konu elbette ki, çok daha ehemmi-
vetlidir. İşçimizin sosyali güvenlik işleri Sosyal 
Sigortalar Kurumu tarafından yürütülmektedir. 
1946 yılında çıkarılan Teşkilât Kanunu kuru
mun 20 yıl içinde gök genişliyen faaliyet saha
sını kayitlandırmaktadır. Bu konudaki tasarı
nın süratle Meclise şevki ile kanunlaşması el
zemdir. 

Sosyal güvenlik düzenimiz, henüz özlenilen 
noktaya ulaşmış değildir. Serbest meslek sahip
lerinin, esnafımızın ve esnaf yanında çalışanla
rın, fikir işçilerinin ve ev işlerinde çalışanların1 
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sosyal sigortalar şümulüne alınması, hastalık, ih
tiyarlık ve ölüm sigortasından istifade ettirilme
leri zaruridir. 

Diğer taraftan Devlet sektöründe çalışan işçi
lerimizden DD. işçileri ile Askerî Fabrikalaroda 
çalışan işçilerimiz hailen kendi sandıkları statüsü 
içinde sosyal güvenlik prensiplerinden istifade 
etmektedirler. Yekûnen 50 - 60 000 e baliğ olan 
bu kabil işçilerin de müktesep hakları ile birlik
te, yani tazminat haklarına halel gelmemek kay-
diyle, sosyal sigortalara devredilmeleri zamanı 
çoktan gelmiştir. 

Sosyal Sigortalarca ancak 60 yaşma geldik
ten sonra bir işçiye aylık bağlanabilmesi ise, iş
çilerimizi mutazarrır etmektedir. Sıhhatinden 
başka hiçbir sermayeye sahibolmıyan emek sa
hipleri bu yaşa kadar çalışamamakta ve bu yüz
den de istifade imkânları ortadan kalkmaktadır. 
Bu sebeple yaş haddinin 51 e indirilmesi ve ağır 
is kollarında çalışan işçiler ve bu meyanda hem 
fikren, hem bedenen yıpranan basın işçilerimiz 
için ise, 50 yaş olarak kabulü işin mahiyetine da
ha uygun bir hal çaresi olacaktır. 

Sosyal Sigortalarda biriken fonun değerlen
dirilmesi de ehemmiyet arz etmektedir. Primle
rin % 20,5 işçi tarafından, % 60 ı sanayici tara
fından verilmektedir. Bu fonlar Devlet Yatırım 
Bankasına yatırılmakta ve işletme kredisi ola
rak sanayiciye verilmektedir. Halbuki, bu kredi
nin özel sektöre verilmesinden maksat istihdam 
hacmini artırmaktır. Bu sebepledir ki, mezkûr 
kredilerin tesis ve tevsii kredisine de teşmili, bu 
gayenin tahakkukunu gerçekleştirecek bir hal 
çaresi olarak mütalâa edilmelidir. Diğer taraf
tan, Sosyal Sigortaların 450 milyar lirası mes
ken kredilerini karşılamak üzere vadesiz olarak 
Emlâk Kredi Bankasında mevduat hesabında 
bekletilmektedir. Vadeli hesaba devredilmesi su
retiyle nemalandırılması yerinde olacaktır. Sos
yal Sigortaların diğer bir iştigal mevzuu da işçi 
meskenleridir. Yapılan meskenler 45 000 liraya 
baliğ olmakta ve işçimizin ödeme kabiliyeti ile 
ahenkli bulunmamaktadır. Prefabrik sistemin, 
bu inşaatlarda uygulanması maliyeti düşürücü 
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bir hal çaresi olduğundan bu usulün Türkiye'
mizde tatbiki için gerekli tedbirlerin alınması 
yerinde olacaktır. Sigortalılardan biriken fon
ların % 25 i mesken kredisine tahsis edilmişti. 
Bankalar aracılığı ile yapılan meskenler umumi
yetle ihtilâflar yaratmış ve sonunda iki, üç koo
peratif satılıp gitmiş olduğundan bu usulün terk 
edilmesi yerinde olacaktır. En uygun hal çaresi 
Sosyal Sigortaların bu meskenleri bizzat yaptı
rıp sigortalılara ucuza mal etmek suretiyle dev
retmesi ve hususiyet arz eden sanayi bölgelerin
de de işverenlerle teşriki mesai yapıp lojman 
sistemine gidilerek işçimizin mesken problemi
nin köklü bir şekilde halledilmesidir. 

Sosyal Sigortalar işçilerimizin sağlık durum
larını bir düzene koymak için hastaneler açmak
ta ve işletmektedir. Bundan sonra inşa edilecek 

' hastanelerin, işçilerin kesif olduğu yerlerde in
şası şayanı temennidir. 

1 Yukarda ifadeye çalıştığımız temennilerimi
zin Türk toplum hayatına gerçekten mal edilme
sini Sayın Demirel Hükümetinin hizmetleri ara
sında görmek, en az işçilerimiz kadar bu dâvaya 
inanmış bizleri de mutlu kılacaktır. Demokratik 
düzenin yerleşmesiyle yakın ilgisine inandığımız 
çalışma hayatını tanzim gibi ağır görevleri uh
desine tevdi ettiğimiz Çalışma Bakanlığının Sa
yın mensuplarına candan başarılar diler 1966 
bütçesinin kendilerine ve aziz milletimize hayırlı 
olmasını temenni ederiz. Bakanlık erkânını ve 
Yüce Meclisinizi Y. T. P. Grupu adına saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısının yapılan açık oyla
masına 196 arkadaşımız katılmıştır. 66 ret, 130 
kabul, oyu çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağ
lanamadığı cihetle açık oylama muamelesi gele
cek Birleşim yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü Birleşimin 
üçüncü oturumunu icra etmiş bulunuyoruz. Sa-

j Î; t 21,00 de tekrar toplanılmak üzere Birleşime 
i 'ara veriyorum. 

| Kapanma saati : 19,40 



DÖEDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN — Ba;jkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Çalış
ma Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi üzerinde gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası C. K. M. Partisi Grupu adına 
Saym Muzaffer özdağ'mdır. Saym özdağ bu
yurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAö (Afyon Karahisar) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin Saym üyeleri. 

Çalışma Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi üze
rinde O. K. M. Partisinin görüş ve dileklerini arz 
ediyorum. 

Fikirlerimiz iki temel inanç ve prensipten 
doğmaktadır. 

İnsanımız, Türkiye insanı kutludur. Türk'ye 
Devleti, Türk insanının, Türkiye halkının var
olma, varLğmı hürriyet, barış ve refah içinde 
geliştirme ve devam ettirme ülkü ve idaresinin 
eseridir. 

Saym milletvekilleri; 
İnsan, kutlu elan insan kişiliği, teşkilâtlı, 

sıhhatli bir toplum içinde millî organizasyon 
içinde doğar, gelişir yücelir. 

Devletin, millî toplum organizasyonun öde
vi, gayesi böyle bir gelişmeyi temin etmektir. 
İnsan yaradılışında, mevcut kabiliyet ve isti
dat ancak, işlenme, çalışma imkânı bulduğu sıh
hatli bir toplum organizasyonu içinde belirir, 
gelinir, değerlenir. Bu sebeple, kişi için çalış
ma en yüce hak ve en kutlu bir ödevdir. 

Modern Devlet, yurtdaşa kabiliyetine uy
gun bir iş ve çalışma alanı sağlamakla mükellef 
olmuştur. 

Modern Devlet, bir bakıma ileri ölçüde ge
lişmiş entegre bir iş organizasyonu, bir çalışma 
ve yaşama nizamıdır. 

Bütçesi üzerinde görüştüğümüz, 1946 da me
riyete girmiş 4841 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan, Çalışma Bakanlığı modern Devlete gaye 

olan böyle bir fonksiyonu ifade etmektedir, ifa 
etmektedir. 

«Çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanla
rın yaşama scviyelcıinin yükseltilmesi, memle
ketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak 
surette verimli kılınması, tam çalışma ve sos
yal güvenliğin sağlanması, çalışanlarla, çalıştı
ranlar arasındaki münasebetlerin memleket ya
rarına ahenkleştirilmesi...» 

Yirmi seneden beri, son derece mütevazi büt
çelerle çalışan bu Bakanlığa, görüldüğü gibi, 
gayet şümullü ve hayati hizmetlerin ifası beklen
mektedir. 

Bakanlığın kuruluş ve imkânlarının bu hiz
metlerin ifasına yeterli olup olmadığının incelen
mesinden önce, inkılâbımızın bâzı temel kavram
ları üzerinde durmayı gerekli sayıyoruz. 

Aziz milletvekilleri, 
C. K. M. P. Atatürk inkılâplarına, Türk in

kılâbına ülkü ve gaye olan Devleti «Hürriyetin 
tecellisine, şahsiyetin tekevvününe ortam olan 
bir hukukî organizasyon» olarak görür ve an
lar. Toplumunu, milletin sosyal, ekonomik ha
yatında beliren zümrelc^me, sınıflaşma, medeni, 
mesleki iş bölümünün yarattığı bir uzuvlanma-
dır. Bu bir zarurettir. Türk inkılâbı, tabiî ve za
ruri gördüğü sınıflaşmanın (uzuvlaşmasınm) 
siyasi, iktisadi, içtimai, harsı hayatta bir baskı 
ve sömürme hiyerarşisi şekil ve mânası alması
na, Devletin böyle bir sonuca alet olmasına kar
şıdır. Türk inkılâbı sınıf devleti fikrini redde
der. 

Medeni, mesleki iş bölümünün kast haline 
geldiği, gruplararası geçişkenliğin, sosyal mobi-
litenin zayıfladığı, kaybolduğu bir toplumda, 
Devlet, hukuktan kopmuş, cebir düzeni, baskı 
ve istismar kurumu olmuştur. Böyle bir Devlete 
millilik vasfı izafe edilemez. Muhtevasını sosyal 
hukuk Devleti kavramı içinde bulan modern dev
let, aristokratların, pülütokratlarm, burjuvanın, 
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veya proleterin değil, milletindir. Millî Devlet, 
yurttaşın istidat, kabiliyet ve çalışmasına göre 
görevlendiği, statülendiği demokratik bir çalış
ma organizasyonudur. Kişinin toplumsal statü
sünü, çalışma liyakat ve kabiliyetine göre belirt
mediği, fırsat ve imkân eşitliğinin bulunmadığı, 
içtimai seyyal iyet ve terfihin bir baht ve tesadüf 
işi bulunduğu bir toplum, bir devlet, demokra
tik hukuk devleti kabul edilemez. Mcvcudolan 
gerilitik, adaletsizliktir, zümre sulta sidir. Bu 
noktada Türk inkılâbının halkçı olduğunu, 
halkçılığın içtimai düzenini çalışma hukukuna 
dayandıran siyasi bir meslek olduğunu, modern 
millî devletin siyasi demokrasiye ekonomik bir 
temel kazandırma amacından ayrılamıyacağmı, 
önemle belirtmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Mustafa Kemal, zayıf, güçsüz, dostsuz, des

teksiz, Türkiye halkını refah, hürriyet ve kud
retini temin için halkın tümünün gücünü millî 
amaçlar etrafında birleştirmek istemiş, nazari
yeler uğruna bölünmeler ve iç didinmeler yarat
maktan bilinçli surette sakmmıştır. Mezhep, sı
nıf, parti didişmelerini durdurmuştur. istediği, 
insanın insanla savaşım, toplumun tabiatla sa
vaşı, eşya ile savaşı haline getirmek, toplumun 
tümünün emeğini, tümün yararına ve hizmetine 
sokmaktı. Mustafa Kemalin müfrit, ihtilâlci, 
sosyalizme, komünizme karşı oluşu sadece değer 
hükümlerinde, ihtilâf sebebiyle değildir. O, bu 
yolu, istenen neticeye götürecek bir araç olarak 
görmemiş, aksine objeyi tahribedici görmüştür. 
Ancak; Atatürk inkılâpçıları, şunu iyhe bilmek 
durumundadırlar. Millî bütünlüğü ve enerjiyi 
koruma ülküsü ve lüzumu istismar ve imtiyaza 
müsait değildir. 

Köylünün, Türkiye halkının çoğunluğunun 
yurduna ve kendine efendi kılınması amacı, tat
bikat beklemektedir. Bu tatbikatın, radikal 
bir mâna ve sürat kazanması zamanın emridir. 

Gecikme, büyük zarar ve ıstıraplara sebebo-
labilir. «Adalet mülkün temelidir.» Bu adalet 
sadece ahlâki bir gaye, bir iman unsuru değil; 
siyasi, iktisadi, içtimai, hukukî bütün yönleriyle 
gerçekleştirilmesi, gereken içtimai bir amel ka
bul edilmelidir. 

Toplumumuzun temel meselesi : 
Muhterem milletvekilleri; 
Az gelişmiş ulusların, az gelişmiş ekonomile

rin en mühim hastalığı iş gücünün fonsiyonel 

bölümündeki dengesizlik, nisbetsizlik ve bundan 
mütevellit işsizlik, gizli işsizliktir. Tam çalış
manın olmayışıdır. Bu hal istihsali, verimi, ge
liri düşürmekte ve sıkıntıyı, yokluğu, açlığı 
davet etmektedir. 

Az gelişmiş ülke yöneticilerinin en mühim 
ödevi sıhhatli, modern bir çalışma düzeni kura
rak, âtıl iş gücüne çalışacak yurttaşa iş sahası 
açmak, işgücünün fonksiyonel bölümündeki den
gesizliği, halkın meslekî, içtimai terkibini değiş
tirmektir. Çalışma Bakanlığının görevleri için
de görülen bu husus, bütün Bakanlıkların işbir
liğini, Bakanlıklarüstü Devlet güdümünün ça
basını gerektiren bir hizmettir. 

Âtıl iş gücünün çalışmaya, üreticiliğe şevki, 
ekonominin bünye değişimi ile gerçekleştirile
bilir. Hukukta ve teknikte orta =• çağa dönük 
zirai cemiyet ve ekonomi tipinden, modern en
düstriye geçiş, sanayi devrimi, nüfusumuzun 
% CO ımn sanayi şehirlerinde yaşıyan ve çalı
şan bir Türkiye... Başarmak, süratle başarmak 
zorunda olduğumuz temel inkılâp budur. 

Eğitim, zirai yapıdan sanayie geçişin, ön ve 
temel meselesidir. Ziraat sahaları üzerindeki 
milyonluk kütleler halindeki ihtısassız, eğitim
siz, âtıl duran kol gücü, ileri tekniğin istediği 
bilgi ve ihtisasa toplu çalışma terbiyesine ulaş
tırılmalıdır. Bu ödev sadece, klâsik eğitim ku
rumları içinde, Millî Eğitim Bakanlığına ait 
bir hizmet telâkki edilemez ve alışılagelen usul
lerle başarılamaz. 

îşsiz, ihtısassız, yarı - işsiz emek, iş için se
ferber edilmeli ve toplu is içinde eğitilmelidir. 

Bugün bu lüzum ve ihtiyacın, Çalışma Ba
kanlığınca hissedildiğini - işyerlerinde meslekî 
eğitim ve mcslckc yönetme - çalışmalarının dü
zenlenmesi hakkında bir kanun tasarısının ha
zırlandığını biliyoruz. Tasarının Meclise sürat
le şevkini dileriz. Temennimiz, neticenin iş gör-
miyen verimsiz çalışan, yeni bürokratik maka-
nizma yaratmayıp, kütlevi bir hizmet imkânı
nın hazırlanmasıdır. 

Bu noktada Bakanlık bütçesi hakkında Büt
çe Karma Komisyonuna verilen raporda gördü
ğümüz bir hususa da işaret etmek isterim, iş
sizlikle mücadele için, tam çalışmanın temini 
için alman tedbirler içinde istihdam yaratıcı 
projelerin uygulanması ile, işgücü yoğunluğuna 
dayanan bir teknolojinin geliştirilmesi lüzumu-

— 383 — 



M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1966 0 : 4 

na işaret edilmektedir. İşsizliğe karşı tek çare 
istihdam yaratıcı projelerin uygulanması ve ge
nellikle modern sanayi düzenine geçiştir. İş gü
cü yoğunluğuna dayanan bir teknolojinin geliş
tirilmesi fikri gayriilmidir, gayriiktisadidir ve 
iptidaidir. Modern cağın makinadan, otomas
yona yürüdüğü bir çağda iş gücü yoğunluğuna 
dayanan bir teknoloji artık düşünülmemelidir. 
Bu sınai sahada âtıl kalan iş gücüne kendi saha
sı içinde çalışmak imkânlarının sağlanmaması 
anlamına gelmemelidir. Yani, teraslama kanal
larının yapılması ve ağaçlama hizmetleri sanayie 
geçişin önhazırlıkları için âtıl iş gücüne elbette 
iş bulunabilir. Fakat yoğun iş gücüne daya
nan bir teknoloji artık düşünülemez. 

Muhterem mili etvekilleri, 
Görüldüğü gibi, Çalışma Bakanlığı şümullü, 

çok yönlü hizmetler deruhte etmiştir ve bu hiz
meti mütevazi imkânlarla ifa çabasındadır. Ba
kanlığın, çalışma hayatının çok yönlü istekleri
ne cevap verebilmesi için, Bakanlık teşkilâtının, 
merkezî Hükümet teşkilâtının reorganizasyonu 
çalışmaları içinde de ele alınması, geliştirilmesi 
şarttır. Bu konuda, Bakanlık kuruluşunda bu
lunan Araştırma Kurulunun inceleme, araştır
ma, eğitim, plânlama işlerini yapabilecek bir 
bünyeye kavuşturulması ve bünyesinde iş haya
tı ile ilgili bilgileri toplıyacak bir büronun ku
rulmasına, iş hayatı ile ilgili yayınların ileri 
ülkelerdeki tatbikat ve gelişmeleri de değerlen
direrek hazırlanmasını ve bu konuda periyodik 
neşriyat yapılmasını temenni ederiz. 

Çalışma, uluslararası bir mahiyet kazanmış
tır. İş gücü yurt dışı pazardadır. Yurt dışı ça
lışma alanındaki işçimizin meselelerini takip için 
Bakanlığın yeterli ve müessir bir teşkilâta sahi-
bolmasmı gerekli görürüz. 

Yeni ihdas olunan çalışma ateşeliklerinin sta
tülerini, hiyerarşilerini gösteren, hizmetlerini 
düzenliyen bir tüzük hazırlanmalıdır. Halen, bu 
ateşeliklerin, Dışişleri ve Maliye Bakanlığından 
alman ödünç kadrolarda vazife görmeleri, yö
neticilerin, hayatın yarattığı zaruretlerin geliş
melerin gerisinde kaldıklarını göstermektedir. 
Yurt dışında, görev alacak personelin seçimi, ye
tiştirilmesi, hizmetlerinin yurt dışında temsilci
likleri bulunan diğer vekâletler, hizmetlileri ile 
koordinasyonu lüzumuna işaret etmek isterim. 

Bölge Çalışma Müdürlüklerinin kadrolarının 

ihtiyaçlara cevap verecek bir hale getirilmesi 
bölge çalışma müdürleriyle, iş müfettişlerinin 
statülerinin yeni Personel Kanununa göre yapı
lacak sınıflama tüzüklerinde cazip bir duruma 
getirilmesi, iş müfettişlerinin süratle göreve şev
ki için motorlu araç sağlanması, iş teftişlerinin 
plâna bağlanması ve modern bir teftiş tüzüğü
nün hazırlanması temenni olunur. 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün faaliyetle
ri hakkındaki mâruzâtımız: 

Gelişen iş hayatı ve sanayie yönelen çalışma 
düzeni içinde, işçimizin sağlığı ve iş güvenliği 
her an önemi artan bir hizmet olmuştur. Üzü
lerek görmekteyiz ki, memleketimizde iş kaza
ları ve iş hastalıklarının sayı ve oranı ileri sa
nayi ülkelerine göre çok yüksektir. 

İşyeri sağlık ve güvenlik şartlarının teftişi, 
ıslahı çalışmaları uzun devre yetersiz kalmıştır. 
Bugün, 174 sayılı Kanunun yarattığı imkânlar 
da kullanılarak yeterli hizmet sağlanması te
menni olunur. Bu hizmetle görevli İşçi Sağlığı 
Genel Müdürlüğünün, ciddî ve verimli çalışma
larını görmekteyiz. Bu Genel Müdürlükçe hazır
lanan üç yıllık işçi sağlığı ve iş güvenliği faali
yetlerini geliştirme plânında gösterilen hedefle
re ulaşılması için, gerekli çabanın gösterilmesi
ni ve uzun vadeli çalışmaların aksatılmadan yü
rütülmesini, kadro eksikliklerinin yeterli formas
yona sahip elemanlarla ikmal edilmesini temen
ni ederiz. İş güvenliği, teftişi yapacak iş gü
venliği müfettişlerine de vasıta sağlanması lü
zumludur. 

Kanunun İşçi Sağlığı Müdürlüğünün görev
leri arasında gösterdiği çalışma gücünü artıra
cak, enerji israfım önliyecek usullerin) araştı
rılması, insan yaradılış ve yetenekleri ile bera
ber makin ayı, teknolojiyi toplumda iş organi
zasyonunu komi edinen bilimsel çalışma, araş
tırma ve deneyleri gerektirir. Bu sahalarla, il
gili bilgilerin toplanması ve uygun imkânların 
sağlanması ve bu seviyedeki araştırmaların Ba
kanlık Araştırma Kurulunun görevleri arasına 
girmesi temenni olunur. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının es
kiliğine ve günün icaplarına cevap vermediği
ne de işaret etmek isterim. 

Sosyal güvenlik konusu : 
Yeni Anayasanın ruhunu aksettiren en önem

li hükümlerden birini 48 ne.i maddede görüyo-
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ruz. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Bu hakkı sağlamak için, sosyal sigortalar ve 
sosyal yardım teşkilâtı kurmak, kurdurmak 
Devletin ödevidir. 

Hastalık, kaza, işsizlik, analık, ailede ölüm, 
ihtiyarlık v. s. hallerinde kişinin kendi imkân
sızlıkları içinde çaresiz sahipsiz kaldığı bir top
lum düzeni, medeni ve insanî sayılamaz, sıhhat-
sizdir, bir çöküntü, yıkıntı içindedir, böyle bir 
toplum. 

Sosyal güvenlik yığının, kütlenin içtimai-
leşmesini, medenileşmesini, şuurlanmasmı sıhhat 
ve kuvvet bulmasını ifade eder. Kişinin refa
hını, toplumun tümünün hayatı ile birleştiTme-
si, aziz arkadaşlar, bu bir anlayış ve inanış me
selesi olduğu kadar teşkilât meselesidir. 

C. K. M., P. Anayasadaki ifade ile herkesin, 
ulusun bütün fertlerinin sosyal güvenliğe ka
vuşturulmasını, bunun için gerekli tedbirlerin 
alınmasını istemektedir. Tarımcının, küçük es
nafın, serbest meslek sahiplerinin sosyal gü
venliğe kavuşturulması için, yapılan çalışmalar 
neticelendirilmelidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, önemli bir sosyal 
güvenlik organıdır. 506 sayılı Kanunun verdiği 
vazifelerin şümulüne ve günün şartlarına uygun 
yeniden teşkilâtlanmaya ihtiyacı olduğuna işa
ret ederiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumu aslî ödevi olan 
sigortacılıktan başka, sağlık tesisleri işletmeci
liği, işçi meskenleri ve emlâk işleri ve inşaat iş
leriyle de ilgilendiği malûmdur. Bu hizmetlerin 
yürütülmesindeki aksaklıklar devamlı şikâyet 
konusudur. Şikâyetlerin ağırlığı karşıl'anmıyan, 
eksik kalan hizmet ihtiyaçlarından doğmakta
dır. 

incelemelerimiz, hastalık sigortası açıkları
nın arttığını göstermektedir, işçi sağlığını ko
ruyan tedbirler, sağlık eğitimi koruyucu he
kimlik' hizmetlerinin geliştirilmesi bu kronik 
hal için uygun bir tedbir olacaktır. Sigortalı
nın hukukunun tâyin ve tesliminde hata edilme
mesi için, sağlık işlerinde çalışan personelin 
formasyonuna dikkat edilmesi gerekir. Bugün 
Kurumun elinde, 92 sağlık tesisi bulunmakta
dır. Bu tesislerin inşa ve işletmeciliğinde, im
kânların verimli ve tutumlu kullanıldığını söy
lemek mümkün değildir. Maalesef, inşaat mali
yetleri gayet yüksek bulunmaktadır. (Bir ya

tak 75 000 ilâ 100 000 Tl.) na mal olmuştur, iş
letmecilik de israf içindedir. Kurum, üçbuçuk 
milyar lirayı bulan, varlığını kalkınma plânı 
çerçevesinde ramtable yatırım alanlarında kul
lanılması öngörülmekle beraber, sigortalı yurt
taşın, işçinin refah ve güvenliği amacını sürat
le, yeterlikle karşılama hedefinden inhiraf edil
memelidir. Bu noktada, işçi meskenleri politi
kasının semerelerini de yetersiz gördüğümüzü 
belirtelim. 860 000 sigortalı işçiye mukabil, bi
dayetten gücümüzle 22 056 mesken yapılabil
miştir. Bu % 2,5 tan daha düşük bir nisbettir. 
Devlet, belediyeler ve diğer kuruluşlarla anla
şılarak yeni imkânlar yaratılarak, işçi ve halk 
meskenleri politikasında kütlevî sonuçlar sağ
lanmalıdır. 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 
hakkında : 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ile anlaşı
larak kurulan - Çalışma şartları, işçi sağlığı ve 
iş emniyeti, işçi işveren münasebetleri, iş gücü 
ve sosyal güvenlik - mevzularının tanzim ve 
murakabesinde vazifeli bulunan presoneli eğit
mek amacını taşıyan Yakm ve Orta - Doğu Ça
lışma Enstitüsünün kendi sahasında bir bilim 
ve araştırma kurumu olarak gelişmesini faali
yetlerinin, üniversite ile rabıtalanmasını, ba
kanlık personelinin gelişen şartlara göre yeni
den eğitime tabi tutulmasını temenni ederiz. 

Sendikalar, işçinin teşkilâtlanması : 
Demokrasi bir yığın rejimi değildir. De

mokrasi ileri ölçüde teşkilâtlanmış hürriyeti 
güvene almış bir toplum ister, işçinin hür teş
kilâtlanmasını bu sebeple demokrasi için en 
sağlam bir temel sayıyoruz. 274 - 275 sayılı 
kanunlarla yeni bir güç ve mâna kazanan sen
dikal hareketin gelişimine büyük ümütlerle 
bağlıyız, işçi teşkilâtlanmasının beynelminel 
normlara uygun olarak tesbit edilecek iş kolla
rında kuvvetli sendikalar halinde gelişmesinin 
teşvik ve himayesi lüzumludur. Memleketimiz
de emekçinin teşkilâtlanması, genellikle, sa
nayi iş alanında cereyan etmektedir. Tarım iş
çisinin, tarımcının teşkilâtlanması için, gerek
li tedbirlerin alınması ve imkânların sağlanma
sı ulusal bünye için ve rejim için güçlü bir 
denge imkânı yaratacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Toplu iş Sözleşmesi, Grev, Lokavt Kanu-
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nunun kurduğu düzen uygulama alanında be
liren ihtiyaçlarla tadil ve ikmal edilerek mü
kemmel 1 eştiril ebilir. İhtiyaç duyulan sahada, 
yeni mevzuatın, tedvinine gidilir. Bakanlık 
sözcüleri, hazırlıkları biten tasarıları, Deniz İş 
kanunu tasarısı, İş kanunu tasarısı, Sosyal Si
gortalar Kurumu Teşkilât tasarısı, Tarım iş 
kanunu tasarısı, İş Mahkemeleri Kanunu ta
dil tasarısı, İşsizlik sigortası kanunu tasarısı 
v. s. çalışmaları bildirmişlerdir. Bundan mem
nuniyet duyarız. 

Mevzuattan da mühim olan idarenin yöne
ticilerinin basiretidir. Çalışma hayatında gör
düğümüz şiddet hareketlerini, kanlı olayları 
esefle karşılıyoruz. Bu olayları alışılageldiği 
gibi tahriklere bağlamak hatadır. İnsan kad
rini yüce bilmek, insanı eşyadan farklı gör
mek, yurttaş sevgisi duymak gerekir. İzmir 
olayları, görevlilerin tedbirsizliğini, basiretsiz
liğini ortaya koyan son bir üzücü örnek ol
muştur. Son diyoruz çünkü, tekrarlanmasını 
hiçbir iktidar için hiçbir parti için arzu etmi
yoruz. 

İsçi refahı, ücret politikası hakkında : 

Toplu sözleşme, işçiye, ücretini, işverenle, 
pazarlıkla tâyinine, imkân vermiştir. Ancak; 
•Devletin çalışan yurttaşa karşı ödevi, çalışma 
hayatındaki sorumluluğu bitmiş değildir. Mil
lî ekonominin genel güdümü çalışan yurttaş1 n 
hayat tarzını tesir altında tutar. Fiyat istik
rarsızlığından, enflâsyönist değişimlerden do
ğan zarar ve ıstırap genellikle çalışan sınıfın
dır. 

Tonlu is sözleşmeleri ile sağlanan ücret ar-
tıslariyle. işin mariinal verimi ve isin prodük
tivitesinin hesaplanması, ekonominin genel 
güdümünün sosyal emniyet politikasının sorum
luluğunu taşıyan Devletin, devamlı ilgisini ge
rektiren konulardır. 

Ülkemizde, tatbik olunan karma ekonomi 
düzemi, ö/ol sektörle kamu sektörünevesit çalış
ımı şartları sağlama ilkesine dayanmaktadır. 
Toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt uygulamasın
da bu ilkenin gerçekleştirme derecesine bakan
lığın dikkatini çekeriz. İsçi ve İs Bulma Kuru
munun hizmetlerindeki yetersizliğe de işaret 
etmek isterim. 

Aziz milletvekilleri; 
Yurt dışında çalışan işçilerimiz ekonomimiz 

için, Devlet için, kültürümüz için yeni bir 
problem olmuştur. İlk defa Türkiye halkı ya
bancı bir kültürle, yabancı bir ortamla bu ka
dar geniş bir satıh üzerinde temasa gelmekte
dir. Biz medeniyet değişimini yüz yıllar bo
yu gaye edinen, bu uğurda çaba gösteren bir 
milletiz. İlk defa yöneticilerin dışında halk 
kütleleri değişik bir kültürle temasa gelmekte
dir. Bunun yaratacağı müspet ve menfi ge
lişmeleri toplumun yönetim sorumluluğunu 
alan çevrelerce dikkatle incelenmesi lüzumuna 
işaret ederim. 

Benden evvel mâruzâtta bulunan aziz ar
kadaşlarımızın, parti sözcülerinin işaret ettik
leri hususları tekrarlamaktan kaçındım. 

C. K. M. P. nin mâruzâtı, çeşitli konularda
ki beyanları kendi temel felsefesi ile Türk in
kılâbının felsefesi ile ahenklidir. Bu, demok
ratik millî toplumculuktur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Rıza Kuas buyurun. 

T. t. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi hakkında Türkiye 
İşçi Partisi tenkid ve görüşlerini arz edeceğim. 

Çalışma hayatını yakından tanımak ve in-
celiyebilmek için işçilerimizi iki büyük grupa 
ayırmak lâzımdır: 

Birinci grup teşkilâtlı işçilerdir. Bunlar 
sendikalarda toplanmışlardır ve sendikalı olma
salar bile, sigortalıdır. Sendikalı işçi sayısı 
400 bin, sigortalı işçi sayısı ise 800 bin kadar
dır. 

İkinci grup, bunların dışında kalan teşkilât
sız işçilerdir. Bunlar ne sendikalardan hima
ye görürler, ne de sigortalıdırlar. Tamamiyle 
kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Özellikle 
inşaat isçileri, tarım isçileri ve ulaştırma hiz
metlerinde çalışan işçiler bu durumdadırlar. 

Bu hale göre yapılacak ilk iş, bu ayırımı or
tadan kaldırmak ve bütün işçileri sendikaların. 
veya Sosyal Sigortaların himayesine almak
tır. Kendi kaderine terk edilmiş tek bir işçi 
bırakılmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, memlekette büyük 
bir işsizlik varken, her yıl yüzbinlerce insan 
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iş aramak için şehirlere akm ederken, bütün 
işçiler teşkilâtlanmış bile. olsalar, ücretlerini 
gereği kadar yükseltmek, iş şartlarını gereği 
kadar iyileştirmek imkânlarından yoksun ola
caklardır. Bu sebepten dolayıdır ki, işsizliği 
yok edecek hızlı bir kalkınma, işçi haklarını el
de etmenin temel şartıdır. Ve yine bundan 
dolayı işçiler ve onların sendikaları hızlı kal
kınmanın yollarını araştırmak, tartışmak ve 
doğru olan yolu savunmak yani, politika yap
mak mecburiyetindedirler. Zaten, Batı demok
rasilerinde sendikaların politikaya katılmama
ları diye bir mesele yoktur. Sendikalardaki 
seçimler, adayların, parti hüviyetlerine göre 
yapılır. Hattâ İngiltere'de sendikalı üyeler
den otomatik olarak İşçi Partisi için aidat ke
silir. Bizde de işçilerimiz ve onların, sendika
ları haklarını alabilmek, toplum düzenini emek
ten yana değerlendirebilmek için İngiltere, 
Holânda ve Avusturya'da olduğu gibi, politi
ka ile uğraşmak politika yapmak zorundadır
lar. Hayat ve olaylar onları bu yöne itmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, İşçi sömürülmek
tedir. Bu mücerret bir iddia değildir. Elim-
da Ereğli Kömür İşletmelerinin çıkardığı bir 
'belge var. 43 ncü sayfasındaki bir grafiğe ba
kıyorum. 1042 de 155 kuruş olan kazmacı yev
miyesi, 1964 te 1 650 kuruşa çıkmış. Aynı dö
nemde fiyat artışı 9,5 misli olduğuna göre 
gerçek artış sadece yüzde 12. Aynı belgenin 
37 nci sayfasına bakıyorum. 1941 de 2 344 ki
lo kömür çıkartan kazmacı; 1964 te 6 592 kilo 
kömür çıkarıyor, Yani, randıman artışı, verim 
artışı % 181. Ücret artışı ise sadece % 12. İş
çi sömürülüyor deyince bizi türlü şekilde suç
layanlara 'bu rakamları armağan ediyorum. 

Bir diğer belgeye daha bakıyorum. Bunu 
İstanbul Sanayi Odası çıkarmıştır. Bundan alı
yorum. 1Cİ3 129 işçiye ödenen ücret (vergi ve 
sigorta dâhil 762 710 148 lira yani her yıl 
6 750, ayda 550 lira. İstanbul'da ayda 550 li
ra ile geçinmenin güçlüğünü belirtmeyi bir 
yana bırakıyorum. Bu işçilerin yarattığı de
ğere geçiyorum. Bu değer yani maliyet un
surları çıktıktan sonra yaratılan değer 1,5 mil
yar liradır. 

Yani, işçi bir saat kendine çalışıyor, iki sa
at patrona çalışıyor. İşte Adalet Partisinin, 

abartarak kalkınmamızı emanet ettiği özel sek
tör, işçilerimizi böyle sömürüyor. Bu misal
leri de özel sektörcü Demirci Hükümetine ar
mağan ediyorum. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN— Sayın Kuas, rica ediyorum ima
lı konuşmayın. Niye armağan ediyorsunuz? 
Doğru dürüst konuşmanızı yapsanız olmaz mı? 
(Gülüşmeler) 

T. İ. P. GRUPU ADİNA RIZA KUAS (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, Sendika Ka
nunu, toplu sözleşme ve grev hakkına rağmen 
bu neden böyledir? Sebeplerini söylüyorum. 

Bir kere işçi haklarını korumak için, Ana
yasanın emri gereği, çıkarılan sendikalar, grev 
ve lokavt hakları ile ilgili 274 ve 275 sayılı 
kanunların birçok hükümleri Anayasaya aykı
rı olarak işçinin işverenle pazarlık ve onu da
ha iyi çalışma şartlarını düzenlemeye zorlıya-
cak hakları sınırlamıştır. İşverenler, bu ka
nuna dayanarak Türkiye'de binlerce işçiye yol 
vermiş, İstanbul Gazlıçeşmc'de 54 işyerinde 
binlerce insan çoluk çocuğuyla, Anayasaya ay
kırı olarak, işverene tanınan lokavt hakkı ile 
patronlar sefalete terk etmişlerdir. Bu yurtta 
beş milyon açık, işsiz ve gizli işsizlik vardır. 
Bir ülke ki, çalışabilecek nüfusun 1/4 ü iş arayı
cı durumdadır, böyle bir ülkede lokavt hakkı
nı patronlara tanımak işçiyi göz göre göre se
faletin, açlığın kucağına atmaktır. Anayasa
ya aykırı olan bu lokavt hakkının Türkiye İşçi 
Partisi karşısmdadır ve Anayasa Mahkemesine 
dâva açarak bu sözde hakkın iptalini istemiş
tir. 

İkinci olarak, grev hakkı kısıtlanmıştır. 
Grev yapmak için uzun formalite ve zaman lâ
zımdır. Bu sebepten, grevleri müeessir olacak 
tarzda süratli olarak yapmak müm'kün değil
dir. Üstelik Hükümet karara bağlanmış, ya 
da fiilen devam etmekte olan grevleri, millî gü
venlik gerekçesiyle, her zaman ertelemek hak
kını haizdir ve bu hakkını, grevin millî güven
likle hiçbir alâkası olmadığı yerlerde de kul
lanmaktadır. 

Bugüne kadar ertelenen grevleri sayıyo
rum : 

Mersin - At aş grevi, Batman Petrollerinin 
işyerindeki grev, Bursa - Gemlik - Şahintepe 
Radar İstasyonu, Trabzon Radar Üssü, İzmir -
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Çiğili Hava Üssü, motorlu araçlar bakım ser
visleri; liman işletmesi bilûmum işyerleri, İs
tanbul Liman İşletmesi Kömür Yükletme ve 
Boşaltma servisleri işyerleri, İstanbul Liman 
İşletmesi Kömür Yükletme - Boşaltma Dış Tek
nisyenleri işyerleri grevleri ertelenmiştir. 

Özel sektörden yana olan Demirel Hüküme
ti bu lokavtları önlemediği gibi, topluca işten 
atılmalar dolayısiyle sefalete terk edilen ve 
aylarca yevmiyesini alamıyan işçilerin bu hak
kını alabilmesi için yeterli bir çare düşünme
miştir. 

Yine, bu kanunlar işverenlere sadece para 
cezası tanırken, işçilere ve sendikacılara para 
ile birlikte hapis cezası vermektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Görülüyor ki, 274 ve 275 sayılı kanunlar, iş

çiye hak vermemiş, tam tersine Anayasanın 
verdiği hakları kısıtlamıştır. 

Ayrıca, 1936 yılının şartlarına göre, tama-
miyle, işverenler lehine çıkartılmış olan İş Ka
nunu ve diğer mevzuat hâlâ yürürlüktedir. Şu 
anda, Senatoda komisyonlarda bulunan yeni 
İs kanunu tasarısı, yine tamamen işçilerin aley
hine bir nitelik taşımaktadır. 

Hükümet, kamu sektöründe çalışan binler
ce işçiyi, memur sayarak grev yapma hakkın
dan yoksun bırakmak ve böylece Türk sendi
kacılığına darbe indirmek yolundadır. 

Sayın arkadaşlar; 
Mevzuatta işçi hakları böyle kısıtlanmış

tır. Fakat, uygulama daha da fenadır. 
Haklarmı almakta çaresizlik içinde kalan 

işçiler, bütün demokratik memleketlerde oldu
ğu gibi, her hangi bir protesto hareketinde bu
lunmak istedikleri zaman, Hükümet karşıla
rına polis ve hattâ askerle çıkmaktadır. Zon
guldak, Malatya, Çan, İzmit, Türk - İş'in ba
sılması ve son olarak İzmir olayları hepimizin 
hatırları ndadır. 

Şu anda almış olduğum bir telgrafı oku
yorum : 

«Adalet Partili milletvekillerinden birkaçı 
Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğüne baskı 
yapmak için Zonguldak'ta bulunmaktadırlar. 
Amaçları yöneticileri Adalet Partili olan ve 
haklarında çeşitli suiistimal dâvaları açtığımız 
kişilerin kurduğu sendikanın Demir - Çelik 
Fabrikasında toplu sözleşme yapmak yetkisine 

; sahip gösterilmesidir. Oysa Karabük Mahke-
l mesi, daha önce Çelik Sanayii İşçileri Sendika

sına haksız olarak verilen sözleşme yetkisinin 
iptaline, konunun yeniden incelenmesine karar 
vermiştir. Bir aydan beri Karabük'te incele
meler yapan iş müfettişleri, korunmak istenen 
sendikanın birkaç yüzü bulan üyeleri olduğunu 
evrakı müsbite üzerinde tesbit etmiş Türkiye 
Maden - İş Sendikasının ise yedi bini aşkın üye
si olduğu anlaşılmıştır. Adalet Partisinin bâ
zı milletvekilleri, şimdi bu gerçekleri değiştir
mek ve Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü
ne kanuna ve gerçeğe aykırı karar verdirmek 
için geceli, gündüzlü çahalara girişmişlerdir. 
Tarafsız Devlet idaresine, partizanlığı en kri
tik bir 'bölgede uygulamaya çalışan Adalet 
Partili milletvekillerinin bu tutumunu şiddet
le protesto eder, konu ile ilgilenmenizi, işçi-

I leri işyerinden çekip sokaklara dökecek so
nuçlara gebe olan partizanlığı çalışma hayatın
dan kovmanız için gereken uyarmaları yapma
nızı candan diler, en derin saygılarımızı suna-

I nz-
Türkiye Maden - İş Sendikası 

Yönetim Kurulu Adına 
Genel Başkan» 

Türkiye İşçi Partisi böyle müdahalelerin 
ı daima karşısmdadır. (A. P. sıralarından gü-
I rültüler) 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümet gereksiz yere zor kullanarak, ken

disinin yaratmış olduğu bütün bu işçi hareket-
I 1 erinde, ne gariptir ki, Türkiye İşçi Partisinin 
I parmağını aramış veya öyle görünmek istemiş-
I tir. Bu gibi hareketlerde partimizin parmağı

nı arayan bu tip ucuz ithamcıların, bu zoraki 
I telâş ve gayretlerini Yüce Meclisin kürsüsün

den bir kere daha kesinlikle reddederim. T 1. 
P. Anayasa ve kanunlara içtenlikle saygılı bir 

I partidir. Demokratik düzen içinde halkı 
I uyarıp, seçim yolu ile iktidara geleceğinden 
I emindir. (A. P. sıralarından gürültüler) Bu 
I nedenle, Anayasa dışı kanunsuz yollara başvur

maya ne lüzum görür ne de tenezzül eder. 

Ancak, şunu da belirtmek isterim ki, işçilc-
I rin demokratik hayatımızda daha ağır basma-
I lanın, daha çok söz ve karar sahibi olmalarını 
I sağlamak için, işçi meseleleri ile ve sendikalar-
1 la yakından ilgilenmek Türkiye İşçi Partisi-

— 388 — 
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nin başta gelen vazifelerindendir. Bu sebepten, 
işçinin, sendikanın olduğu yerde, mutlaka îş-
çi Partisi de olacaktır. 

.Sayın milletvekilleri, 
işçilerimiz yarınlarından emim olmadıkları 

gibi, üstelik hayatlarından da emin değildir
ler. İşyerlerinde, iş emniyeti yoktur. 

1964 yılında iş kazaları ve meslek hastalık
ları sonunda, 2 057 işçi sakat kalmıştır, 510 
işçi ölmüştür. Ancak, bu meslek kazası ve 
hastalığı kabul edilen vakalardan zarar gören 
işçi sayısıdır. Aslında birçok hastalıklar me
selâ kömür madenlerindeki verem vakaları mes
lek hastalığı sayılmıyor. 

Ankara'da ve birçok yerlerde, birçok işçi 
yol temizliği yaparken yaralanmış ya da ölmüş, 
ama bunlar iş kazası sayılmamıştır. 

Sadece Ereğli kömür havzasındaki 1941 den 
bugüne 1 893 ölüm ve 134 121 yaralama vakası 
olmuştur. Bu bir savaşın zayiat listesi değil
dir. Evet 134 121 yaralı... 

Maden ocaklarının iş emniyeti yoktur. Ge
çen yıl Amasya'da, Çeltek Kömür İşletmesinde 
ve daha 2 ay evvel Zonguldak'ta vukubulan grizu 
patlamaları bu emniyet yokluğunun en yakın 
şahitleridir. Hükümet, bu kazaya sebebolan 
69 işçi ailesinin ocağının sönmesine sebebolan 
bu işverene ne yaptı, bunu öğrenmek isterim? 

Hükümet, işçinin çalışma şartları ile, sıh
hatli ve hayatı ile ilgisizdir. Delil mi istiyorsu
nuz? .İşte : Çalışma Bakanlığının iş müfettişi 
sayısı bütün Türkiye'de sadece 110 dur. Bu 
110 kişiden her biri senede bir ay izin yapar
lar ve her biri toplu sözleşmelerde hazır bulu
nurlar. Ve yine bu 110 kişi kaçak işçi kont
rolü yapacak, yine bu 110 kişiyle tahkikatlar 
ve bu arada da Türkiye'deki 100 binlerce işyeri, 
fabrika, atelye, kahvehane, lokanta, eğlence ve 
sair bütün derme çatma işyerleri kontrol edile
cek. Bu hayal edilmiyecek kadar imkânsızdır. 

Durum bu olunca tabiî, işverenler, işçi ha
yatımı koruyan kanunları uygulamazlar, tabiî 
kaçak, sigortasız işçi çalıştırırlar. 

Meselâ; İstanbul'da Taşlıtarla'da bir şişe cam 
işlerinde patlama oldu, buradaki 250 işçiden 
100 nün kaçak olduğu, tesbit edildi. Yani, 
bunlar yaralansalar, ölseler bile tazminat, ya 
da hiçbir hak alamıyacaklardır. 

Nitekim, bu patlamada 5 işçi kardeşimiz öl
dü. Beşi de sigortasız olduğu için hiçbir hak 

alamadılar. 20 ci yüzyılda insan hayatına karşı 
bu kadar ilgisizlik akıllara durgunluk verici
dir. 

İşçi hayatına güven verecek kanun tedbirleri 
alınmamaktadır. Tapulama Kanunu gibi ağa
lara Hazine topraklarını peşkeş çeken bir ka
nun bir haftada kanunlaşıyor fakat, işçinin 
hayatiyle ilgili en acele kanunlar yıllarca bek
letiliyor. 

Bu ilgisizlik yıllar yılı devam etmektedir. 
Her bakanlığın bütçesi artar, Çalışma Bakan
lığının bütçesi yerinde sayar. 

1966 yılı Bütçesi % 16 artıyor, Çalışma Ba
kanlığı bütçesi sadece % 2,5 artıyor. 

Bu ilgisizlik sonucu, yalnız 1964 yılında iş 
kazaları ve meslek hastalıklarından 510 kişi öl
müş, 2 057 kişi malûl olmuş, 81 540 kişi de 
geçici sürelerle işgöremez hale gelmiştir. Ku
rum, bütün bunlar için yalnız 1964 yılında 
94 milyon lira ödemiştir. Bu miktarı Çalış
ma Bakanlığının 19 milyon liralık bütçesiyle 
mukayese edersek, Hükümetin ne büyük bir 
ihmal içinde olduğu anlaşılır. 

Sayın milletvekilleri, 
İşçiler, İşçi Sigortaları Kurumu, yeni adı 

ile Sosyal Sigortalar Kurumundan da şikâyet
çidir. 

Sigorta hastaneleri birkaç büyük şehirde 
kurulmuştur. Ve bunlar da yetersizdir. İşçi
ler hastahane kapılarında bekleşmekte, canla
rından bezmektedirler. Fakat, büyük şehirle
rin dışında bu da yoktur. 

Diğer taraftan mesken meselesi işçinin en 
büyük derdidir. Kurulmuş olam İşçi Mesken 
Kooperatifleri Kurum tarafından gereğince 
desteklenmemektedir. 

Hal böyle iken, Kurum özel sektöre kredi 
veriyor ve Hükümet bu kredi miktarını 500 
milyon liraya çıkarmayı düşünüyor. 

Bundan da fenası, bâzı işverenler kestik
leri sigorta primlerini Kuruma yatırmıyorlar. 
Böylece Kuruma yatırılmıyan primlerin 1964 
teki tutarı 255 milyon liradır. Buna karşı hiç
bir tedbir alınamıyor. 

Sosyal Sigortalar konusunda, işsizlik sigor
tasına da değinmek isteriz. İşsizlik sigortası
nın yokluğu büyük bir eksikliktir. 

Bizim gibi işsizi işlisinden bol bir memle
kette işsizlik sigortası kurmanın güçlüklerini 
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biliyoruz. Fakat, memleketimizin şartlarına uy
gun bir işsizlik sigortasının en kısa bir zaman
da kurulması zaruridir. 

Hükümet programında bu vadedil mistir. 
Vaadini yerine getirmesini bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Çalışma hayatımızı düzenliyen en önemli 

Devlet vazifelerinden biri de asgari ücretlerin 
tesbitidir. 

Halbuki, Anayasamızın 45 nci maddesi ay
nen şöyledir : «Devlet, çalışanların yaptıkları 
işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlamaları, elverişli, adaletli 
bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alır.» 

Bugün Türkiye'deki fiyatlara göre, bir işçi
nin sadece 3 öğün yemek masrafı 10 lira civa
rındadır. Halbuki, yine bugün Türkiye'de res
mî asgari ücretler 7 - 14 lira arasındadır. 

Bu demektir ki, Türkiye'de işçilerimizin bü
yük bir çoğunluğu sadece boğaz tokluğuna 
çalıştırılmaktadır. Zaten, patronların işçiler 
ve işçi ücretleri hakkındaki temel anlayışı 
budur. Ve A. P. Hükümeti de, özel sektörcü 
iktisadi görüşüyle, bu anlayışın en büyük des
tekçisidir. 

Gerçekten, Hükümet, «En büyük adaletsizlik, 
işsizliktir»; «önce sanayi ağacı yetişsin» gibi 
sözler söyliyerek, işverenlerle ayını safha ve 
zihniyette olduğunu ortaya koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
İşçilerin Anayasanın öngördüğü «insanlık 

haysiyetine yaraşır» bir yaşama seviyesine ka
vuşturulması için, her şeyden evvel mevcut ça
lışma mevzuatını ve uygulamayı ıslah etmek lâ
zımdır. 

Ancak, evvelce de işaret ettiğimiz gibi, bu 
da yeterli değildir. Her yıl köylerden şehir
lere akan ve boğaz tokluğuna çalışmaya razı 100 
binlerce vatandaşımıza iş bulmak şarttır. Bu
nun yolu bir yandan büyük bayındırlık işle
rine girişmek, diğer yandan da ciddî bir sana
yileşme hamlesi yapmaktır. 

A. P. Hükümetinin özel sektörcü iktisadi 
anlayışla ne büyük bayındırlık işlerine girişe
bilir, ne de ciddî bir sanayileşme hamlesi ya
pabilir. 

Sayın milletvekilleri, 
Yabancı memleketlerde 200 bin civarında 

işçimiz vardır. Bu yolun aşılması, hiç şüphe

siz ki, memleketteki işsizlik baskısını azaltmış
tır. Ayrıca, yurt dışındaki işçilerimizin gön
derdikleri paralar, ödemeler önemli yer tuta
cak bir miktara yükselmiştir. Ancak dışarıya 
işçi ihracetmek, iftihar edilecek bir durum de
ğildir. işgücü gibi, en önemli bir istihsal un
surunu içerde kullanamamak büyük bir zaaf
tır. Bu demektir ki, ileri sanayici memle
ketler, artık yalnız hammadde ve tabiî kaymak
larımızı memlekete gelip sömürmekle yetinmiyor
lar, işçilerimizi de kendi memleketlerine götü
rüp orada sömürüyorlar. Ve biz gerçekten, cid
dî bir kalkınma yolu tutmadıkça bu böyle de
vam edip gidecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kapkaççı tücarm derme çatma teşebüsle-

riyle ne sanayi kurabiliriz ne de işsizliğe çare 
bulabiliriz. Halktan yana bir Devletçilik tek 
çözüm yoludur. Bu temel tedbirlerden sonra, 
halktan yana çalışan bir iktidar bütün işçi 
dertlerine kesin ve gerçek çözüm yollarını bu
labilir. Ama A. P. iktidarı bu tedbirleri al
mak şöyle dursun mevcut kanunları bile işve
renlerden yana yönetip işçiyi ezmekte ve ezdir
mektedir. 

A. P. birçok vaitler yaparak oylarını al
dığı işçileri değil, patronları tutmaktadır. Pat
ronların milyonlarına milyon katmalarını sağ-
lamaktdaır. Bu tutum onların savundukları 
özel setktörcülüğün tabiî ve kaçınılmaz bir so
nucudur. Patron işçiyi bir makina parçası 
gibi görür, onda kişilik tanımaz, iş şartlarını 
ve ücretleri bu anlayışa göre ayarlar. Ama Tür
kiye işçi Partisi bu zihniyetle somuna kadar 
savaşarak ve emeği toplumu en yüce değeri ha
line mutlaka getirecektir. 

Türkiye işçi Partisi Grupu adına hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Adale* Partisi Grupu adına Sa
yın Sadi Pehlivanoğlu, buyurun. 

A.P. GRUPU ADİNA SADİ PEHLİVAN
OĞLU (Ondu) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvcikillori ve kıymetli Baikanlıik Erkânı, 

Çalışma Bakanlığının 19(56 yılı Bütçesi hak
kında Adalet Partisi Meclis grupunun görüşle
rini, dondurulmuş bu kısa müddetin müsaadesi 
nisbetlnde, arza çalışacağım. 

Adalet Partisi Grupu adına Yüksek Heye
tinizi hurim et ve sevgi ile selâmlarım. (A.P. sı
ralarından al kışlai'). 
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Herşeyden evvel şu noktaya işaret etmek 
isterim. Fikirlerimizi arz ederken, muhalefette 
iken beyan ettiğimiz anagörüşler ve prensiple
re saldık kalacağımıza bilhassa emin olmanızı 
isterim. 

Çalışma Bakanlığı, sadece iş mevzuatının 
tatbikini temin ve kontrol etmek ve yemi ihti
yaçlara göre, bunu ayarlamak için' tedbirler al
maktan ibaret statik bir mahiyet arz etmeyip, 
isçi - işveren münasebetlerini milli menfaatlere 
uygun bir şekilde ahenkleştirmek, çalışma gü
cünü artırmak, verimli kılmak, yeni sosyal gö
rüşlere uygun olarak (tam istihdam) ve (sos
yal emniyeti) sağlamak gibi dinamik bir veç
he taşımaktadır. 

Arkadaşlar, Çalışma Bakanlığının bu vazi
feleri hakkı ile yerine getirebilmesi için, Ba
kanlık Teşkilât Kanununun yeni ihtiyaçlara 
uygun olarak hazırlanması ve iş hayatını dü-
zenliyecek, sosyal güvenliği temin edecek ka
nunların biran önce Yüksek Meclisinizden çık
ması icabetiği kanaatindeyiz. Her iki hususta 
Çalınma Bakanlığımızın müspet çalışmalarını 
ve hazırlıklarını şükranla karşıladığımızı ifade 
etmek isteriz. 

Muhterem aı ikad aşlar; Muhalefet grup söz
cülerinin konuşmalarını dikkatlice dinledik. 
Zamanı geldikçe tdker teker bu görüşlere arzı 
eevabadeceğiz. Esasen görüşlerimizi arz ötme
den evvel birkaç önemli noktayı işaret etmek 
isteriz : 

Biz, Adalet Partisi olarak şuna inanıyoruz 
ki, sosyal adaletin gayesi bir sınıfı yıkıp diğer 
sınıfa menfaat temin etmek değildir. Mevcut 
servetin mütesaviyen taksimi ve tevzii de de
ğildir. Sosyal güvenlik ve sosyal siyaset anla
yışımız, demokrasi dünyasının prensiplerine 
uygun olarak, işverenle işçi, emekle sermaye 
arasında muvazeneyi sağlamak ve her ikisini de 
güvenlik altına almaktır. Bu esasa göre, Ada
let Partisi bir sınıf partisi değil cemiyetin bütün 
unsurlarının refah ve saadetinin teminini gaye 
edinen bir İçtimai muvazene partisidir. 

Bugün, Türk işçisinin istekleri kanaatimiz
ce 3 anahedefte toplanmalktadır; Bunlar : 

1. Türk işçisi, işveren - işçi münasebetin
de medeni ölçülerin hâkim olmasını 

2. İşçi vatandaşların insanca yaşamalarım 
sağhyacak bir ücret seviyesine kavuşturulmala
rını, 

3. Km eklerini arz edebilecek bir işyerini 
bul abilm eyi İsıt e m ekt ed i r 1 e r. 

Bugün Grev Lokavt ve Toplu Sözleşme Ka
nunları işçi ve işveren münasebetini medeni b'r 
şekilde düzenlemişti!'. İşsizlik Sigortacı Kanu
nu İşçilerimizin istikbaldeki endişelerini, inşal
lah yakın zamanda Yüksek Meclisinizden çak
mak suretiyle, bertaraf edecektir. 

Plânın anahedef terinden biri, Türkiye'de 
Sanayi tesisleri ve işyerlerinin açılmasını temin 
edecek bir' yatırım politikasına istinadetaıckte-
dir. Milletçe bundan muvaffak okluğumuz tak
dirde, vatandaşlarımız yabancı ülkelerde değil 
emeklerini millî sanayilerine arza imkân bu
lacaklardır. Nitekim Almanya'da çalışan İtal
yan işçileri son zamanlarda kendi memkketle
rine avdet etmektedirler. Bunun sebebi İtalyan 
Sanayiinin son zamanlarındaki gelişmesidir. İş
yeri olmadan işçi meselesinin olmıyaen.ğım ci
hetteki takdir edersiniz. Memleketimizdeki iş
yerlerini çoğaltırsak, o zaman gizli ve açık iş
sizlikten bahsetmeye artık lüzum kalmıyacak-
tır. 

Muhterem arkadaşlar; Görülüyor ki, en mü
him mesele asgari ücret ve ücret politikasında 
top! anım aktadır. Türk İşçisinin önemli problem
lerinden biri de muhakkak ki, onu bugünkü 
medeni dünyanın imkân ve santiarından isti
fade etmesini, sağiıyacalk bir hayat seviyesine 
ulaştırmaktır. Esasen bu husus, topyekûn mil
letimiz için düşünülen, Devletimizin anahedef
lerinden biridir. A.P. olarak bu hedefi gerek se
çim beyannamemizde ve gerekse Hükümet Prog
ramımızda katiyetle ifade etmiş bulunmakta
yız. Bu noktada, C.H.P. Sayın Sözcüsü Şeref 
Bakşık arkadaşımızın grupu namına bilhassa 
Adalet Partisini istihdaf etmek suretiyle zik
rettiği bâzı hususlara işaret etmek istiyorum. 

Şeref Bakşık arkadaşımız her nedense şahsi 
hayatı çok halim selim olmasına rağmen, grup 
sözcüsü olarak öteden !beri Yüksek Heyetini
ze çıkınca daima böyle bir celâdetli bir tavır 
takınmaktadır. Şeref Bakşık arkadaşımız di
yor ki ; «Adalet Partisi işçiye karşıdır.» Bu, 
Cumhuriyet Halk Partisinin öteden beri kade
ridir. Kürsülerde, ben işçiden yanayım, der, 
fakat, bir türlü işçi kendisini kabul etmez. Ben 
aydından yanayım der, fakat, aydın da kabul 
etmez. Tatbikatta misallerini vereceğim. Nite
kim; aydınlar partisi olarak kendisini takdim 
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eden Halk Partisi, gördük ki, tatbikatta an
cak aydın olmıyan, kültür seviyesi, okuyup -
yazma nisbeti çok düşük olduğu memleketle
rin temsilciliğini ifa etmek mazhariyetine ka
vuşmuştur. 

ORHAN BIRGİT (İstanbul) — Sizin gibi 
aydınlardan bize fırsat kalmıyor ki.. 

A. P. GRUPU ADINA ŞADI PEHLIVAN-
OĞLU (Devamla)' — Lâf değil, lâfın tatbikatı 
mühimdir arkadaşlar. Lâfların kıymeti ancak 
tatbikatla ispat edildiği müddetçe bir değer 
ifade eder. C. H. P. işçiyi çok sevdiğini ifa
de eden, işçinin yanında olduğunu ifade eden 
C. H. P. 1961 seçimlerinde 15 işçiyi Parlâmen
toya getirmek için listeye yerleştireceğini 
vadetmiş; fakat öyle bir yere koymuş ki, 
zaten kazanma şansları az olan C. H. P. liste
sinde, bu şahıslar, diğer bütün partilerin reyle
rini de alsa bunları getirmeye imkân yoktu. 
Nitekim, hiçbir tane getiremedi. Bu sefer... (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) Ben sizi sa^ 
bırla dinledim. Hattâ sözlerinizi alkışladım. 
Siz benden daha eski politikacılarsınız, sabır 
ve tahammülünüzün daha çok olması icalbeder. 

Bu sefer görüyoruz, Adalet Partisi içinde 
Türk sendikacılık hayatında mühim rol oy-
myan ve vazifeler deruhde eden beş sendikacı 
arkadaşımız T. B. M. M. sine gelmiştir. Fakat, 
yine bakıyorum, C. H. 'P. sıralarında hiçbir sen
dikacı arkadaşa rastlıyamıyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sen
dikacı getirmekle yalnız işçi hakları korunmaz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yerinizden 
müdahale hiçbir mâna ifade etmez. Hatibin 
sözünü kesmeyiniz. Size söz vermiş değilim. 
Müdahale etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ŞADI PEHLIVAN-
OĞLU (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü arkadaşlarımız toplu sözleşmelerin tat
bikatı bakımından Adalet Partisinin işçiye 
karşı olduğunu beyan etmiş ve toplu sözleşme
de Adalet Partisinin tutum ve zihniyetini bir 
delil olarak ifade etmek istemiştir. Şimdi, 
bunların kendi tatibikatlariyle, yani bu, - Ho
canın lâfına bak, yaptığına bakma - lâfına 
uygun olarak şimdi görelim bakalım amelleriy-
le fikirleri arasında C. H. P. nin ne dereceye 
kadar bağlılığı vardır. 

Muhterm arkadaşlar, Şeref Bakşık arkada
şımız, ifade etmek istemezdik, kendileri mec
bur ettiler. - izmir'de günlerce grevin, toplu söz
leşme ihtilâfının uzaması bu gibi hâdiselere se
bebiyet diye gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; buna sebebiyet göste
ren Adalet Partisi Hükümeti değildir. İz
mir'de günlerce işçiye hakkı olan parayı ver-
miyen ve direnen C. H. P. mensubu bir işve
rendir. Burnu ifade etmek istemezdik. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler.) Adlarından bahsetmek istemem. 
Şimdi, her halde daha tatlı güleceklerdir. Bu 
elimdeki Gündem Gazetesi Basın işleri Sen
dikasının resmî organıdır. Muhterem arkadaşlar; 
C. H. P nin resmî organı olan Ulus Gazetesi, 
günlerden beri, haftalardan beri işçiyle toplu 
sözleşmeye oturmamakta ve onlara ücret se
viyesi ve imkânlar bahşetmemektedir. Nitekim, 
bakınız Müessese Müdürü, yani C. H. P. nin 
resmî organı olan Ulus Gazetesinin Müessese 
Müdürü Erkan, ne Sendikanın yeni teklif et
tiği maddelri, ne de ücret artışı konusunu 
görüşemiyeceğini de sözlerine eklemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk siyasi tari
hinde bir hususu şiar etmemiz lâzımdır. Bir 
iddiayı öne sürerken, ilk defa kendi vicdanı
mızda onun delillerini bulmalıyız. Ondan sonra 
ancak başkalarından bu hususu isteyebiliriz. 

Adalet Partisi toprak reformunu yapmıyor 
diye ikide bir bunu söylüyorlar. Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlara bir teklifim olacak. 
Anadolu'yu hemen, hemen baştan başa gezen 
bir arkadaşınızım. Her halde bu işaret ede
ceğim hususu Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarım da kabul ederler. Bütün Anadolu sat
hında en çok toprağa sahibolan kimseler Cum
huriyet Halk Partilidir. Madem ki, Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlar toprak reformu
nu, yani; toprağı olmıyan toprak işçisinin top
rak sahibi olmasını bu kadar istemektedirler; 
ilk defa kendilerinden başlasınlar. Bir Halk 
Partili arkadaşa sordum. Kendisi geçen devre 
milletvekili idi ve bunları çok müdafaa eder
di. Kendisine sordum; falan vilâyette ki, top
rakların yarısı senindir, niçin bunları dağıt
mıyorsunuz deyince; «Devlet istimlâk edecek 
de ondan sonra dağıtacağım» dedi. Yani, Dev
let... (C. H. P. sıralarından tabiî ya sesleri.) 

— 392 — 



M. Meclisi B : 54 

BAŞKAN — Çok rica ederim, yerinizden mü
dahale etmeyin lütfen. Yerinizden müdahaleler 
hiçbir şeyi halletmez arkadaşlar. 

A. P. GRUPU ADINA SADÎ PEHLİVAN-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; muh
telif yıllarda Türk işçisinin almış olduğu üc
ret baremi delillerini vermeye devam edeceğim. 
Bunların ortalama günlük kazançlarına göz gez
direcek olursak, bu arada maziye ait bir tatbi
katı arz edersek zihniyetler daha vazıh ola
rak ortaya çıkmış olur. Bu tabloyu uzun müd
det Türkiye'nin başlıca sanayi merkezi vas
fını muhafaza eden ve işçilerin en kesif bu
lunduğu Ereğli Kömür işletmesinden tercih 
etmiş bulunmaktayız. Eskiden de böyle idiler. 
Bugün de böyledirler. Bugünün misalini ver
dim, dünün de misalini vereceğim. Ereğli 
Kömür işletmesinde işçiliğe dâhil unsurlar
dan yalnız esas işçilik, fazla mesai ve istih
sal primlerini ihtiva etmek ve diğer unsurları 
nazara alınmamak üzere 1941 - 1964 yılları ara
sında ortalama günlük işçi gelirleri arasında
ki mukayese şöyledir : Bizim işçi, asgari üc
ret politikasını, Halk Partisi Sözcüsü arkada
şım tenkid ettiler. Bakalım kendilerininki, na
sıl imiş; 1941 senesinde ortalama işçi ücreti 
158 kuruş, 1942 senesinde 167, 1943 senesinde 
180 kuruş, 1944 senesinde 194 kuruş, 1945 te 
216 kuruş, 1946 da 235, 1947 de 287 kuruş, 
1948 de 294 kuruş, 1949 da 302 kuruş, 1950 
de 330 kuruştur. Ereğli Kömür - işletmesinde ça
lışan işçilerin bir günlük çıplak kazançları 
1958 de 8.41, 1959 da 10.51 Tl. ye yükselmiştir. 
1948 yılından 1964 yılma kadar bu baremde
ki yevmiye fiyatları 8 kere ve Toplu Sözleş
me Grev ve Lokavt Kanununun meriyete gir
mesinden sonra da yapılan toplu iş sözleşmeleri 
ile iki defa olmak üzere 1965 yılına kadar 10 ke
re değiştirilmiştir. Baremdeki ilk yükseltme 
1 . 1 . 1952 tarihinde yapılmış ve bunu 
1 . 9 . 1953, 1 . 8 . 1955, 1 . 11 . 1955, 1 . 9 . 1957, 
1 . 5 . 1958, 17 . 8 . 1959 ve 17 . 1 . 1962 tarih
lerinde yapılan değişiklikler takibetmiştir. Böy
lelikle İşçi gelirleri 1964 de 17.66 Tl. sına yük
selmiştir. 1941 ile 1964 arasındaki nisbet 
% 1100 dür. 

Görülüyor ki; C. H. P. ve iktidarları devlet 
sektöründe 1950 senesine kadar buralarda ça
lışan işçileri ve ailelerini geçindirmek için 
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150 kuruş ilâ 3 lira arasında bir ücretle kar
şı karşıya bırakmıştır. Ve 1950 tarihine kadar 
da ücret bareminde hiç bir yükseliş sağlamamış
tır. 

Bugün ayrıca işçinin sosyal standartmı yük
seltmek için arz etmiş olduğum çıplak yevmi
yeye birçok sosyal hizmetler katılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Türkiye işçi 
Partisinin Sayın temsilcisine cevap vermek 
isterim. Bu Parlâmento kürsüsünden kendile
rine Marksizm ve Leninist fikirleri izafe edil
mesinden dolayı işçi Partisi mensupları zaman, 
zaman fazla heyecana kapıldıklarını müşahade 
etmekteyiz. Eğer bu heyecanları, ithamların 
hakikatle ilgili olmadığından neşedediyorsa, 
kendilerini bu şüpheden kurtarmaları gayet ko
laydır. Gelirler bu kürsüden Yüksek Heyeti
nize işçi Partisinin Marksizm'in materyalist 
sosyalizmin karşısında olduğunu beyan ederler, 
bu prensipleri reddederler, mesele kalmaz. (Sol
dan alkışlar) Dikkat buyurdunuzsa muhterem 
arkadaşlar, sıkıştıkları anda yalnız, biz ihti
lâlci sosyalist değiliz, demekle yetinmektedir
ler. işin garip tarafı, bu sözlerine rağmen, iş
çi Partisi mensuplarının Parlâmento içinde ve 
dışındaki bütün yazıları ve sözleri Marksist ve 
Leninst fikirlerin ve ihtilâlci sosyalizmin per
vasızca müdafasmdan ibarettir. Türk vatan
daşları, işçi Partisi mensuplarının sözlerini 
ve nutuklarını radyodan dinlerlerken, Doğu 
Berlin'deki Kızıl Radyo Enternasyonalin «Bi
zim Radyo» adı ile Türkiye'ye yapmış olduğu 
tevcihli neşriyat propogandası ile ayırt etmek
te güçlük çekmektedir. Bu kapalı inkârlardaki 
garabet kendilerine has bir kurnazlıktan ne-
şedetse gerek, (işçi Partisi sıralarından «kifa
yet önergesi vermezseniz, cevabını alırsınız» 
sesleri) Marks'a göre, kapitalist çağda... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Cevabını alırsın, iyi tanı. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen yeriniz
den müdahale etmeyin. 

A. P. GRUPU ADINA ŞADI PEHLİVAN-
VANLIOĞLU (Devamla) — Düşmanları tanı
mak benim vazifemdir. Sizleri de iyi tanıyo
rum. 

Marks'a göre, kapitalist çağda, iki sınıf 
karşı karşıyadır. Biri diğerini öldüresiye is
tismar etmektedir. İşçi Partili sosyalistlerimiz 
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de köy ağasının, toprak sahibinin, ve kapita
listin işçiyi istismar ettiğinden, sömürdüğün
den başka bir şey söylememektedirler. (T. İ. P. 
sıralarından «yalan mı?» Sesleri) 

Yalnız burada önemli bir noktaya işaret et
mek isterim. Bu nokta bizim sosyalistler ile, 
Marks'm oynamak istedikleri bir oyunun, var
mak istedikleri bir hedefin mihrakını teşkil et
mektedir. Marks'm fikirlerini vakıf olan bilir
ler ki, Marks istismar nazariyesini ortaya koy
makla beraber, emeğin istismar edilmesinin ön
lenmesinin mümkün olmadığını söyler. Ona gö
re, kollektivistleşme ve fakirleşme biribirine 
makûs bir münasebette devam edecek, bu ara
da istismar bütün zalim şekilleri ile, fakat ta
biî olarak cereyan edecek neticede istihsal va
sıtalarının yahut sermayenin istismar vasıtalı
ğını yapan emek âletlerinin kollektiviteye, ko
münist cemiyete geçtiği görülecektir. Marks bu 
neticeye varmak için, işçilere; «birlesiniz ve is
tismarla mücadele ediniz» emrini vermektedir. 

Bu esaslar muvacehesinde, İşçi Partisinin 
ne biçim bir sosyalizme taraftar olduklarını 
kendilerinin ifadelerinden anlamaya çalışalım. 

Zeki Baştımar tarafından Türkiye Komünis 
Partisine alındığı iddiası ile askerî mahkemeye 
sevkedilen ve fakat delil kifayetsizliği ile be-
raadeden Sadun Aren'in, Yön Dergisinin 14 ncü 
sayısında (Nasıl Bir Sosyalizm) başlıklı maka
lesinde çeşitli sosyalist görüşleri reddeden ve 
Stalin - Lenin izahına uygun olarak (Diyalek
tik Materyalizmi) metot alan (İlmi Sosyaliz
mi) müdafaa etmektedir ki, litaratürde bunun 
adı komünizmdir. Ayrıca, İşçi Partisi Genel 
Başkanı Mehmet Ali Aybar... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 
suçlamalara müda'hale etmiyeeek misiniz, Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. Siz konuştuğunuz zaman müdahale ettik mi? 
Rica ederim susun efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ '(Diyarbakır) — 
Yalan söylüyor, yalan söylüyor. 

A. P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, tabiî bu 
gürültülerle geçen zaman esas müddetime dâhil 
değildir. 

BAŞKAN — Lütfen susun. Bağırmaya de
vanı ettiğiniz takdirde tüzük hükümlerini tatbik 
ederim. 

A. P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-
OĞLU (Devamla) — Ayrıca İşçi Partisi Genel 
Başkanı Mehmet Ali Aybar, arz etmiş olduğum 
Marksist fikirlerine uygun olarak, bir gazete
de yazdığı makalede aynen kendi cümlesi ile; 
mevcut partilerin hepsinde hâkim sınıfların ya
ni. yalbancı sermaye ile toprak ağalarının ve top
rağı elinde tutan mutlu azınlığın kurduğu (on
ların çıkarını koruyan teşekküller) olarak tavsi
ye etmekte ve bu istismardan kurtulmak için işçi 
sınıfının örgütlenerek bağımsız bir kuvvet ola
rak ortaya çıkmasını, Devlet iktidarını ele geçir
mesini ve içtimai bünyede (köklü dönüşmeler) 
yapılmasını müdafaa etmektedir. 

Görülüyor ki, Mehmet Ali Ayıbar'a ve parti
sine fırsat düşerse, hain ve istismarcı gördüğü 
bugün Parlâmentoyu teşkil eden bütün partile
ri kapatacak ve cemiyetin ananizammı kendi he
deflerine göre kökten değiştirecektir. 

Emekçilerin ve nasırlı ellerin temsilcisi oldu
ğunu iddia eden bu mahut partinin Parlâmento
ya getirdikleri temsilcilerine dikkatlice bakarsa
nız, bunlardan çoğunun nasırlaşmış ellerden 
vazgeçtik, bu ellerin hayatlarında evlerindeki 
çiviyi çakmak için dahi keser tutmadıklarını ve 
işçilikle hiçbir münasebetleri olmadığını kolay
ca müşahede edebilirsiniz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Esasen, son seçimler 
de aldıkları reylerin menşeine bakarsanız, Türk 
işçisinin bunları kendilerinden kabul etmedikle
ri de meydana çıkar. 

ALİ KARCI (Adana) — İşte bu yalan. 
RIZA KUAS (Ankara) — Herkes biliyor 

ki, yalan söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Karcı yerinizden üçün

cü defadır müdahale ediyorsunuz. Rica ederim. 
A. P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-

OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, bir istir
hamım var, iradem dışında olan birtakım sebep
lerle zamanım zail olursa, bunun lütfen muhte
rem Başkanlıkça dikkat nazara alınmasını istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Başkanlık hiçbir zaman size 
mâni olmuyor, ancak biran evvel konuşmanızı 
bitirmeye sizi davet ediyor. 

A. P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-
OGLU (Devamla) — Son seçim istatistiklerine 
göre, İşçi Partisi Ankara'nın işçi merkezi olan 
Kırıkkale'den ancak 404 oy almış, buna mukabil 
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Aristokratlar yatağı olan Çankaya'dan vilâyet 
dâhilinde en yüksek oy olarak 9 204 oy almış
tır. Yine aynı şekilde Zonguldak'ta çıkarcı züm
relerin müdafii olarak gösterdikleri A. P. ile 
İşçi Partisinin aldıkları oyu mukayese edersek, 
gerek İşçi Partililerin ve gerekse Marks'ın pren
siplerinin temelinden yok olduğu ortaya çıka
caktır. 

Zonguldağ'ın 9 kazadan A.P. son seçimlerde 
.130 0G0 rey almış, buna mukabil İşçi Partisi 
3 939 oy alabilmiştir. Tabiî bunların yarısı da 
işin faı'kında olmadan rey vermiştir. 

ALI KARCI (Adana) — Vatandaşın şuur
lu verdiği oy yanlıştır, diyor, bu ne demektir, 
tavzih etsinler... 

.BAŞKAN — Onun zehabı öyledir, herkesim 
kanaatine hükme cleiınezsiniz ki... Sizde çoğun
luk vermiştir deyin kim ne der size'? Rica ede
rim Karcı oturun. 

A.P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-
OĞLIJ (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 

Çalışanlar ve çalıştıranlar arasında tarihin 
her devrinde görülen istismarın izalesi, her mil
letin ıkendi millî meselesidir. Kendi millî meşe-
1 derine, kendi içtimai sınıflarının arasındaki 
adalet ve adaletsizlik meselelerine başka 
milletleri kandırmak, beynelmilel ideolojiler
den medet uür.rna'k, ancak uşak karekterli kül
türsüz insanlara yakışır. İster Devletçilikle ol
sun, H e r şalıd teşebbüscülükle olsun sanayileş
memizin temposu arttıkça daha çok elıemımiyet 
kazanan ve kazanması da gerekli olan Türk işçi 
sınıl'', eğer, alın terinin ve göz nurunun başka 
sınıflar tarafından istismarını görüyorsa, önle
me çarelerini de meselâ, İngiltere işçi sınıfı gi
bi, kendisi arayıp bulabilir ve hiç şüphesiz arı
yor ve daha ela arayıp bulacaktır. A.P. iktidarı 
olarak, görüş ve icraatımızla daima kendilerinin 
yanında olacağız. 

Mevcut nizamlardan memnun olmıyanlar ve 
başka hedeflerin yolcuları unutmasınlar ki, 
Türk işçisi asla emellerine vasıta olmıyacak-
tır. Sendikaların ve Türk - İş'in kapısını çalıp; 
«ne duruyorsunuz, kan dökerek haklarınızı alı-
ııi'z.» Veyahut da Zonguldak hâdiselerinden son
ra Türk - tş'in Genel İdare Kurulu âzası olan 
T.İ.P. sözcüsü Rıza Kuas, «Haydi, hakikimizi 
işçileri sokağa dökmek suretiyle alalım.» teklifi 
ile tahrik edenler, vatansever ve milliyetçi Türk 

sendikacılarının inançları karşısında, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da hüsrana 
uğrıyacalklardır. 

BAŞKAN •— Sayın Pehlivaınoğlu, süreniz 
bitmiştir efendim, lütfen bağlayınız... 

A.P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-
0(1 LU (Devamla) — Bağlıyorum, efendim. 

Bugün, işçi mes'keni dâvası çalışına hayatı
mızın en mühim problemlerinden birini teş'kıil et
mektedir. İşçi meskenlerine tahsis edilen kre
dilerin zaman, zaman Sosyal Sigortalar Kuru
mu ve Emlâk Kredi Bankası arasında biri veya 
diğeri vasılasiylc tahsis edilerek kullanılması 
tatbikatta müspet neticeler vermediğini ortaya 
koymuştur. Muhalefet yıllarında söylediğimiz 
giibi, meblağ çok yüksek, bu meblağın gerek 
icraat bakımından müstakil bir kurum tara
lımdan bu vazifenin demlide edilmesi Partimi
zin ve grupumuzun görüşüdür. 

BAŞKAN — Lütfen bitti mi efendim? 
A.P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-

OĞLU (Devamla) — Bağlayım, .müsaade eder
seniz. Muhterem arkadaşla mm, bugüne kadar 
yabancı memle'ketlere 1G5 bin işçi gitmiştir, ku
rum vasıtasiyle. 15 bin edvarında işçi de kendi 
imkânlariyle gitmiştir. Gittikçe Avrupa'da işçi 
talebinin azaldığını görmekteyiz, bu tabiî bir 
neticedir. Yalnız, köy kalkınması için bilhassa 
bu kooperatiflerin kurulması ve bunların mem
leketimiz için, bilhassa orman köylerimiz için 
çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Bey, iki dakika da 
fazla geçmiştir. Fazla konuşacaksanız yetki 
alalım. Artık bağlayın lütfen. 

A.P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
sözlerime son verirken 1966 Çalışma Bakanlığı 
Bütçesinin Türk Milleti için hayırlı olmasını 
diler, grupum adına hepinizi hürmet ve saygiyle 
selâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar). 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydettirdim efendim. 
Millet Partisi grupu adına Sami Binicioğ-

lu buyurun. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

95 nci maddeye göre söz istiyoruz, sataşma var. 
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BAŞKAN — Kaydettirdim efendim. Sıranız 
geldiği zaman grupunuz adına konuşursunuz; 
telâş buyurmayın. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sataş
ma yok mu1? 

BAŞKAN — Rica ederim, söz istiyen sa
taşma iddia etmedi. Siz onun velisi değilsiniz. 
Saym Ekinci. Grup adına yazdırdım. 

Buyurun Saym Binicioğlu. 
M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 

(Manisa) — Saym milletvekilleri, 
Memleketimiz, ekonomik gelişmenin yeni bir 

merhalesine adım atmış bulumaktadır. Bu mer
halede meydana gelen sosyal ve ekonomik değiş
meler yeni sosyal problemler meydana getirmiş, 
âmme hizmetleri bu sahalara da teşmil edilerek 
Çalışma Bakanlığı Teşkilâtı kurulmuştur. Gele
neksel ekonomik yolu terk edip, ekonomik kal
kınma yoluna giren memleketimizde Çalışma 
Bakanlığının birçok önemli görevleri olacaktır 
Bu açıdan, Çalışma Bakanlığının M. P. Grupu 
adına 1966 malî yılı Bütçesi üzerindeki tenkid, 
temenni ve kanaatlerimizi arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 
Ekonomik hayatın vazgeçilmez iki unsuru 

sermaye ve emektir. Bilim açısından, emek ve 
sermaye münasebetleri, uzun zaman tartışılmış 
ve halen de tartışılmaktadır. Asrımızın modern 
liberal sisteminde ve sosyalist sistemide bun
lardan birine üstünlük izafe etmek kesin olarak 
mümkün değildir. Modern liberal sistemlerde 
ve hürriyet içinde kalkınma yolunu tercih eden 
demokratik memleketlerde, emek ve sermaye 
birbirini tamamlıyan bir bütün olarak kabul 
edilmektedir. 13u düşünce bizi, işveren ve işçi 
münasebetlerine götürür. Sermaye karşısında 
daha zayıf bulunan emek sahiplerinin Devlet 
tarafından himayesi ve dolayısiyle sosyal niza
mın korunması problemi ortaya çıkar. 

Bu bakımdan, 4841 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan Çalışma Bakanlığına bu kanunun birinci 
maddesi ile birçok görevler verilmiştir. «Çalış
ma hayatının örgütlenmesi, emekçilerin yaşama 
seviyesinin yükseltilmesi, işçi ve işveren müna
sebetlerinin memleket yararına düzenlenmesi 
millî iş gücünün değerlendirilmesi, tam istihdam 
ve sosyal güvenliğin sağlanması v. s. gibi» 

Çalışma Bakanlığı kuruluşundan bu yana. 
çalışma hayatında ve iş mevzuuatında birçok 
değişiklikler yapılmıştır. Yeni Anayasamızın 

40 ve 48 nci maddeleri ile ayrıca kesin olarak 
sosyal haklar teminat altına alınmıştır. 1936 ta
rihli İş Kanunu gelişen ekonomik şartlara göre 
tadillere uğramış, iş hayatını tanzim edecek 
mükemmel bir kanun olmaktan çıkmıştır. Bu 
itibarla, halen Senatoda bulunduğunu öğrendiği
miz yeni İş Kanunu tasarısının derli toplu ola
rak biran evvel kanunlaşması çalışma hayatına 
ferahlık verecektir. 

Bu meyanda, Deniz İş kanunu tasarısı, Tarım 
iş ve işçi bulma aracıları kanun tasarısı, Sosyal 
Sigortalar ve Emekli Sandığına bağlı olarak 
geçmiş olan hizmetlerin birleştirilmesine dair 
228 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı, eşit değerdeki işlerde kadın 
erkek ücret eşitliği hakkındaki beynelmilel ça
lışma sözleşmesinin onaylanmasına dair kanun 
tasarısı, Sosyal Sigortalar Teşkilâtı kanun tasa
rısı, Tarım iş kanunu tasarısı, İş mahkemeleri 
kanunu tâdil tasarısı, Bakanlık teşkilât kanu
nu tasarısı, İşsizlik sigortası kanunu tasarısı, 
Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile 
Sendikalar Kanunu tadil tasarısı gibi, güçlükle 
kadük olmaktan kurtarılmış kanun tasarıları 
kısmen Senatoda kısmen de Millet Meclisinde 
sıra beklemektedir. Sosyal ve ekonomik hayat
la bu derece ilgili bu gibi kanun tasarılarının 
biran evvel kanunlaşmasının zaruri görmekte. 
Hükümetin bu gibi anameseleleri bir kenara bı
rakarak Seçim ve Af kanunları gibi, hiçbir der
de deva olmıyacak inlerle uğraşmasını tenkid 
etmekteyiz. Hükümet programında ve seçim 
beyannamelerinde bol bol vaitlerde bulunan 
A. P. iktidarından bu sahalara biran evvel eğil
mesini beklemekteyiz. 

Bilhassa, her türlü himayeden mahrum olan 
tarım işçilerinin iş hayatını düzenliyecek ve 
haklarını teminat altına alacak Tarım iş kanunu 
hiç vakit geçirmeden çıkarılmalıdır. Bir dergi
den okuyacağım şu pasajların, bol bol vaitlerle 
A. P. iktidarının reylerini aldığı biçare insan
ların içinde bulundukları durumu hatırlamaya 
kâfi geleceği kanaatindeyiz. «Gezi notları» adlı 
yazısında yazar bakm neler anlatıyor. Tarım 
işçileri bunlar... 

«Adana'da bir akşam geç vakit Karataş dö
nüşü İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğü bina
sının hemen önündeki büyük ağaçlıklı sahada 
gördüğümüz manzara gerçekten üzücü ve uygar 
insanı utandırıcı idi. 
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Kadın, erkek üstleri pejmürde ve yarı çıp
lak birkaç yüz kişi, yazın sıcak günlerinde bir
birine sokulan koyunlar gibi yekdiğerine gir
mişlerdi. Birinin kucağı diğerinin başında, biri
nin baldırı diğerinin göğsünde uyuyorlardı. Bir 
kısmının üsünde yorgandan ziyade çuvala ben-
ziycn örtüler vardı. Bir kısmında ise hiçbir şey 
yoktu. Etrafta pencereler, karavanalar, yan
mış ve sönmüş ocaklar, ibrikler, testiler vardı. 
Ertesi gün ilgililerin bize vermiş oldukları bilgi
lerden öğrendik, bu perişan ve sefil tabloyu teş
kil eden yarı çıplak insanlar tarım işlerinde 
çalışmak üzere Adana'ya gelen vatandaşlarımız 
imiş. Ve şehrin birçok yerlerinde bunlar iş bu
lana kadar bu vaziyette yatarlarmış...» Yine 
yazar aynı yazısının bir yerinde «Yetkililerin 
bize anlattıklarına göre, bu perişan, bu sefil 
insanlar Türk ekonomisinin bel kemiğini teşkil 
eden tarım ürünlerimizin yaratıcısı millî geliri
mizin artmasında, dış ticaret dengemizin düzel
mesinde başlıca âmil ve müessir olan Türk müs
tahsili arıdır. Bu bahtsız vatandaşlarımızın iş 
bulduktan sonraki durumları da feci ve yürek
ler acısıdır. Yattıkları yer çiftliklerin ahırıdır 
îş süresi güneşin doğmasiyle başlar, batmasiyle 
biter. Bu bazan 14 saati bulur. Ortalama yev 
miye 250 kuruştur. 50 kişilik bir postaya veri
len yemek bir nizama, bir reçeteye bağlanmış 
tır. Bu reçete şöyledir, iki teneke bulgur 
5 teneke su, bir kilo kuru soğan, 250 gr. sana 
yağı ye bol kırmızı biber. Suluk vakti denilen 
ikindi üstü de adam başına yarım maşraba yağ
sız ayran. Güneş ve yağmur altında yatan 
böyle bir gıda alan bir kimsenin tarım gibi ağır 
bir iş alanında çalıştığını düşünecek olursak 
bunun millî gelirimizin artmasında, dış ticaret 
dengemizin düzelmesinde ne derece etkili ve 
yararlı olacağını takdir etmek her halde güç bir 
şey değildir.» diye sözünü bitiriyor, yazar. 

A. P. liler, işte sizi bekliyen ve hepimizi bek-
liyen meseleler bunlar; bunlara eğilmemiz ge
rek. Yoksa, ne Seçim Kanunu ve ne ele Af Ka
nunu bu zavallı insanların karnını doyurmaz 
Asıl bu insanları affedelim. Bitsin artık çilele
ri... (M. P. den alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün işsizlik cemiyetimizi tehdideden bü

yük bir tehlike halinde karşımızda durmakta
dır. İnsan gücünün ne büyük bir servet oldu
ğunu takdir edersiniz. Fakat ne yazıkki, bu 

insan gücü heder olup gitmektedir. Hükümetin 
bu yılki bütçe ile getirdiği yatırım programları 
ile de bu işsizliği uzun vadeli de olsa, halletme
sine imkân yoktur? Kalkınmakta olan bir 
memlekette, ilk ele alınacak mesele budur. Sa
dece yatırım plânları ile ve millî gelirin % 18 ini 
yatırımlara ayırmakla kalkınmamıza imkân yok 
tur. Her şeyden evvel işi ve iş gücünü plân
lamak mecburiyetindeyiz. İnsan ve insan gücü 
iktisadi kalkınmanın çekirdeğidir. Bunu müd
rik olmıyan bir iktidar, ancak muayyen bir züm
renin refahını, başkalarının sefaleti üzerinde 
devam ettirmekten ileri gidemez. Ekonomide 
teknolajinin hâkim olduğu bir sistemde kalifiye 
işçi meselesi ayrı bir ehemmiyet arz eder. Hü
kümetin kalifiye işçi, teknik eleman yetiştirmek, 
iş eğitimi yapmak gibi tedbirlerini yetersiz kısır 
ve kifayetsiz bulmaktayız. 

Bugün cemiyetimizde yeni bir muayyen ne
sil yetişmektedir. Bunlar tahsillerini yarıda bı
rakmış işsiz gençlerdir. Gelişen teknoloji karşı
sında kendilerine iş sağlıyacak bir meslek ve 
bilgi edinmedikleri takdirde, bu gençleri hayat
ları boyunca sürecek bir fakirlik beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Beden işçileri yanında fikir işçilerinin de fe

ci bir durumda oldukları gerçektir. Bugün ba
sın mensubu fikir işçilerinin hiçbir teminatı yok
tur. Gazetecilerden sık sık şikayet ettiğimiz 
olur. Fakat fikir işçisi olarak bir gazetecinin 
günlük hayatı ve içinde bulunduğu şartlar çok 
yıpratıcıdır. Vakti saati yoktur. Gazetesine 
haber yetiştirebilmek için türlü tehlikelerle kar
şı karşıyadır. Aldığı ücret yetersizdir, işinden 
emin değildir. Hayat ve istikbali patronun iki 
dudağı arasından çıkacak bir kelimeye bağlıdır 
Basın mensubu fikir işçileri ve gazetecilerin du
rumlarını özel olarak tanzim eden ve onların 
haklarını, yaşama imkânlarını teminat altına 
alan özel bir kanunun vakit geçirmeden hazır
lanması lüzumuna inanıyoruz. Bu iş kolunda 
işsizliğin yaygın bir hal almasının diğer bir yönü 
de, basınla ilgili kuruluşlarda fikir işçisi gaze
tecilere teşmil edilmemesi ve öncelikle kadro
larda iş imkânlarından yararlanmamalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamızın bir hükmünde, - Devlet, çalı

şanların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysi
yetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamaları
na elverişli, adaletli bir ücret elde etmeleri için 
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gerekli tedbirleri alır - demektedir. Bu deyim 
bizi asgari ücret - asgari geçim indirimi ve bes
lenme konularına götürmektedir. Maalesef, bu
gün asgari ücret Anayasanın arzu ettiği esaslar 
dairesinde tesbit edilmiş değildir. İşçi her şey
den evvel enerji sarf eden, muayyen bir kalori- , 
ye ihtiyacı olan kimsedir. İşçi beslenmeden, on
dan randıman beklenemez. Oysaki, bugün iş
çinin aldığı ücret, bilhassa tâyin edilen asgeri 
ücret onun beslenmesini temin edecek seviyede 
değildir. Bugün Türkiye'mizde yiyecek ve diğer 
ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının süratle artmak
ta olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar bu fi
yat artışlarına göre, işçi ücretlerinde, de bir ar
tış görülmekte ise de, bu ücret artışı fiyat artı
şına uygun bir oran dâhilinde olmamıştır ve 
olmamaktadır. Bu itibarla, asgari ücretleri tâ
yininde işçinin besin ve beslenme ihtiyacı nazarı 
itibara alınmalıdır. İşçinin besin ihtiyacında 
yapılacak kısıntı iş gücünü verimsiz bir hale ge
tirip yok eder. Oysa ki bugün en verimli yatırı
mın insan emeği yapılan yatırım olduğu bilin
mektedir. Maalesef bugün Türkiye'mizde henüz 
asgari ve âzami besin ihtiyacını ne olacağını 
gösteren ilmî araştırmalar yapılmamıştır. Bunun 
için de tesbit edilen asgari ücretler daha ziyade 
indî ve işverenin arzusuna daha yakın bir mesa
fede tâyin ve tesbit edilmektedir. Oysa ki, bunun 
ilmî açıdan etüdünün yapılması zaruridir, hattâ 
bir Anayasa hükmüdür. 

İşçinin kendi karnını dahi doyuramıyacak 
bir ücretle çalıştırılması verimin düşmesine de 
müncer olmakta, işveren ve işçi sağlığı ile, milli 
prodüktivite bakımından da Devlet ve toplum 
için zararlr olmaktadır. Bu itibarla, millî iş gü
cünün maksimâl seviyeye ulaştırılması ve millî 
prodüktivitenin de artırılması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Durum bu. iken, A. P. Hükümeti son olarak 

işçinin beslenmesi ve fiziki varlığını idame ettir
mesi ile yakından ilgili olan asgari geçim indiri
mi Kanunu ertelenmesi, dar gelirli işçi sınıfı için 
büyük bir darbe olmuştur. Burada hasren şunu 
belirteyim ki, çok daha verimli ve çok daha mü
sait vergi kaynakları bulma imkânı varken, 
400 milyon liralık bir bütçe ihtiyacını fakir işçi 
tabakasının memur ve dar gelirli halk tabakası
nın sırtından temine çalışması A. P. iktidarının 
seçim beyannamelerindeki vaitlerine ne derece 
sadakat gösterdiğini meydana koymuştur. Bu 

kanunun ertelenmesinde İsrar eden ve Parlâmen
todaki oy çoğunluğuna dayanarak bu kanunu 
çıkarmaya muvaffak olan A. P. iktidarı ken
dine oy veren bir çoğunluğu yaşama hakkına 
dahi aldırış etmediğini bu davranışı ile maale
sef göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Dıs memleketlerdeki işçilerimizin durumuna 

da değinmek isteriz. Hükümet bu hususta bir
takım tedbirler vadetmekte ise de bu tedbirleri 
.yetersiz bulduğumuz gibi, ağır davranıldığı ka
naatindeyiz . 

1965 senesinde işçi dövizleri 70 milyon, dolar 
civarına erişmiştir. Tediye muvazenemizde bel
li - başlı gelir melihalarımız olan ihracattan elde 
ettiğimiz döviz miktarı 1964 te 410 milyon dolar
dan ibaret bulunmasına nazaran, 70 milyon do
lar muadeletine yakın olan işçi dövizlerimiz, o 
ihracat menbaı gelirinin 1/6 nisbetinde bir ye
kûn ifade eder ki, iktisadi bünyemizin çapma 
göre ehemmiyeti meydandadır. Halen Alman 
ya'da çalışan Türk işçilerinin Alman bankala
rındaki mevduatı 1,350 milyar lira tutmaktadır. 
Bu da nazarı itibara alınırsa; millî gelire bu de
rece iştirak eden dış ülkelerdeki işçilerimizin du-
rumlariyle ilgilenmemek büyük bir hatâ olur. 
Türk işçileri dış ülkelerde alışık olmadıkları bir 
gıda rejimi altında beslenememektedirler. Bir
çokları da tasarruf gayesiyle beslenmesine dik
kat etmemekte ve hastalanmaktadırlar. Hükü
met işçilerimizin alışık oldukları besin madde
lerini kolaylıkla temin edebilmeleri için gerekli 
tedbirleri almalıdır. 

Türk işçileri daha ziyade kollektif barınak
larda oturmaktadırlar. Dinlenme ve kendi baş
larına özel bir hayat sürme imkânları hemen, 
hemen yoktur. Yarıdan çoğu 4 - 6 kişilik oda
larda barınmaktadırlar. Hükümetimiz işçileri
mizin barınmaları hususunda mâruz bulunduk
ları bu durumla da ilgilenmelidir. 

İşçilerimizin tasarruf ettikleri dövizleri de
ğer fiyatı ile almak keza Hükümetin vazifesi 
cümlesindendir. Hattâ Hükümet bu dövizlere 
prim tanımalı ve Türk işçisinin kazandığını gö
nül ferahlığı içinde yurda getirmesini sağlama
lıdır. 

Diğer taraftan yurt dışındaki işçilerimizin, 
hak ve menfaatlerinin diğer sahalarda da yeteri 
kadar korunmadığını görmekteyiz. Gayeleri ve 
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kimler tarafından idare edildiği bilinmiyen bâzı 
dernek ve teşekküllerin işçilerimize sahip çık
mak istedikleri görülmektedir. Özellikle, işyer
lerinden haklarını alamıyan, çeşitli ideolojik 
propagandaların etkisi altında bulunan Türk 
işçilerinin durumları ciddî bir şekilde Hükümet
çe ele alınmalıdır. 

Yabancı memleketlerde Türk gelenek ve ah
lâkını korumak her Türk işçisinin vazifesidir. 
Bilhassa bâzı eğlence yerlerinde bâzı Türk kadın 
işçilerinin davranışları Türk âmme efkârını üz
müştür. Bu türlü kadınların derhal yurda iade
lerinin temini zaruridir. Netice olarak : 

Türkiye Devletinin genel göç politikası 
tesbit edilmeli ve Çalışma Bakanlığına bırakıl
malıdır. Bu alanda bir umum müdürlük kurul
malı. Bu umum müdürlük biri istihdam ve di
ğeri çalışmaya gidecek olanları aydınlatmak gö
revlerini yüklenmelidir. Görevini yaparken 
âmme idaresi prensiplerinden bilimsel metotlarla 
istifade etmelidir. 

Çalışma Bakanlığı işçi şevkinde karşılıklı 
özel akitlerle en fazla müsadeye mazhar millet 
kaidesinden faydalanmalıdır. Almanlar tara
fından Türkiye'de kalifiye iş gücü yetiştirmek 
için mesleki eğitim yapacak bir merkezin açıl
ması sağlanma] dur. 

İşçilerin ferdî ve psikolojik durumları ile 
ilgilenecek sosyal yardım alanında yetişmiş ele
manlardan istifade edilmelidir. Bilhassa sosyal 
İlimler Akademisinden yetişen elemanlara bu 
alanda vazife verilmelidir. 

Türk işçilerini özellikle komünist propa
gandasına mâruz bırakma durumundan kurtar
mak üzere, Alman Eyalet Hükümetlerinden özel 
radyo programları talebedilmeli, ayrıca Türk 
Radyosunun kısa dalga yayını Almanya'ya doğ
ru yöneltilmelidir. 

İşçilerimizin yaptıkları tasarruflarla ha
yallerindeki projeleri gerçekleştirmeleri için 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kendilerine yol 
gösterilmelidir. 

Türk işçilerinin dinî ibadetlerini kolay
lıkla yapabilmeleri için gerekli ibadet yerleri 
temin edilmeli ve lüzumu kadar din adamları 
gönderilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün özel sektör maalesef iş mevzuatının 

kendisine tahmil ettiği vazifeleri yapmamak için 
her çareye başvurmaktadır. Bilhassa özel şa

hıslar tarafından işletilmekte olan maden ocak
larında işçi çok ağır şartlar altında çalıştırıl
makta ve umumiyetle yarı aç, yarı tok çalışarak 
tasarruf yapmak istiyen işçilerin ücretleri uzun 
müddet ödenmemekte ve bazan da uydurma 
avans fişleri doldurulmak suretiyle işçi hakları 
âdeta gasbeclilmektedir. Bu gibi işyerlerinde 
mevzuatın uygulanmasını emrettiği iş tüzükleri 
ve iş sağlığı tüzükleri uygulanmamakta, işçiler 
hastalanmakta ve sık sık iş kazaları olmakta ve 
ocaklar sönmektedir. Bilhassa bu gibi özel iş 
letmelerin misalleri, Soma mmtakasmda müşah
has misalleri her zaman görülebilir. İşçi müfet
tişleri ne yapar? İşçi müfettişleri işverenlerle 
beraberdir. Gözlerimin önünde cereyan eden bu 
gibi müşahhas olayları tahkik için birçok işçi 
müfettişlerinin gelip gittiklerini gördüm. Fakat, 
hiçbirisinin işçi lehine bir faaliyetine şahit olma
dım. Bir taraftan iş gücünü heder eden ve iş
çinin hakkını yermiyen bir taraftan millî serveti 
heba eden bu türlü özel sektöre Devlet müda
hale etmelidir. Bu arada Kırıkkale'de yaptığı
mız bir gezi sırasında Akçan Un Fabrikasında 
çalışan işçilerin feci durumlarının işveren tara
fından nasıl istismar edilip bir köle gibi çalıştı
rıldıklarını burada uzun uzadıya anlatmaya im
kân yok. Ancak buna dair elimdeki bir raporu 
Sayın Bakana takdim edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 
İşçilere gerekli konut kredisi layı ki ile veril

memektedir. İşçiler hâlâ gayrisıhhi gecekondu
larda yaşamaktadırlar. 1960 senesinde Sosyal 
Sigortalar Kurumu tarafından yaptırılıp inşası 
tamamlanan Soma, 300 işçi blok evleri 5 sene
den beri bom boş durmaktadır. Öbür tarafta 
maden işçileri gayrisıhhi meskenlerde yüksek 
bedelli kira ödemek suretiyle oturmaktadırlar. 
300 işçi ailesini barındıracak olan bu evlerin 
5 seneden beri bunca sermaye yatırımı karşısın
da da boş tutulmasında sosyal sigortaların ve 
işçinin menfaatlerinin ne olduğunu Sayın Ba
kandan öğrenmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimize son vermeden evvel bugünün ça

lışma hayatında rolleri inkâr edilemiyecek dere
cede büyük olan ve çalışma hayatında ve iş dü
zeninde esaslı bir unsur olarak daima var ol
ması icabederı sendikacılığımıza da değinmek is
teriz. 
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Biz Millet Partisi olarak şuna inanıyoruz ki, 
sendikacılık iktisadi ve sosyal hayatın vaz geçil
mez bir unsurudur. Sendikalar kuvvetli olma
lıdır. Devlet sendikaları bertaraf edecek yol
lara başvurmaktan ziyade onların kuvvetlenmesi 
için gerekli tedbirleri almalıdır. Sosyal adalet 
sendikalar sayesinde, onların mücadelesiyle ger 
çekleşccektir. Teşkilâtsız, sahipsiz bir işçi küt
lesi bizim gibi geri kalmış memleketlerde hiçbir 
zaman haklarına kavuşmaz. Sendikacı kötülen-
memelidir. Sendikacı kötüleniyorsa bunun al
tında mutlaka özel bir maksat var demektir. .1.5u 
müesseseyi insafsızca tahribetmekte fayda yok
tur. İşçi haklarını benimsiyen ve seven iktidar
lar sendikaları da sever ve benimserler. Sendi
kalar kukla değildir. Türk sendikacılığı kısa 
zamanda şerefli bir imtihan vermiştir. İşçi sı
nıflara bölünmemelidir. Bugünkü Personel Ka
nununun hür sendikacılığa darbe vuracak bir 
şekilde tefsirini ve kabulünü Millet Partisi ola
rak asla tasvibetmiyoruz. 

Türk sendikacılığını komünizme karşı kuv
vetli bir teminat olarak görmekteyiz. İşveren
lerin de sendikaları bu yönden kendilerinin de 
teminatı olarak görmelerini temenni ederiz. 
İşçi haklarına kendiliğinden riayet eden ve bu 
yüzden Türk işçisinin sevgi ve takdirini kazanan 
işverenleri takdirle anmayı bir borç biliriz. Bıı 
yönden ilk müşahhas örneği veren ve 12 sendika 
idarecileri tarafından yılın işvereni ilân edilen 
Balıkesirli Sayın İş adamı Sırrı Yırcalı'yı sos
yal adalete inancı bakımından biz de tebrik ede
riz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sendikaların fiilen bir siyasi teşekkül gibi 

hareket ederek siyasete karışmalarını uygun 
bulmamaktayız. Ancak, sendikaların korunmak
la mükellef bulundukları sosyal hakların korun
ması ve müdafaası bakımından büsbütün siya
setin dışında kalmalarını da mümkün görmü
yoruz. Sendikalar muayyen bir siyasi ekibin 
aleti olmaksızın partiler dışı hüviyetlerini mu
hafaza etmek suretiyle, kendi haklarına karşı 
duranlara ellerindeki imkânlarla karşı durma
larında siyasi maksat görmüyoruz. 

Netice itibariyle M. P. si hür sendikacılığın 
yanındadır. Onun gelişmesi, kuvvetlenmesi için 
Hükümetlerin hiçbir yardımdan kaçınmamaları 
icabettiği kanaatindedir. Bu arada sendikacı

larımızın da bu salâhiyet ve haklarını kullanır
ken, henüz inkişaf halinde olan sanayiimizi kor
kutucu bir davranışta bulunmamalarını, onlara 
yardımcı olacak objektif bir zihniyetle hareket 
etmelerini ümit ve temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimizi burada bitirirken Çalışma Bakan

lığı 1966 mali yılı Bütçesinin Türk milletine, 
Türk işçi ve işverenler toplumuna faydalı ola
cak şekilde tatbik edilmesini temenni eder he
pinizi saygıyla selâmlarım. (M. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye İşçi Partisi Grupu kendisine Sayın Sadi 
Pehlivanoğlu tarafından sataşma olduğunu id
dia etmektedir. Riyaset Makamı bir sataşma vâ
ki olduğuna kaani değildir. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Sataşma oldu
ğunda direniyorum, efendim. 

BAŞKAN — Peki öyle ise, Yüksek Heyetin 
oyuna müracaat edeceğim, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni gelen arkadaş
larımız belki meseleye vâkıf değillerdir, izah ede
yim. Türkiye İşçi Partisi Grupu, Sayın Sadi 
Pehlivanoğlu tarafından yapılan konuşmalarda 
gruplarına sataşma vâki olduğu kanısındadır ve 
iddia ediyor. Başkanlık böyle bir sataşma ol
duğu kanısında değildir. Direniyor musunuz 
efendim? 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Peki, sataşma olduğuna dair 

direniyorlar. Sataşma olduğunu kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 49 oya karşı 70 oyla sataş
ma reddedilmiştir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Tartışmadan 
kaçma böyle olur. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz 
lütfen, yerinizden konuşmayınız. 

RIZA KUAS (Ankara) — Takdirlerinizi 
kullanmanız gerekirdi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bağırmakla iş çıkmaz efendim, 
İçtüzüğün icabını tatbik ediyoruz. Niçin gocu
nuyorsunuz? Biz takdirimizi kullandık, siz o 
takdirimize karışamazsınız. Lütfen oturun efen
dim. (Alkışlar.) 

Söz sırası ikinci defa olarak C. H. P. Grupu 
adına Sayın Bakşık. 

ORHAN BİRG1T (İstanbul) — Bakandan 
sonra istemiştik.... 
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BAŞKAN — Kifayet yoktur efendim. Onun 
için söz sırasını takibetmek mecburiyetindeyim. 

Sayın Bakşık söz müddetiniz 15 dakikadır, 
hatırlatırım. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına yaptığım konuşmaya 
Türkiye İşçi Partisi sözcüsü arkadaşımla, Sa
yın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımızın bu ko
nuşma vesilesiyle Cumhuriyet Halk Partisine tev
cih ettikleri hücumları cevaplandırmaya çalışa
cağım. 

Önce, Türkiye îşçi Partisinin sayın sözcüsü 
bizim Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı devrinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetince hazır
lanıp Meclise sevk edilmiş olan 274 ve 275 sayılı 
kanunlara dokundular. Cumhuriyet Halk Par
tisinin Türk işçisine tanıdığı bu haklarla övün
mekte ne kadar haklı olduğunu sadece biz değil, 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve 
aynı zamanda Türkiye İşçi Sendikaları Konfe
derasyonunun Milletlerarası Hür İşçi Sendika
ları Konfederasyonu dediğimiz İCFTU'nun da
ha evvel taslak halinde kendisine sunarak tasvi
bini ve takdirini cezbettiği kanunlardır. ( A. P. 
sıralarından kanunlar Meclisindir sesleri.) . 

Aziz arkadaşlarım, onu gerektiği zaman Ada
let Partisinin o zaman Toplu Sözleşme ve Grev 
hakkının karşısına nasıl dikildiğini arzu eder
seniz, zabıtlara dayanarak anlatacağım. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sözünü tas

rih etsin, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin efendim. Hatibin sözünü kes
meyin. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Türkiye İşçi Partisinin sayın 
sözcüsü, lokavt hakkının tanınmış olmasını ten-
kid ederek bunun 1961 Anayasasına aykırı ol
duğundan bahsettiler. Türkiye İşçi Partisi da
ima 1961 Anayasasına bağlılık tezindedir. Ve 
1961 Anayasası Kurucu Meclisçe hazırlanmış bir 
Anayasadır. Ve Sayın Türkiye İşçi Partisinin 
daima Anayasaya bağlı olduğu ve Anayasaya 
bağlılıkta devam ettiğini ileri sürdükleri 1961 
Anayasası Cumhuriyet Halk Partisinin büyük 
emek verdiği ve bununla iftihar ettiği bir Ana
yasadır. 
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BAŞKAN — Rica ederim Sayın 3akşık, 
Anayasa ne Cumhuriyet Halk Partisinindir, ne 
başka partinindir, Kurucu Meclis tarafından 
kabul edilmiş, Millete malolmuş bir Anayasadır, 
bunu yalnız Halk Partisine nıaletmeniz haklı 
bir mütalâa olmaz. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar) Hak hukuk böyledir efendim, çok rica 
ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — 1961 Anayasası Türk Milletinin-
dir, fakat Cumhuriyet Halk Partisinin mevcut 
partilere nazaran en fazla emeği geçen bir Ana
yasadır. Bunu arz etmek istedim... 

BAŞKAN — Emeği olabilir ama, yalnız 
kendisinin malı olamaz. Tekrar ediyorum, bun
dan vazgeçin. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım, lokavt hakkı, 
grev hakkının bir karşı denge unsuru olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yerinde ka
bul edilmesi lâzımgelen bir müessese olarak ka
bul edilmektedir. Ve bütün Batı demokrasilerin
de, Batı ülkelerinde greve karşı lokavt bir den
ge unsuru olarak kabul edilmiştir. Grevde bir 
takım yersiz kısıntılar olduğu iddiasını Cumhu
riyet Halk Partisi kabul etmemektedir. Ve hele 
millî güvenlik mülâhazasiyle bâzı grevlerin er
telenmesini tabiî görmektedir. Ve 275 sayılı Ka
nun grev ertelenmesini önce bir ay, sonra iki ay 
uzatabilme imkânı ile tahdidetmiştir. Bakanlar 
Kurulu erteliyebilmektedir. Bu da her Bakanlar 
Kurulu kararının, her idari tasarrufun Danış
tay nezdinde iptali talebi ile bu tasarruflara iti
raz etmek kapısı açıktır. O halde 275 sayılı Ka
nundaki bu tahditle grev hakkının ortadan kal
dırıldığı iddiası da bu suretle yersizdir. (Ada
let Partisi sıralarından «öyle değil» sesleri) 
Anlıyorum, mümkündür, Adalet Partisi gerçek
ten işçi haklarının karşısında olan bir partidir. 
(Gülüşmeler) Bu ondokuzuncu yüz yılın liberal 
zihniyetinde ve kafasında olan bir partinin as
lında millî güvenlik mülâhazasının söz konusu 
olmadığı grevlerde dahi, millî güvenlik mülâha
zası varmış gibi, bu kanundaki, bu istisnai er
telemeyi tamamen işçilerin aleyhinde kullanma 
imkânları vardır. Ama bunun karşısında da Da-
nıştaym kapısı açıktır. Ve inanıyoruz ki, Danış
tay A. P. nin bütün diğer tasarruflarda da ol
duğu gibi, bu erteleme kontrollarmda da gereken 
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kontrolü yapacaktır. (0. II. P. sıralarından 
akışlar.) 

Sayın T. İ. P. sözcüsü arkadaşım Cumhuri-
yet Senatosundaki yeni İş Kaımnunun kıdem 
hakkını kaldırdığını ileri sürdü. Yerinde değil
dir, sureli kafiyede doğru değildir. Aksine Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü ol anık. ilk konuş
mamda issizlik sigortası öntasarı:; İriyi < 
Hükümetin kıdem hakkının kaldırılması tehlike
sine işaret etmişimdir. Bu bakımdan da Türkiye 
İşçi Partisi gerçeği ifade etmemiştir. (Adalet 
Partisi sıralarından; «Allah size bağışlasın İşçi 
Partisini» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; Adalet Partisi sözcüsü, 
Adalet Partisinin bir sınıfı atıp ötekisini hâkim 
kılmayı düşünmediğini, Adalet Partisinin bir 
sınıl: partisi olmadığını, C. İL P. sözcüsü Ada
let Partisini işçiye karşı gösterdiği İnilde; C. H. 
P. nin işçiden hiçbir zaman oy alamadığını ve 
C. II. P. sendikacı Meclise göndermediği halde, 
kendilerinin beş sendikacısı bulunduğunu ilk 
konuşmalanma cevaben söylediler. 

İSMAİL HAKKİ YILDIRIM (Erzurum) 
—• Yalan mı, aptal! 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden konuş
mayın. (Halk Partisi sıralarından şiddetli gürül
tüler, sıra kapaklrma vurmalar, «hakaret ediyor» 
sesleri.) 

C. İL P. GRUBU ADINA ŞEREF BAKŞİK 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım; bir konuşmam
da aynen şunu söylemiştim. İşçinin çalışma şart
larını iyileştirici ve millî gelirdeki payını artırıcı 
çabalar atayacak ekonomik ve sosyal görüşlerden 
yoksun bir partinin, 1065 Türkiye'sinde iktidara 
gelmiş bulunması Türk işçisi için bir talihsiz
lik olmuştur. Bu talihsizliğe yeni bir talihsizlik 
unsuru katan, şey isçiye karşı olduğu halde bu
günkü iktidar partisinin... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
Oturun yerinize. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler, «Başkanlık yapmıyorsun, Başkan değilsin» 
sesleri) 

Müsaade buyurun, Başkanlığın ne şekilde 
hareket edeceğini biliyor musunuz? Tüzük eli
mizde, madde tatbik edeceğiz, niçin acele ediyor
sunuz? 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) —• Sayın Baş
kan, Başkanlık yapmıyorsunuz, sebep sizsiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne bi
çim Başkansınız? 

TURHAN UEYZİOĞLU (Kayseri) — «Ap
tal» diyor, duydunuz mu, duymadınız mı? (C. II. 
P. sıralarından gürültüler ve böyle kepazelik 
olmaz sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, Tüzüğü tet
kik ediyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz? (C. H. 
P. sıralarından «sıkışınca Tüzüğü tetkik ediyo
ruz» diyorsun sesleri.) 

ATALAY AKAN (Urfa) — Kabahat sizde 
Reis Bey. 

KEMAL SARIİBRAH İMOĞLU (Adana) 
— İdare edemiyecekseniz istifa edin. (C. II. P. 
sıralarından istifa et sesleri) Mecbur değiliz 
bun! ara kati anmaya.) 

BAŞKAN — Kabahat kimsede değil, kabahat 
bu hareketleri, yapanlarda. Rica ederim yeriniz
den bağırmayın. Susunuz. 

KEMAL SARIİBRAH İMOflliU (Adana)-
-••• Susmuyorum, istifa et. 

BAŞKAN — Susmuyor musunuz? Sana ih
tar veriyorum haydi bakalım. Ben sizin emri
nizle gelmedim, buraya, İçtüzük böyle emredi
yor, size ihtar veriyorum. (C. II. P. den gürül
tüler) Oturun, yerinize lütfen. 

KEMAL SAR I İBRAHİM O HIJU (Adana) — 
İstifa1 et... Muamele yap. 

BAŞKAN — Size ihtar veriyorum. 
KLMAL SARTİBRAHİMGCLU (Adana) — 

Ver. (Gürültüler) 
BAŞKAN —• Tekrar ihtar veriyorum. Baş

kanlığın nasıl hareket edeceğini bilmeden nasıl 
ayağa kalkarsınız? Tüzük elimizde tetkik edi
yoruz. Sabretmek yok mu? Susun biraz bekle
yin. de kararımızı verelim. 

KLMAL SAinİBRAIIİMGĞLU (Adana) — 
Milleti birbirine düşür'üyorsunnz. Muamele yap, 
hakkımda. 

BAŞKAN — Yapmıyacağımı kim söyledi, 
size? Hâlâ- bağırıyorsun. 

Lütfen devam edin hatip, siz konuşmanızı 
bitirin. Sonra ben lâzimgelen muameleyi yapa
cağım. Lütfen, bitirin konuşmanızı sözünüzü ke
semem. 

C. II. P. GRUPU ADİNA ŞHRUU BAKŞİK 
(Devamla) —- Konuşmamda aynen şunları söy
lemiştim ; işçinin çalışma şartlarım iyileştirici 
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ve millî gelirdeki payına artırıcı çareler arıya-
cak ekonomik ve sosyal görüşlerden yoksun bir 
partinin., 1965 Türkiye'sinde iktidara gelmiş bu
lunması, Türk işçisi için bir talihsizlik olmuş
tur. (Doğru, sesleri) Bu talihsizliğe yeni bir ta
lihsizlik unsura katan şey.... 

BAŞKAN — Çok ri'ca ederim. Yerinizden 
konuşmaya deva metmeyin. Hatip sözünü bitir
sin, muamelemizi yaparız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Bu talihsizliğe yeni bir talihsiz
lik unsuru katan şe'y işçiye karşı olduğu halde, 
bugünkü İktidar Partisinin, işçinin oylarını 
alarak iktidara gelebilmiş olmasıdır. Tarihî ve 
sosyolojik gerçekler şüphesiz yakın bir gele
cekte bu çelişmeye son verecektir. Ancak, işçi 
oylariyle şimdilik desteklenmiş olan Adalet 
Partisi İktidarını bundan sonraki hatalı davra
nışlarında da teşvik edebilir korkusunu taşıyo
ruz. Dileğimiz Adalet Partisi İktidarının, bu ge
çici desteklemenin aldatıcı görünüşüne kendi
şini kaptırmamasıdır. (Adalet Partisi sıvaların
dan, gürültüler)... 

BAŞKAN — Çok rica ederim yetinizden 
müdahalelere meydan vermeyin, sükûneti bozu
yorsunuz, ondan sonra Başkana kabahat bulur
sunuz. Yerinizden bağırmayın. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÖUREF BAKŞIK 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım, görüyorsunuz 
ki, Batı ülkelerimde de birçok örnekler göster
mek mümkündür ki, za'man, zaman isçiler, iş
çiden. yana olan partiyî tutmakta gecikebilir. 
Adalet Partisi de bugünkü işçinin tarihî ve sos
yolojik gerçekler karşısında, yakın bir gelecek
te Türk. işçisinin terk edeceği, Adalet Partisinin 
bu geçici desteklemenin aldatıcı etkisinde kal
maması tavsiyem izdir. Ama biraz önce konuşan 
Adalet Partisi Grup »Sözcüsü, bizim endişe ve 
korkuyu taşımamızda ne kadar haklı olduğu
muzu göstermiştir. (C. H. P. de'n alkışlar) Ada
let Partisi Sözcüsü diyor ki, «Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bir tek sendikacı yoktur. Bizde 
5 tane vardır.» önce ben sendikacıyım, misali 
benim. Ve Adalet Partisinin sendikacı ve işçi 
adı altında gönderdiği arkadaşların işçinin 
aleyhinde olduğunun en. yakın ve en basit bir 
örneği de; vergi indirimini erteliyen kanunun 
nasıl lehinde oy kullandıklarım gördük. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 
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TURHAN BİLGİN (Erzurum) —Siz geçen 
sene nasıl kullandınız? 

BAŞKAN — Say m Bilgin, lütfen. Tekrar 
müdahale ederseniz Tüzüğü tatbik edeceğim. Lüt
fen. 

O. H. P. GRUPU ADINA ŞERHİ'1 BAKŞIK 
(Devamla) — Siz grupunuza beş sendikacı kat
makla övünüyorsunuz. Biz, bize oy vermediği 
halde sevgili beş yüz bini aşkın Türk işçisinin 
nafakasına nafaka katmakla övünüyoruz. (C. 
H. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakşık, iki dakikanız 
kalmıştır, efendim. (C. H. P. sıralarından «Gü
rültü ile geçti vakti» sesleri) Arada geçen fa
sılayı hesabediyonım. 15 dakikadır ikinci ko
nuşmalar. 

C. II. P. GRUPU ADİNA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Yine Adal'et Partisi Grupu Söz
cüsü, C. H. P. üyelerinin daha çok toprak sa1-
hi'bi oklukları halde toprak reformuna taraf
tar olduğunu söylediler. Önce, bu sözü nasıl ve 
hangi istatistikî ve matematikî neticeye daya
narak söylemişlerdir, önce hayretimi ifade ede
yim. Böyle ise, o takdirde C. H. P. asıl topra
ğın büyük ölçüsüne, büyük miktarına sahibol-
duğıı halde, toprak reformuna bağlı olması, 
onun için İçkinde gösterilebilecek kuvvetli bir 
delildir. Bakın aziz arkadaşlarını, geçen dö
nemde bizim bir Diyarbakır Milletvekili. Şeh-
mııs Aslan vardı. Bir gün toprak reformu ka
nun tasarısı geçen dönemde Geçici Komisyona 
havale edildiği zaman, koridora çıkmıştı. Birkaç 
arkadaşımız sordu,- sen 27 000 dönüm arazisi olan 
bir arkadaşsın. Fakat, toprak reformu kanun 
tasarısının Geçici Komisyona havalesini istiyen' 
önergede senin de imzan var mı idi? Vardı. 
Sen ağa değil misin? «Ben ağayım» Peki nasıl 
bu takririn altını imzaladın» «Ben akıllı ağa
yım.» dedi. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakşık müddetiniz bit-
mi^tir. Lütfen rica ediyorum. (Daha vakti var, 
nrakri) Burada tesbi't ettim saat 11,12 de bite
cek iken 15 geceye kadar konuştunuz. Üç, da
kika da zayi olan zamana hdsabettim, lütfen. 
(Bağlasın, sesleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarını işçinin karşı
sında, olan Adalet Partisinin, işçinin karşısın
daki İm davranışları1!!! daha da vahîmleştirccek, 
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daha da artırarak aynı hatalı ve basiretsiz yol
da devam edeceği anlaşılıyor. (A. P. sıraların
dan «Ulus Gazetesi konuşuyor» sesleri) Bu ka
dar basiretten, tarihî, sosyolojik gerçeklerden 
uzak Adalet Partisine yakında ilk dersi hiç me
rak etmesinler Türk işçisi verecektir. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhteerm arkadaşlar; Sayın 
C. H. P. Sözcüsü Şeref Bakşık arkadaşımız ko
nuşurken kendisine «aptal» diyerek hitabeden 
İsmail Hakkı Yıldırım'ın İçtüzüğümüzün 184 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrası hükümlerine göre, 
kendisine takbih cezası veriyorum. 

Bu takbih cezasını oylarınıza arz etmeye 
mecburum, İçtüzük hükümlerine göre... 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Söz hakkım vardır, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kendinizi 
müdafaa edin. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir hatip bu 
kürsüde bir grup adına söz alıyor ve İktidar 
Partisi Grupunu topyekûn işçi haklarına karşı 
gösteriyor ve İktidar Partisi Grupunun Türki
ye'de çalışan, uyanık olduğu iddia edilen, - ki 
bu iddiaya ben de katılırım - demokratik bir 
baskı grupu olduğu üzerinde kendilerinin de 
şüpheleri bulunmadığı hususunda bir kanaatleri 
sebk eden Sayın Halk Partili Sözcüsü bu gru
pu, emekçi grupu, alin teriyle, alnının teriyle 
yaşaması mukadder olan bu grupu anlayışsız 
bir şekilde rey vermekle itham ediyor, onu id
raksizlikle itham, ediyor, kullandığı reyin şuur
suz olduğunu da huzurunuzda ifade ediyor... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, bağırmalar, 
«O söylemedi» sesleri) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ada
let Partisi Sözcüsü, söyledi zabıtlara bakın. 
(«Sadi Peiılivanoğlu» söyledi, sesleri) 

BAŞKAN — Hepiniz birden konuşuyorsu
nuz anlaşılmıyor. Ne istediğinizin dahi farkın
da değilim. Bağırmakla iş çıkmaz, efendim. 
Lütfen susunuz. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Sözün delâletini anlamak veya anlamamak bir 
idrak meselesidir. İdrakinizin kıstası Türk Mil
letinin malûmudur. (C. H. P. sıralarından, «Ye
niden hakaret ediyor» sesleri) 

BAŞKAN — Hakaret olduğunu iddia edi
yorsanız size de söz veririm. Lütfen susun de 
dinliyelim ve şu işi bir an evvel halledelim, rica 
ederim. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri, ben bu 
Parlâmentoda ve Millet Meclisi Heyeti Umumi-
yesinde saygılı ol'maik lüzumunu bu Millet Mec
lisinin âdabına riayetkar olmak lüzumunu tak
dir ederim. Bunu takdir ediyorum. Millet Mec
lisi müzakerelerinin âdabına riayetsizliğin de 
hakikaten çok çirkin bir hâdise olduğu hakkın
daki kanaatim, bu Meclisin bütün âzalarının 
kanaati ile tevafuk halindedir. Ama, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, kendisini bir zümrenin 
temsilcisi gösterip, saygı duyduğumuz, itibar 
gösterdiğimiz ve itimatlarına mazhar olmakla 
müftehir olduğumuz bir zümreyi akılsızlıkla, 
şuursuzlukla itham eden bir insana «aptal» de
mekle hakikaten doğru bir söz söylediğime kaa-
niim. (Ortadan, gürültüler, yine söylüyor, ses
leri) Ama, bunu Mecliste söylememem İâzımgel-
diği kanaatindeyim. (Soldan, alkışlar), (Orta-

I dan, gürültüler, «Bu lâflara nasıl tahammül 
I edilir?» sesleri) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Usul 
I hakkında söz istiyorum. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
özür dilerim, bunu sureti hususada kendileri
ne tekrar söylemekle bir yanlış söz söylemiş ol
madığım kanaatindeyim. Ama Yüce Meclisten 
ve Sayın Riyasetten af diler, saygılarımı suna-

I rım. (Orta sıralardan gürültüler, bağırışmalar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ ne istediğinizi anlatın, 
I bağırmakla olmaz. Evvelâ bu hususu oylaya-
{ yım, ondan sonra, usul hakkında söz isteyin, 
I sataşma hakkında söz isteyin vereyim. Ama 
I oturduğunuz yerden mütemadiyen bağırıp, ça

ğırmayın. Rica ederim, sizin bu vaziyetinizle 
burası Meclislikten çıktı artık. Sizlerin vaziyeti 
bütün bunlara sebebiyet veriyor. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzük gereğince 
I takbih cezasına oylamaya mecburum. Takbih 
I cezasını kabul edenler... Etmiyenler... (C. H. P. 
I sıralarından, «Yazıklar olsun, milletin verdiği 

reylere günah sesleri, karşılıklı ve devamlı ba-
I ğırışmalar») 
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Çok rica eedrim. Yerinizden konuşmayınız, 
bu iş kavgaya binecek. (Ortadan, tabiî, senin 
yüzünden sesleri) 

Takbih cezası 58 oya karşılık 78 oyla kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi buyurunuz, ne hakkında konuşmak 
istiyorsunuz? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Top
lantıyı idare edişiniz hakkında konuşmak isti
yorum. (Erzurum milletvekilleri Turhan Bil
ginle, ismail Hakkı Yıldırım dışarı çıkmak üze
re kapıya doğru ilerledikleri sırada Halk Par
tisi sıralarından «Kaçma, doktora gideceksin» 
sesleri, şiddetli gürültüler, karşılıklı bağırışma-
lar) ' 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, sükûneti mu
hafaza ediniz, şayet bu şekilde devam ederse
niz celseyi kapatacağım. (Şiddetli gürültüler) 

Efendim, kendisi çıkar buradan, istediği gi
bi konuşur, siz de1 mukabele edin, konusun, bir 
şev dediğimiz var mı? Ba^ırmavm diyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Kolkola gidivorlar» ses
leri) Batırmayın rica ederim, Tüzük hükümle
rine aykırı bir şey yapmışsak, onu söyleyin. 

S*vvın hatır». bnvnrnn efendim. 
TURHAN FEYZtOĞT/U (Kavseri) — Sa

yın arkadaşlarım, Millet Meclisinde Savm Baş
kan Bilgin'in, toplantılara Başkanlık ettiği bâzı 
celselerde hatiplerin açıktan açığa hakaret, kü
für, sögme mahiyetindeki sözlerine zamanında 
bir müdahale yapılmaması yüzünden son derece
de gergin olayların cereyan etmek istidadında bu
lunduğunu hepimiz görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakikanızı 
rica edeyim. Yalnız, konuşurken objektif hareket 
etmenizi rica edeyim. Hatiplerin kürsüden vâki 
olan sözleri mi, yoksa yerinden bağırmalar mı? 
Lütfen bunu tavzih edin de ondan sonra. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hep-
, sine geleceğim efendim. 

Biraz evvel bu kürsüde konuşan hatibi duy
muş olmanız gerekirdi. Yeter derecede açık bir 
şekilde, biraz evvel yerinden söylemiş olduğu sö
zü aynen tekrar ettiğini beyan etti. Bu tecviz 
edilemez. Sadece şu kadarını söylemek istiyorum 
Sayın Başkan, Riyaset Divanını işgal eden zat, 
Mecliste bulunan bütün üyelerin haysiyetini ken
di haysiyeti gibi değerlendirmeye mecburdur. Ve 
kendi haysiyetine ne kadar değer veriyorsa, Mec
lisin her üyesinin haysiyetine de o kadar değer 

veriyor, demektir. Haysiyet kıran kem sözlerin 
cezaya lâyık olmadığına, el kaldıranlar kendi hay
siyetlerine o ölçüde değer veriyorlar demektir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, ayağa kalkmalar) (C. H. P. liler sa
lonu terk ettiler) (Çok şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen oturunuz 
muhterem arkadaşlar. 

Yerinden bağıran bir arkadaşın sözünü ben 
buradan kesmek iktidarında değilim bir; İçtüzü
ğün aynen tatbikle mükellefim, iki. Bunu tatbik 
etmedim diye burada, usul hakkında çıkıp Baş
kanlığı itham eden arkadaşımızın da aynı dere
cede usul dışı harekette bulunduğunu bu kürsü
den tesb.it etmek isterim. (A. P. sıralarından, 
bravo sesleri alkışlar) 

Usul hakkında, buyurun Sayın Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Reisimizin hüsnüniyeti 
ve bütün partilere karşı gösterdiği tarafsızlık he
pimizin gözünden kaçmamaktadır. Bu hususta 
Sayın Reisimizi takdirle ve hürmetle yâdetmek 
isterim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bu Mecliste demin Hak
kı Yıldırım arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
çok ağır sözler milletvekilleri tarafından birbir
lerine karşı kullanılmıştır. Bunda Reisin ve Re
islerin kabahati yoktur. Bu doğrudan doğruya 
milletvekillerinin kendilerine hâkim olamamaları 
neticesindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bizler birbi
rimize karşı birçok sözler söylüyoruz. Fakat, bir 
grupu, toptan ağıza alınmaz kelimelerle itham 
etmek, bir grupun ileri gelen şahsiyetlerine asla 
yakışmıyan ve mütemadiyen tahrikçilik sıfatına 
bürünen bu arkadaşların demokrasimize icra et
tiği zararlar gelecek nesillerin ve bugünkü uya
nık Türk Milletinin dikkatinden kaçmamakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tarzda davrananlar 
milletin her zaman muhabbetini kaybetmişlerdir. 
Ve her seçimde daha az rey almak suretiyle mil
letin kendileri hakkındaki düşüncesini öğrenmiş 
oluyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, burada grupların bir
birlerine karşı saygısı esastır. Bir grupun diğer 
grupa karşı hakareti cevapsız kalmıyacaktır. Bu
nun böyle bilinmesi ve Riyaset Makamına karşı 
daima hürmette bulunmanız icabettiğini hatırlat
mak isterim. 
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Saygılarımla. (Soldan alkışlar) 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Söz sırası Turhan Bilgin'indir. 

İkinci İhsan Özcan, ondan sonra zâtıâlinizindir. 
Sayın Ekinci. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Başkanlığın tutumu hakkında 
usul bakımından söz alan benden bir evvelki ken
di grupuma mensup bir arkadaş, burada bir ger
çeği ortaya koydu. Sayın Başkanlık zaman, za
man tamamen hüsnüniyete makrun, müsamahalı 
idaresini göstermekle birçok zaman bütün grup
lar bu idareden yakınmakta ise de arkadaşları
mızın hiçbiri Sayın Başkanın tarafgir hareket 
ettiğine, yahut bir hâdiseye sebebiyet verecek 
bir tutum içinde olduğuna dair en ufak bir şi
kâyette bulunmamışlardır. Bugün, vukubulan hâ
disede, meselenin usul bakımından yani, Sayın 
Başkanın tutumu bakımından yanlış en ufak bir 
hareket olmadığını belirtmek maksadiyle hâdise
nin çıkış sebebini de yüksek müsamahanıza sığı
narak kısaca izah edeceğim. . 

Muhterem arkadaşlar.... 
BAŞKAN — Sayın Bilgin, hâdiseyi tekrar 

izaha lüzum yok. Herkesin gözü önünde cereyan 
etmiştir. Usule dair bir hatamız varsa, lütfen, onu 
izah edin. Çok rica ederim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Başüstüne 
Sayın Başkanım. İçtüğümüz gereğince İdare 
Âmirlerimiz kolluk vazifesini görürler. İdare 
Âmirlerimiz vukuu muhtemel hâdiseleri önlemek
le mükelleftirler. Halbuki, maalesef hâdisenin 
başlangıcı bir İdare Âmirinin, Sadrettin Çanga 
arkadaşımızın, bizim sıralarımızda ve arkadaşım 
olması sıfatiyle benim yanımda otururken vuku
bulan bir hâdise üzerine gelip, «Sana bu sözü 
yanında kâr bırakmazlar, bu Parlâmentoda bu 
söz söylenirse hiç kimsenin yanma kâr kalmaz 
sen .göreceksin.» şeklindeki bu Parlâmentoda vâki 
olmıyan bir tehdit ile başlanmıştır. Bu tehdidi 
yapan ne hâzindir ki, vukubulacak hâdiseleri 
önlemekle mükellef olan bir İdare Âmiridir. Bu
nu sırf zabıtlara geçirmek için bilhassa işaret et
mek isterim. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, bu Parlâ
mentonun elbette ki, bir üslûbu vardır. Bu Par
lâmentoda elbette ki, hürmete münafi, saygısız 
kelime kullanılamaz. 

23 . ,2 . T966 O : 

I Fakat, şu elimizdeki İçtüzük, vukuu muhte
mel hâdiseleri yani, böyle bir hâdisenin.vukuu-

! nu da yine kendi maddeleri ile tesbit etmiştir. 
Arkadaşlarımdan 'bir veya birkaçı hakkında tah
kir, kavi en tehdidetmok.. Şimdi kavlen tohdi-
detme... Bu hâdisenin birinci safhası idi. Fakat, 
burada bir tehdit keyfiyeti de vardı. Usûl hak
kında yüz alışımın sebebi bıı noktadır. «Sana bu 
sözü yanma kâr bırakmazlar, sen görürsün.» sö
zü. Bu bir tehdittir. Sayın Başkanlığın bu nok
tadan da tabiî buna muttali olmadığı için hâdi-

• şeyi ıttılaına arz edebilmek maksadiyle huzuru
nuza, getirmiş .bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü nokta, bu 
Mecliste bu kabil, hiç arzu edilmiyen beyanlar 
maalesef yapılmıştır. Bunlara zabıtlarda çok sık 
olmasa dahi maalesef üzücü kelimelere tesadüf 
edilmektedir. En yakın bir misali arz ediyorum. 
Grupumuz adına konuşan Sayın Talât Asa!'a 
tekrarından hicap duyduğum bir kelime yine 
Sayın Halk Partisi sıralarından ifade edilmiş ve 
fakat bu kelimeyi; «Hayır, ben o kelimeyi o mâ
nada değil, pis mânasında kullandım.» şeklinde 
değiştirmek suretiyle ifade edilmiş ve bunlar 
Meclis zabıtlarına geçmiştir. Fakat, bu Parlâ
mentoda bütün biı- grupu topluca itham eden ve 
aynı zamanda bir başka grupun en mesul yöne
ticisi görülmemiştir, muhterem arkadaşlarım. 

Grup Başkanvekilligini yapan ve grupunu 
temsil eden bir arkadaşın çıkıp diğer bir grupu 
en ağır kelime olarak tavsif edebileceğimiz 
«haysiyetsizlikle» itham edişi hazindir. Bizim 
grupumuz ve grupun bir mensubu olarak elbet
te ki, «Kem söz, kalp akçe sahibinindir.» atalar 
sözünü söyliyerek huzurunuzdan inmek iste-

- rim. 

Usul meselesinde Sayın Başkanlık yapabile
ceği vaizfeyi yapmıştır. Bu hususu belirtmek 
•için huzurunuza çıktım. Hürmetlerimle. (A. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Özcan. 
HASAN ÖZCAN (Bolu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bütçe müzakeresinin 
devamı müddetince Cumhuriyet Halk Partisi 
bâzı tertiplere başvuruyor. Millet Meclisinin oyu 
ile seçilmiş Başkana, bile, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu Sözcüsü Profesör Turhan Feyzioğlu 
hiçbir ahlâk ve fazilet tanımıyan ölçülerle Baş
kanlığa ve koskocaman milletin itimadına maz-
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har olan bir grupa ağır ithamlarda bulunuyor. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) Millet Partisi Gru-
pu.adına, biz bu hâdisenin ibret ve elem verici 
olduğunu ifade etmek ve Meclis zabtılarma geç
mesi bakımından söz almış bulunmaktayız. 

Millet Partisi Sayın Başkanı seçimlerden bu
güne kadar sayın liderimiz Bölükbaşı'ıım seçim 
konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisine ağır 
darbe vurduğunun ve onlara bir milyon reyi 
kaybettirdiğinin hıncını, şimdi burada Sayın 
Bölükbaşı'nm bulunmamasından istifade ede
rek Sayın Başkandan almaya çalışıyorlar. De
vamlı olarak tarizlerde bulunuyorlar ve onu be
ceriksizlikle itham ediyorlar. Sayın Başkan va
zifesini yapmıştır. İçtüzüğü tatbik etmiştir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN —: Buyurun Sayın Ekinci. 
Yalnız şurasını arz edeyim ki, arkadaşlarım 

usul hakkında söz alıyorlar, fakat usule hiç te
mas etmeden başka şeylerden bahsediyorlar. 
Şimdi, bu gibi konuşmalar da ifrata sebebiyet 
verir. Çok rica ederim usulün dışına çakmayı
nız, arkadaşlar. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Yüksek Meclisin sayın üyeleri; 
.Muhterem Başkan hiçbir endişe buyurmayın, 
usul üzerinde söz aldım ve usul üzerinde konuşa
cağım. Usule mütaallik sözlerimi söyliyerek Yü
ce Meclisin huzurundan ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün müessif bir 
olay vukua gelmiştir. Şunu üzüntü ile arz ede
yim ki; bu ve buna benzer olay çok saygıdeğer 
Başkanımız Ahmet Bilgin'in celseye Riyaset et
tiği günlerde olmaktadır. Sayın Başkanın olay
lara zamanında müdahale ettiği ve olaylara se
bebiyet verici sözleri zamanında keserek ihtar
da bulunduğunu iddia edemeyiz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Ne yapsın 
yani, çıksın güreşsin mi 1 

BAŞKAN •— Rica ederim müdahale etme
yin. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Biraz 
usulü dairesinde ve bu Meclisin mehabetine ya
kışır bir tarzda dinlemesini öğrenir ve size söy
lenen şeylere kulak asarak takibederseniz daha 
ehliyetli bir hareket olur. 

SAMİ BİNİCİOÖLU (Manisa) — Ben sana 
cevap vermesini bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu lütfen, karşı
lıklı konuşmayın. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) .— Eğer 
konuşmayı arzu ederseniz, ben indikten sonra, 
söz alır kürsüye gelir, bana cevap verirsiniz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Veririm, 
âciz değilim. 

BAŞKAN — Sayın Bincioğlu susun lütfen. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Âciz 

değilsiniz bu şekilde tecavüzkâr konuşmanın hiç
bir mânası yok. Yüce Meclisi işgal etmeye de 
hakkınız yoktur. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Tecavüz
kâr sizsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen siz de karşılıklı konuş
mayın, Sayın Ekinci. Usul üzerinde konuşacak
sınız, lütfen. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sa
yın Başkan, biraz evvel hu kürsüye grupunun 
adına söz söylemek için çıkan ve Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerini belirtir
ken grupumuza en ağır suçlamalarda bulunan 
ve partimiz yöneticilerini itham altında bıra
karak suçlamalar yapan bir arkadaşımızın sö
züne zamanında müdahale etmek ve ihtarda 
bulunmak lüzumunu hissetmemiş olması, onu 
takiben kürsüye çıkan hatiplerin aynı yoldan 
yürümesine ve bu olayların meydana çıkması
na sebebiyet vermiştir. Eğer, Sayın Başkan, 
kürsüde hitabeden hatiplerin sadet dışı konuş
malarını hir şahsı veya bir grupu hedef alarak 
suçlayıcı konuşmalarına zamanında vazıyed 
eder ve zamanında Ibunları sadede davet et
mek suretiyle olayları önlemek lütufkârlığını 
gösterselerdi, bu kabil olaylar tevali etmez ve 
bugün de müessef bir olay karşımıza gelmemiş 
olurdu. Burada T. İ. P. adına konuşan arkada
şımız istatistik! bâzı bilgileri arz ettikten sonra; 
«Bunu Hükümete ithaf ediyorum.» dediler... 

BAŞKAN — Bu usul mü? 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Bir 

dakika, usul hakkında arz ediyrum. Eğer usu
le mütaallik değilse, sözümü kesersiniz. Şimdi 
arz ediyorum, cümlenin sonu gelsin, lütuf bu
yurun. 

«Hükümete ithaf ediyorum.» dedikleri za
man, Sayın Başkan hemen müdahale ettiler ve 
derhal, «Rica ediyorum, ithaf etmek sözünü 
kullanmayın.» dediler... (Soldan, «armağan 
sesleri») «Armağan sözünü kullanmayın» dedi
ler. Sanki «armağan» sözü bir suçmuş gibi 
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Başkan hemen ikazda bulundu ve arkadaşımızı 
sadede davet etti. Burada kendilerine hak ve
riyorum. Böyle bir ifadenin kullanılmış olma
sı bir dereceye kadar Sayın Başkan tarafından 
sadet dışı bir ifade olarak mütalâa edilebilir 
ve hatibe ikazda bulunmuş olabilir. Ama, onu 
takibeden konuşmalarını da böyle dikkatli bir 
tetkikten geçirerek, olaylara meydan vermiye-
cek tarzda beyanların yapılmasını önleyici ih
tarda bulunmuş olsaydı çok daha yerinde 
olur ve biraz evvel müşahede etmiş olduğumuz 
müessif olaylar tahaddüs etmezdi. O halde 
Sayın Başkanım lütuf buyursunlar, bu arz et
miş olduğum şeyin usulle pekâlâ ilgisi vardır 
ve tamamen usulün içindedir. 

Sayın Başkan, Tüzüğün kendisine tanımış 
olduğu yetkiyi bâzan bir hatibin aleyhine çok 
sert bir şekilde tatbik ederken, bir diğer ha
tibin aleyhine de hemen hiç tatbik etmek lü
zumunu hissetmeden büyük bir rahatlıkla din
lemekte ve hatibin en ağır suçlamaları yapma
sına müsamaha göstermekte, müsaade etmekte, 
ye büyük olayların çıkmasına âdeta seyirci kal
maktadır. O halde, mesele olaylara zamanın
da müdahale etmek, zamanında onu önleyici 
tedbirler alarak, biran için, kürsüde heyeca
na kapılmış bir hatip arkadaşın sadet dışına 
çıkışını kendisine hatırlatarak onu sadet içi
ne getirmekle biter ve olaylar bununla önlene
bilir. Bir arkadaşımız, burada konuşan bir 
hatibe kendi anlayışına göre, ifade edilmesi 
lâzımgelen bir hakaretâmiz kelime ile hitabet
miş ve arkadaşlar tarafından müşahede edil
miş; Başkanlığa intikal ettirilmiş, Sayın Baş
kan bir ceza tertiıbederek bunu oya vaz'etmiş, 
Tüzüğün âmir hükümlerine göre. Ama onu 
takiben kendisini müdafaa sadedinde kürsüye 
gelen bu arkadaş hakareti büyük bir ısrarla 
tekrarlamış ve bu hakaretinde ısıar etmiştir. 
Bu hakarete uğrayan bir grup ve grup sözcüsü 
çıkmış buraya teessürünü beyan ediyor ve bu 
beyandan sonra Sayın Başkan hemen ona da 
bir ihtarda bulunarak bu kabîl bir müdahale
nin, bu şekildeki bir konuşmanın yersizliğini 
ihtar etmiştir. Peki, (Sayın Başkandan şunu is
tirham ediyorum. Bu kürsüye gelerek kendi
sini müdafaa sadedinde salonda oturduğu yer
den kullandığı hakaretâmiz kelimeyi tekrarlı-
yan arkadaşa neden ihtar etmek lüzumunu his
setmemiştir? işte tavzih sadedinde bu kelime

yi kullanan arkadaşa, lütfen ku kelimeyi kul
lanmayın, demek Sayın Başkanın hakkı ve 
vazifesi idi. Bunu yapmamış olması olayların 
alevlenmesine ve arkadaşların ağır tepki gös
termesine, üzücü hâdiselerin çıkmasına ramak 
kalıcı bir safihaya gelmemize sebebiyet vermiş
tir. Bu itibarla, çok sayın Heyetinizi işgal et
tiğim için özür dilerim; muhterem Başkanımı
zın takibetmiş olduğu bu hattı hareket ve tu
tum, bu Mecliste onun idare etmiş olduğu, 
onun Başkanlığındaki toplantılarda olayların 
çıkmasına sebebiyet verici bir istikamette ol
duğunu da tescil ettirmek vazifemdir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (T. I. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir... 
SAMI BİNICIOĞLU (Manisa) — Usul hak

kında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, usul hak

kında söz tamamlandı. Onun için müsaade bu
yurun, yalnız Başkanlığa vâki olan ithamları 
kendim cevaplandırmak mecburiyetindeyim. 

Bir defa Saym Ekinci buradaki konuşma
larında mütemadiyen kürsüden konuşulan ha
karetâmiz sözler olarak vasıflandırdı. Halbuki, 
buradan yani, kürsüden hakaretâmiz sözlerin 
çıkmadığını, oturdukları yerden çıktığını bir 
kere dahi ifade etmediler. Taraflı olanın kim 
olduğu, tarafsız olanın kim olduğu bu sözü dahi 
ispata kâfi gelir. 

Kürsüden vâki olan her hangi bir şeye 
Başkanlık müdahale edebilir, icabında onun 
sözünü kesebilir, müdahale edebilir, vasıtaları 
vardır. Ama oturduğu yerden müdahale eden 
arkadaşlara nihayet müdahale etmeyin, susun 
diyebilir, icabında içtüzük cezasını tatbik 
edebilmek içim kürsüde konuşan arkadaşın sö
zünü kesmek değil, onun sözüne intizar eder, 
o bittikten sonra, lâzımgelen muameleyi yapar, 
bu suretle müzakerelerin siyakını bozmaz. Bunu 
bu şekilde evvelâ karşılamayıp da oturduğu 
yerden konuşan bir arkadaşın sebebiyet ver
diği şeyi kürsüden sebebiyet verilmiş olarak 
göstermek ve bununla Başkanlığı suçlamak ci
hetine gitmelerinde hüsnüniyet aramak caiz 
değildir. 

Gruplarına sataşma olduğu iddiasına ge
lince. Zabıtlar meydandadır. Bu husustaki 
vâki olan konuşmada Başkanlık olarak biz 
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takdirimizi kullanarak ki, bu içtüzüğün bize ver
diği bir baktır, bir sataşma görmedik. Arka
daşlar bu hususta eğer bir sataşma olduğunu 
kabul etselerdi, elbette ki, biz de söz verir
dik, onlar da konuşurlardı. Arkadaşlarıma bunu 
zorla kabul ettirmek yetkim yoktur. Binaenaleyh, 
kendilerinin söylediği, benim her Başkanlık yap
tığım sırada bir kavga çıkmasına gelince. 
Acaba ben tahrik ediyorum da çıksın mı diyo
rum? Zamanında müdahale etmemişim. He
pinize «oturun, susun» diye rica etmekteyim. 
Acaba burada konuşan hatiplerden hiçbirisi
nin benim bu ricalarımı dinliyerek sustuğu 
vâki mı? Neye dayanarak şimdi de Başkanı it
ham ediyorlar? Evvelâ insan kendi kendisini 
itham etmesini bilmeli ki, ondan sonra karşı
sındakini itham etsin arkadaşlar. (Soldan ve 
sağdan alkışlar.) Bu itibarla, çıkıp buradan bir 
kimseyi itham etmek kolay. Ama, bu kürsüden 
çıkarılan karışılıkları nizama koymak için çaba 
gösteren bir Başkanı itham etmek yoluna 
gitmek kolaydır ama, izale etmenin pek güç 
olduğunu elbette takdir etmeniz icabeder. 

Bu takdirsizliği gösterdikleri müddetçe ken
dilerini bu durumdan kurtaramıyacaklardır, ar
kadaşlar. (Sağdan, alkışlar.) 

SABAHATTİN BAYBORA (Adana) — Sa
yın Başkan Adalet Partisinin Grupuna ve Baş
kanlık Divanına hakaret eden zata ceza veril
di mi, verilmedi mi? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gürültüler 
sırasında vâki bir kısım karşılıklı ithamlar elbet-
teki olmuştur. Bunları burada tesbidetmek im
kânından mahrum olduğum için bir muamele ya
pamadım. Yalnız elimize şimdi bir de önerge 
geldi, böyle bir şeyden bahsediyor. Ben bunu işit
medim. işitmiş olsaydım muamele yapma yoluna 
giderdim. Binaenaleyh, artık bunları tekrar edip 
«falan böyle dedi, filân böyle dedi», şeklinde bir 
polemiğe girmenin bence yeri yoktur. Bu iyilik 
doğurmaz. Yeterlik önergesi de gelmiştir. O 
itibarla, önergeyi de okutmadan evvel Sayın 
Bakana söz verelim, konuşsunlar. Ondan sonra 
bir milletvekili arkadaşımıza da tekrar söz ve
relim, ondan sonra da müsaade buyurun da 
programımızı biterelim. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım takririm okunsun; muameleye koyma
yın, fakat, okunsun, zapta geçsin. 

BAŞKAN— Okunsun efendim, okuyalım. 
Bu hususta benim bir bilgim yoktur. Olsa idi 
lâzımgelen muameleyi yapardım. 

Başkanlığa 
C. H. P. Grup Reisvekili Turhan Feyzioğlu 

usul hakkında söz alıp A. P. Orupunun izhar et
tiği oy dolayısiyle «haysiyetsizler» diye topluca 
itham etmesi ve Başkana lisanen tecavüz etmesi 
dolayısiyle kendisine içtüzüğün tatbikini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

(A. P. sıralarından «muameleye'konsun» ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim, 
programa devam ediyoruz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Başkanlık Divanı zabıtları tetkik etmek sure
tiyle gereğini yapsın. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik etmek suretiy
le muameleye konması ieabediyorsa, Başkan
lık tarafından muameleye konacaktır, efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 

(lz,mir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Bakanlığımızla alâkalı konuşmaları cid
diyetle takiıbettik ve notlarını aldık Bu 
konuşmaların bir kısmı kendi üslûpları 
içerisinde iyi ve güzele yönelmiş konuşma
lar, bir 'kışımı büyük ağırlığiyle tenkide yönel
miş konoışnıalardır. Bu konuşmalara geçmeden 
evvel ve Muhterem Heyetinize cevaplarımı arz 
etmeden evv>el bir vazifeyi yerine getirmek 
isterim. Her Çalışma Bakanlığı Bütçesinin mü
zakeresine takaddüm eden anda Meclislerde bir 
husus bugüne kadar bir vazife haline getiril
miş ve tatbik edilmiştir. Huzurunuzda evvelâ 
bu vazifeyi eda edeyim. Bakanlığımızın, mil
letlerarası bâzı münasebetleri hakkında Yüksek 
Meclise bilgiler vermesi ve bu hususun zabıt
lara geçmesi gereklidir. Kısaca bu bilgiyi ver
meme müsaadelerinizi istirham ediyorum. 

5175 -sayılı Kanunla onaylanmış bulunan 
Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 19 neu ve 5 jıci 
maddesinin (B) fıkrası gereğince, Milletlerara
sı Çalışma Konferansında kaibul edilen sözleş
me ve tavsiyelerin Yüksek Meclise arz edilme
si gerekmektedir. Bu bakımdan aşağıdaki hu
susları arz ediyorum. Adı geçen teşkilâtın 1965 
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Haziranında yapılan 49 ncu Çalışma Konferan
sında maden ve taş ocaklarında yeraltı işlerin
de çalıştırılacakların asgari yaş hıaddiyle ilgi
li 123 sayılı, maden ve taş ocaklarında yeraltı 
işlerinde gençlerin çalıştırılabilmesi için sağlık, 
yeterlik mııayeneleriyle ilgili 124 sayılı sözleş
melerle, aile yükümleri olan kadınların istih-
damiyle ilgili 123 sayılı Tavsiyename, maden 
ve taş ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırıla
cakların asgari yaş haddiyle ilgili 124 sayılı 
Tıavsiyename ve keza maden ve taş ocakların
da yeraltı işlerinde çalıştırılan gençlerin istih
dam şartlariyle ilgili 125 sayılı Tavsiyename 
'kabul edilmiştir. Bilindiği veçhile, 3008 sayılı 
mcr'i İş Kanunu tamamen yenilenmiş ve tasarı 
Millet Meclisinden geçereJk Senatoya intikal et
miştir. Karama Komisyonda üçüncü gündür 
müzakereleri yapılmaktadır. Tasarıda işçi sağ
lığı, işçilerin sağlık muayeneleri, işe alınmaları 
ve yaş hadleriyle ilgili yeni hükümler meveu-
dokluğu gibi, bâzı hallerde bu hususta tüzük
ler çıkarılacağı da öngörülmüştür. Bu tüzük
leri mezkûr sözleşme; ve tavsiyanamelerin hü
kümlerine uygun olarak düzenlenmesine çalı
şılacaktır. Söyleşmelerin tatbik edilip edilmi-
yeceği konusu bir işçi çalıştıran işyerlerini de 
kapsıyan söz konusu tasarının kanunlaşması 
ve işçi sağlığı ile ilgili tüzüklerin çıkarılması 
sırasında, incelenerek bir neticeye bağlanabile
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususları Muh
terem Heyetinize arz ettikten sonra, kısa cüm
leler içerisinde grupları adına konuşmalarda 
bulunan muhterem konuşmacıların konuşmala
rına arızı cevarpta bulunuyorum. 

Anayasayı tetkik ettiğimizde uzun yıllar
dır mücadelesi yapılmakta bulunan siyasi de
mokrasinin ferdin güvenliğini sağlamakta, sos
yal hakkın ve sosyal adaletin bütün veçhele
riyle tahakkukunda kâfi gelmediği telâkkisi, 
modern 'hukuk Devletinin anagörüşleri içinde 
yer almış ve böylece siyasi demokrasiyle bir
likte ekonomik ve sosyal demokrasinin bütün 
veçheleriyle tahakkuk ettirilmesi demokratik 
nizamın gerçekleştirilmesi için şart ve zaruri 
kabul edilmiştir. Bu görüşün ışığı altında ted
vin edilen ve aydın hatlariyle çizilen Anaya
samız, fertte başlıyan sosyal güvenliğin, top
lumda sosyal adaleti bütünüyle tahakkuk et

tirmesi için 42 nci maddeden 48 nci maddeye 
kadarki, bu madde dâhil, birçok sosyal hak
ları saymış ve bu hakların yerine getirilmesin
de ve bunların düzeniennıesinde Devleti sorum
lu ve yükümlü kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vakıadır ki, 
yirminci asrın karakteristik vasfı iş gücünün 
eğitimidir. Yine bir vakıadır ki, beşer tarihi 
mücadelesi içerisinde kaynağında insan saade
tini, idealinde de insan mutluluğunun mücade
lesini yapmıştır. Bunun nasıl tahakkuk edece
ği keyfiyeti birçok rejimler içerisinde arandığı 
gibi, birçok ekonomik sistemlerin içerisinde de 
tetkik konusu yapılmıştır. Anayasanın sarih 
hükümleri içerisinde, A. P. olarak kanaatimiz 
odur ki, fertte başlıyacak sosyal güvenlik ve 
sosyal adaletin tahakkuku ve mamur ve mü
reffeh Türkiye idealinin gerçekleşmesi ve in
sanca yaşama seviyesine vaıılabilmesi, sadece 
ekonomik düzende gerekli dengenin sağlanma-
siyle mümkün olduğu kanaatine, ne Anayasa 
nizamı ve ne de Hükümet programımız yer ver
mektedir. Kanaatimiz odur ki, ferdin sosyal 
haklarının sağlanmasını ve düzenleneıbilmesini, 
sadece ekonomik yapıda değil, toplumun ya
pısında da aranmalıdır ve ancak bunlar her 
iki haliyle, her iki unsuruyla bidlikte mütalâa 
edildiği takdirde, memleketimizde iş gücü kıy
metlendirilecek ve bunun neticesinde de refah 
Devleti bütün veçheleriyle tahakkuk edecektir. 
Grönlüm arzu ederdi ki, biraz evvel huzurunuz
da vukua gelen bir hâdise olmasın ve yine gön
lüm çok arzu ederdi ki, bu hâdise münasebe
tiyle Muhterem Halk Partisinin bu müzakere
leri takibeden sayın milletvekilleri şu anda ko
nuşmalarımı dinlemiş bulunsunlar. 

Mulhterem arkadaşlarım, Anayasamızın ikin
ci maddesi tetkik edilip, bunun Temsilciler 
Meclisindeki müzakereleri dikkatle incelendiği 
zaman, bir «millî» kelimesi üzerinde çıkan mü
nakaşaları muhterem arkadaşlarım bütün hat
lariyle tesb'it etmiş olacaklardır. Anayasanın 
ikinci maddesindeki, «Sosyal hukuk Devleti» 
tâbiri âdeta bir ekonomik sistemin ifadesi şek
linde kıym etlendirilir] ekte ve «millî» kelimesi 
bir bakıma ellerinin tersiyle bir tarafa itilmek
tedir. Oysa ki, Anayasanın ikinci maddesinde
ki «millî» kelimesi, Temsilciler Meclisinin za
bıtlarında ruh ve mânasını bulduğu veçhile, 
milliyetçilik kelimesinin gerçek karşılıdır. 
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Bu itibarla, Büyük Türk Milletinin karakte
ristik vasfı olan ve milletimizin heyecanları
nın toplandığı milliyetçilik anlamı, sosyal hu
kuk Devletiyle birlikte, bu deyimle birlikte 
mütalâa edilmesi ve bu itibarla aziz vatanımız
da mamur ve müreffeh Türkiye idealinin ta
hakkukunu ancak Batılı sistemleri benimsemek
le varılabileceğini kabul etmek zarureti bu 
maddenin sarih hükmüyle de ortaya çıkar. Ko
nuşmalarımı burada bu madeye aiıdolan kısmiy
le kesiyorum. Bundan sonraki cevaplar kısmın
da yine bu bahse döneceğim. 

Mulhterem arkadaşlarım, .insanlar hayatta 
bazan beklemediği hâdiselerle karşılaşabiliyor, 
arzu etmediği hâdiselerle yüz yüze gelelbiliyor. 
Ben konuşmalarımda Sayın C H. P. sözcüsü
nün bir başlangıç cümlesini düşünemediğimi 
itiraf edersem, bunu kalbul etmenizi istirham 
öderim. Bir cümle ki, bu cümlenin içinde yatan 
mâna bir siyasi teşekkülü hür sendikacılığın 
düşmanı olarak tavsif etmekte, yine bunun için
de bir cümle aldatıcı bir veçhe ile bugüne ka
dar işçiler devamlı surette istismar edilmekte 
ve yine bu cümlelerin içerisinde bir ifade «ta
rafsızlık» kelimesi bir acaip mânada mânalandı-
rılmakta, tefsir edilmekte ve Çalışma Bakanlı
ğının işverenle işçi münasebet]erinıdc tarafsız 
kalacağı ibaresi, işçinin aleyhine, ekonomik ya
pıda zayıf olan işçinin kendi harine terk edi
leceği, ekonomik yapıda güçlü olan işverenin 
ise Hükümetin tarafsız kalmakla âdeta müda
faa edileceği şeklinde bir görüş tarzı maalesef 
ifade edildi. Onun için gönlüm arzu ederdi ki, 
şu konuşmalar esnasında Muhterem öiTmihuri-
yet Halk Partili milletvekili arkadaşlarım ha
zır bulunsunlar ve birçok hâtırayı birlikte can
landırma k suretiyle cevapları bizzat kendileri
ne verdirmiş olayım. 

Hadi diyelim ki, 1965 te işçi aldatıldı, öyle 
ifade buyurdukları için ovel diyelim. 1961 de 
nihayet aldatılmıştı işçiler. Ondan evvele de 
gelmek isterim. Yine C. H. P nin karşısında 
bir siyasi teşekküle işçiler rey vermişti. 1950, 
1954, 1957 tarihlerinde de mi aldatılmıştı? Or
taya konulmak istenen, ifade edilmek istenen 
şey, hür sendikacılık düşmanlığı. Bu büyük 
bir itinam. Sayın Halk Partisi Sözcüsü Şeref 
Bakşık bilirler ki, 274 ve 275 sayılı kanunla
rın Karma Komisyonda müzakeresinde Baş
kan, bendeniz de A. P. nin temsilcisi olarak iş-
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tirak eden bir şahıstım. Hiçbir tek şahıs gerek 
o Karma Komisyonda ve gerekse Mecliste mü
zakeresinde ve gerekse Senatodaki müzakere
sinde işçiden yana getirilmiş olan maddelerin 
karşısına A. P. nin çıktığını bir tek kelimeyle 
ispat edemez. (A. P. sıralarından «ibravo» ses
leri.) Ama biz, şunu ispat ederiz ki, Karma Ko
misyonda işçiden yana olan ve işçi lehine geti
rilen 53 takrir komisyonda daima reddedilmiş 
ve Mecliste de bu 5h takrir A. P. ne mensup 
milletvekilleri tarafından o tarihte, bu kanun
ların müzakeresi yapılarak Başkanlığa tevdi 
edilmiş ve bir kısmı da C. H. P. nin dışında 
diğer siyasi teşekküllenee iltifat görülmek su
retiyle kabul edilmişti. O önergeleri tetkik eder
lerse, o önergelerin içerisinde bir tek C. H. P. li 
milletvekilinin imzasını bulamayacaklardır. Ama 
bu önergelerde 53 tane A. P. li milletvekilinin 
imzalarını göreceklerdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, bunu böylece işa
retledikten sonra, konuşmalarında yine yer ver
miş oldukları bir hususa cevapta - bulunaca
ğım. Gerek T. I. P, adına konuşan Sayın Rıza 
Kuas ve gerek C. H. P. Grupu adına konuşan 
Şeref Bakşık, sendikaların politika ile meşgul 
olamıyacağı noktasına temas ederek, sendikala
rın bir politik güce, bir politik kuvvete sahi-
bolmasm düşüncesiyle mi bu getirilmiştir diye 
sormuşlardır. Bütçe Karma Komisyonunda me
sele müzakere edilirken kendilerine cevapta bu
lunmuştum. Anlaşılıyor ki, yetinmemişler, bu 
suali tekrar huzura, getirmişler. Müsaade eder
seniz birçok kanunların içerisinde bu ortaya 
konulan görüşü birlikte tetkik edelim. 

Endişe şuradan başlıyor: 1947 tarihinde 
meriyete giren Sendikalar Kanununun 5 nci 
maddesi; «Sendikalar siyasetle meşgul olamaz
lar.» diyor. Bu endişe muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet programımızdaki bu kelimelerden do
ğuyor diyorlar ve yine diyorlar ki; işte şu ke-
limecik yok mu, bu kelime 1947 de meriyete 
giren Sendikalar Kanununun beşinci maddesin
deki mânayı taşıma istidadındadır. Hayır muh
terem arkadaşlarım, Hükümet programımızda 
da koyduğumuz, yer verdiğimiz ibare şu: «Sen
dikalar siyasi maksatlar için kullanılamaz.» 
Net ve sarih. Ne demek istemişiz bununla? Lüt
fedip, kanunların içine girerek bunun kritiğini 
birlikte yapalım. Anayasanın 47 nci maddesi; 
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«Sendikalar sosyal ve iktisadi haklarını koru
mada ve düzenlemede toplu sözleşme ve grev 
yapanlar.» Amaç, sendika mensuplarının ve iş
çilerin sosyal ve ekonomik haklarını korumak 
ve düzeltmek. 47 nci madde sarili. Gelin bir
likte 274 sayılı Kanunun 16 ncı maddesini tet
kik edelim. 16 ncı madde: «Sendikalar siyasi 
teşekküllere her hangi bir maddi yardımda bu
lunamaz ye onlardan yardım kabul edemez.» 
İfade sarih. Sendikalaı siyasi teşekküllerle or
ganik bağlar kuramazlar. 

Türk - işin tüzüğünün üçüncü maddesi yine 
gayet sarih ve net: «Türk - İş'in takibedeceği 
poltika partiler üstü bir politikadır.» 

Muhterem arkadaşlarım, böylece ortaya, 
«siyasi maksatla kullanılamaz» demekten nejn 
kastettiğimizi şu mevzuat içerisinde ifadeye 
gayret sarf ettim. Ancak, yine muhterem ar
kadaşlarım, şunu da diyebileceklerdir. Bir 
vakıadır ki, sendikalar sadece kendi mensup
larının bizzat sendika ile olan münasebetlerini 
düzenlemek ve korumakla vazifeli değildir. 
'Bunun yanında sendikalar, kendi mensupları
nın toplum içerisindeki menfaatlerini düzenle
mek için birçok yönlerden toplum meseleleriy
le alâkadar olmak mecburiyetindedirler. Evet. 
eğer muhterem arkadaşlarım şu ifadeleriyle 
sendikaları bizzat kendi mensuplarının ve işçi
lerin haklarının alınmasında vâki mücadeleleri 
siyasi maksat taşıyor damgası yiyecek endişe
sini taşıyorlarsa, bu endişelerinden müsterih 
olsunlar. Bizim Hükümet programımıza koy
duğumuz mânanın 'kendilerinin zorlama netice
sinde ortaya çıkarılan bu mâna ile katiyen alâ
kası yoktur. İş hukuku profesörlerinden ve 
bu mevzuda zirve olarak kabul edebileceğimiz 
Paul Durant'm bir ifadesini huzurunuzda tek
rarlamak isterim: «Bir meslek mensupları fel
sefi, siyasi veya dinî tercihlerden sıyrılarak 
meslekî dâvalarının incelenmesini ele alamaz
lar»' der. Böylece sendikaları münhasıran, sen
dikanın dar kalıbı içinde mütalâa etmek sure
tiyle, hareketlerini mutlaka oraya inhisar etti
receksiniz şekilde bir mânayı Hükümet prog
ramından çıkarmaya imkân yoktur. Ama, şunu 
derhal raJhatlıkla ifade ediyoruz ve diyoruz ki. 
sendikalar siyasi teşekküllerin ocakları değil
dir. Yani, siyasi teşekküller kendi gayelerini 
tahakkuk ettirmek için, sendikaları bir siyasi 

yuva olarak kullanamazlar ve istismar edemez
ler. Bizim Hükümet programımızda ifade et
mek istediğimiz şey işte bu husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Halk Par
tisi Sözsücü ve gerek Türkiye İşçi Partisi Söz
cüsü, konuşmalarında yine bir hususu ele aldı
lar. «Özel sektörden yana olmak, sömürücülere 
iltifat etmek, itibar etmek, bunun karşısında 
emekçinin karşısına çıkmak, işçinin haklarını 
gasbetmek ve iktisadi yapısı kuvvetli olan 
özel sektör kesiminde iş gören şahıslarla bir
likte olmak.» Lütfederseniz, Türkiye'de sendi
kalar tarihine kısaca bir göz atalım. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de sendi
kacılık hareketi ne Batı'da görüldüğü gibi asa
let esasına dayanan sınıf ayrılıkları mücadele
sinden doğmuştur. Türkiye'de sendikalar ha
reketi, ne büyük bir sınai inkılâbın neticesinde 
bir tarafa büyük bir sermayedar kütlesi, onun 

I yanında da ona mahkûm, tâbi olmuş bir küt
lenin ortaya çıkması sebebiyle olmuştur. Tür
kiye'de sendikalar hareketi, ne de doktrin mü-

I caddeleri neticesinde doğmuştur. Yine 1947 
tarihli Sendikalar Kanununu tetkik ettiğimiz 
zaman, sendikaların doğuş sebebi; o kanunun 
Meclisteki müzakeleri ve o tarihli basın tet
kik edildiği zaman görülecektir ki, Türkiye'de 
sendikaların doğuşu, demokratik nizamın ica-

I bıdır. Sendikasız bir demokratik nizam ola-
I mıyacağı mütalâası, sendikaların demokratik 

rejimin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmek 
I telâkkisi neticesi, Türkiye'de sendikacılık ha-
I reketini başlatmıştır. Binaenaleyh, Türkiye'

de sanki, bir tarafta büyük smaileşme hamlesi 
I neticesinde, büyük sermaye sahibi sermaye

dar ve yine sanki bunun karşısında da tabiiyet 
durumuna geçmiş bir kütle var. Yine sanki, 
Türkiye'de asalet esasına dayanmış bir sınıf 
mücadelesi varmış şeklinde meseleleri o kana
la, o istikamete sevk etme gayreti şu izalhatım 
muvacehesinde bir gayenin, bir maksadın ne
ticesi olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüşümüzü 
teyideden örnekleri Türk - Iş'in bugüne kadar 
olan çalışma hayatının içinden verebiliriz. 
Türk - İş'in sendikalar hayatı içindeki temel 
yapısında yer almış olan unsurların içinde bu 
tarz sınıf mücadelelerinin, bu tarz doktrin mü-

I caddelerinin, bu tarz sermaye, emek mücade-

. - > I 1 2 — 
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lelerinin olmadığı keyfiyeti o tarihte mitinge 
bilfiil iştirak etmiş arkadaşlar tarafından bili
nir ki; 1962 senesinde yapılan komünizmi tel'in 
mitingidir. Türk - İş bizzat bu mitingi ile sen
dikaların temelinde yatan felsefenin demokra
tik nizamın esası insan sevgisi, insan mutlulu
ğu olduğu keyfiyetidir. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada hemen 
bütün siyasi teşekküllerin mensupları konuşma
cıları, konuşmalarında bir hususa büyük titizlik
le yer vermişlerdir. Bu titizlik, ücret artışları 
ile ilgili olarak, fiyat artışının dengeli tutul
ması keyfiyeti ve bugüne kadar tatbik edilen 
çalışmalar içinde ücret' artışlarının fiyat artış
larına ayak uyduramadığı hususlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de net, 
sarih, istatistikî neticeler olduğunu iddia et
mek, biraz fevkalâde hoş görürlü olmak de
mektir. Ancak, elimizde mevcudolan istatisti
kî rakamlarla yetinerek, meseleyi kıymetlen
dirdiğimiz zaman, şu hususları derhal görürüz. 
Kanaatimiz odur ki, 1963 senesinden bu yana 
toplu sözleşmelerin tatbik edilmesi neticesinde 
ücret artışlarının toplum yapısı üzerinde etki
leri, henüz, bugün bir istatistikî netice olarak 
alınmış değildir. Fakat, şunu Adalet Partisi 
olarak ifade etmek isteriz ki, ücret artışlarının 
fazlalığından mütevellidolarak bugünden bir 
endişe ve korkuya girmek yersiz ve hatalıdır. 
işçi ücretlerinin artırılması, kanaatimizce biz
zat işçinin yarına güvenle bakmasını temin et
mekte ve bunun neticesinde çalışma şevkini 
artırmakta ve böylece istihsalin nisbetini ço
ğaltmaktadır. Bunun yanında işverene daha 
rasyonel çalışma yollarını daha çok gelir sağ-
lıyacak, istihsal nishetirii artıracak metotları 
arama külfetini tahmil eder ki; bu yönü ile de 
faydalı olan bir husustur. Elimizde 1965 in 
rakamları yok. Huzurunuzda bunu gayet sa
rih ve net olarak söylüyorum. Gerek, bakanlık
ta yaptığımız çalışmalarda ve gerekse istatis
tikle yaptığımız çalışmalarda, 1965 senesindeki 
ücret artışları ile, fiyat artışlarının rahat, net, 
doğru bir mukayesesini ve münakaşasını yap
mak: imkânsız. Ama, her hangi bir yerden 
san^kf doğruymuş gîbi bir rakam alarak, bu 
rakamların üzerine görüşleri bina etmek ve 
bunlardan- netice istihsal etmek doğrulukla alâ

kası olmıyan keyfiyettir. Bunda da fayda 
aranmıyacağı gibi, samimiyet aramak da bi
raz safdillik olur. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü konuşmasında bir 
tüzükten bahsederek, 4 ncü Koalisyon Hükü
meti zamanında Danıştaydan geri alınmış, ay
larca bekletildikten sonra da iade edilmiş, bu
nun neticesinde de tüzüğün çıkarılması imkân
sız hale getirilmiştir, diye ifade buyurdular. 
Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyonda 
bu soru tekrar sorulmuş, böyle bir ifadede bu
lunulmuş kendilerine de cevapta bulunmuş
tum. Derhal yine huzurunuzda ifade edeyim 
ki, o tarihte Devlet Bakanı olan Sayın Sekip 
İnal, bu tüzüğü geriye almış, tetkik etmiş ve o 
tarihte vâki istihbaratımıza göre de alınmasın
dan dört gün sonra da Danıştaya iade etmiştir. 
Bugüne kadar Danıştayda vâki çalışmaların 
neticesi henüz alınmış değildir. En az temen
ni eden arkadaşlar kadar biz de bu tüzüğün 
çıkarılmasını istiyoruz. Ancak konuşmalarda 
«Dördüncü Koalisyon Hükümetinde mesuliyeti 
olan Adalet Partisi bu tüzüğün çıkarılmasını 
istemiyor, şeklindeki bir ifade de hakikatle hiç
bir alâkası olmıyan ifade tarzıdır ve siyasi 
tecrübeleriyle iftihar eden bir siyasi teşekkü
lün sözcüsüne de yakışır bir ifade tarzı değil
dir. 

Konuşmalarında bir hususa daha yer ver
diler. Dediler k i ; «ü. H. P. zamanında hazır. 
lanan Tarım iş kanununun, Meclise biran ev
vel gönderilmesini istiyoruz.» Olabilir. Mu
ayyen politika mevkiinde bulunan şahısların 
beyanlarına doğrulukları derecesinde itibar 
edilir. Yani, söylenen sözler acaba doğru mu
dur, diye bir istifham insanda yaşayabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, derhal ifade ede
yim: Tarım iş kanunu C. H. P. hükümetleri za
manında hazırlanmış bir kanun değildir. Be
ğenmedikleri, tenkid ettikleri, hiçbir şey ya
pılmadığını iddia ettikleri, üç aylık Adalet 
Partisi Hükümeti zamanında hazırlanmıştır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Konuşmamda be
lirttim. İkinci konuşmasında Sayın Şeref Bak-
şık, «misaller vermek isterim» dedi, şuradan. 
«İşçi haklarının karşısına nasıl çıktıkları, grev 
hakkının karşısına nasıl çıktıklarını şuradan 
misal vermek isterim» dedi. Gönlüm çok ar-
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zu ederdi ki, kendisine o imkânverilsin ve şu 
misalleri versin. Muhterem arkadaşlarım, is
çi haklarının karşısında değiliz. Ama, isçiden 
yana görünüp, onların istismarını bugüne ka
dar sanatı mûtade edinmiş olanların karşısın
dayız. 

Sayın Y. T. Partisi Sözcüsüne konuşmaları 
itibariyle teşekkür ederim. Gerçekten .Bakan
lığımızın bütün çalışmalarını en ince teferru
atına kadar, en güzel şekilde ifade ettiler. Ken
dileriyle her noktada ittifak halindeyiz. Sa
yın Y. T. Partisi Sözcüsü Muhterem Hanim-
efendi konuşmalarında «asgari ücretin iher ko
lunda teshit edilmesi temennimizdir.» dedi. Mü
saade ederseniz bu mevzuda Muhterem Heye
tinize kısaca bilgide -bulunmak isterim. Muh
terem arkadaşlarım, her fırsatta, her konuş
mada ister sohbet, ister resmî mahiyette olsun 
bugüne kadar Türkiye'de verilmiş olan bütün 
işçi haklarının patentinin kendilerine aidoldu-
ğunu iddia eden muhterem Halk Partili mil
letvekili ve senatörleri, bu mevzudaki çalışma
larının neler olduğunu bir iki cümlecikle ifade 
etmek istiyorum. Bakanlığımıza geldiğimiz za
man, asgari ücreti tesbit edilen, vilâyetlerin 
adedi 51 idi. Yani, 16 vilâyette asgari ücreti 
tesbit edilmiş durumda değildi. Bu 16 vilâyet 
ki, Batı'nın, Bge'nin, İstanbul'un, Çukurova'
nın nimetlerine sahibolmıyan bölgeler. Şark'ın. 
tabiat ananın fakir, iş gücünün çok, ama arz 
karşısında talebin az olduğu yerlerin asgari 
ücretleri tesbit edilmemiştir. Bu .16 vilâyet. 
Yan, Ağrı. Bitlis, Hakkâri, Muş Nevşehir, Çan
kırı, Trakya'da Kırklareli asgari ücretleri tes
bit edil m iyen yerlerdendir. Madem ki, bu ka
dar işçinin kara sevdalılarıydı, madem ki, bu 
derece işçiden yana idiler, madem ki, işçinin 
alın terinin karşılığını mutlak surette alma
sının şart ve zaruri olduğunun mücadelesini 
yapmaktadırlar. Neden nenim fukara Şark'-
ımda, neden birçok yatırımlardan yoksun olan 
bölgelerimde sadece işverenin infasma bırakıl
mış olmakla oradaki işçileri terk etmişlerdir ve 
asgari ücretlerini tesbit etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaş I ar, Bakanlığımızda bu 
çalışmalar ikmal edilmiş ve 16 vilâyetin asgarî 
ücretlerinin tesbiti istenmiştir. Bunun yanın
da bir vakıadır ki, Türkiye'de tesbit edilmiş 
olan asgari ücretler birçok iş kolunda ve iş-
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yerinde toplu sözleşmelerin altındadır. Gönlü 
müz ister ki, mevcudolan asgari ücretlerin bu 
memlekette çalışan işçilerin, insanca yaşama 
seviyesine kendilerini getirecek bir nisbete 
ulaşsın. Bu itibarla, Bakanlığımızda yaptığı
mız çalışmalardan birisi de, 1963 senesinden bu 
yana tes'biti mevcudolan yeni îş Kanunundaki 
bir madde münasebetiyle yapılmamış bulunan 
asgari ücretlerinin Türkiye'nin halihazır mev
cut iktisadi ve sosyal durumlarına göre yeni
den düzenlenmektedir ki, bu çalışmalar büyük 
bir mesafe - şü üç aylık müddet içerisinde-
kadetmek durumundadır. 

Sayın Yeni Türkiye Partisi sözcüsü «işsizlik 
sigortası bu hali ile kâfi değildir» buyurdular. 
İştirak halindeyiz. Bu hali hazırda nihai bir 
kanun halinde değildir. Sayın Türk - îş ve İş
verenler Konfederasyonlarında bu kanun hak
kındaki görüşleri istemiştik. Bu görüşler gel
dikten sonra birlikte tetkiki yapılacak ve ondan 
sonra da bakanlıkların görüşü alınmak üzere 
gönderilecek ve onların görüşleri alındıktan son
ra Muhterem Heyetinize gelecektir. Nihahi şek
li alıp Muhterem Heyetinize gelecektir. Bizim 
yaptığımız şey (bugüne kadar hazırlandı, hazırla
nacak olan, heyete gelmişti, temsilci gelmişti, mü
tehassıs uzman gelmişti gelecekti şeklindeki be
yanları bir tarafa bırakarak, vâki olan dokü
manları nazarı itibara almak suretiyle bunlar
dan mülhem bir işsizlik sigortası kanunu tasarı
sını hazırlamak olmuştur. Hazırlanmıştır. Türk 
işin görüşü istenmiş, İşveren Konfederasyonu
nun görüşü, Ticâret ve Sanayi odalarının görüş
leri istenmiştir. Bu istediğimiz yerlerden bir 
kısmının görüşleri gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gene konuşmaların
da bir hususa temas ettiler. Sayın Tür'kiye işçi 
Partisi konuşmasında hoş olmıyan ve Türkiye'
ye fayda yerine çok zararlar getirecek olan ken
dilerine has tarzı üslûbu ile beyanlarında en son 
tipik misalleriyle dediler ki, «657 sayılı Kanun 
muvacehesinde işçinin nitöliğinin durumu». 
Ben öyle tahmin ederim ki, Sayın Rıza Kuas 
Hükümete geldiğimiz günden bu yana, bu mev
zudaki çalışmalarımızı bilir. Ve yine bu mevzu 
üzerinde de yaptığımız çalışmaların sonunda or
taya koyduğumuz formül neticesinde meselenin 
işçinin lehine neticelendiğini bilir. Belki biliyor
du da sırf söz söylemek için bunu huzurunuza 
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getirmiştir. Onu bilmiyorum, ama en son Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile yapı
lan toplantıda sarih ve net olarak; «Bugüne ka
dar işçi niteliği üzerinde kabili münakaşa yapıl-
mıyan şahıslar işçi olmakta devam edecektir.» 
«28 Şubat akşamı işçi olarak yatıp, bir Mart sa
bahı memurum diye kalkacağım» şeklindeki te
lâkki Hükümetimizce itibar görmiyecektir, şek
lindeki ifadeyi, gayet sarih bir ifade olarak or
taya koymuş ve Hükümet Türk - îş birlikte gö
rüşür diye de bunu Türk efkârı umumiyesine de 
bildirmişizdir. Binaenaleyh, verilen bu misa'l şu 
izahat muvacehesinde her halde haşiv demek ica-
beder, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın T.Î.P. sözcü
sü bu akşamki konuşmalarında bir hususa temas 
etmediler. Bu temas etmedikleri husus fevkalâ
de enteresan bir husustur. Çünki, hemen her 
mevzuda Sayın T.Î.P. sözcüleri kürsüye geldik
leri zaman bu ifadeyi kullanmaktadırlar. O 
ifade de şudur : «Yabancı sermaye, yabancı 
sermaye ile kurulan teşekküller.:» Bunların Tür
kiye'nin aleyhinde olduğunu, Türkiyenin zara
rına olduğunu hattâ Sanayi Bakanlığı Bütçe
sinde vâki bir konuşmada; «yabancı sermayenin 
Türkiye'yi bir pazar olarak kabul ettiğini» ifade 
edecek şekilde de beyanda bulunmuşlardır. Ama, 
bu akşamki, konuşmalarında bunlara yer ver
mediler. Acaba Sayın Rıza Kuas'm bu ak
şam konuşmalarında, partisini temsilen yapmış 
olduğu bey ani arında yabancı' sermaye ile kuru
lan işletmelerden bahsetmeyişinin sebebi Pi-
relli'de devam eden grevin bugün hallcddi-
lip mevcudolan ücretlerin 16 liradan 21 lira 60 
kuruşa çıkarılmasından dolayı mıdır? Merak 
ettim. (Soldan, bravo sesleri.) Muhterem arka
daşlar, konuşmalarımda mevzuların irtibatı sebe
biyle konuşmakta bulunan munterem konuşma
cıların sırasına göre arzı cevapta bulun
muyorum. Çünkü, birçok konuşmalar diğer ko
nuşmacının metninde, ifadelerinde yer almış 
durumdadır. 

Sayın C. K. M. P. adına konuşan Muzaffer 
özdağ'm konuşmalarının büyük bir kısmında 
'kendisi ile müşterekim. Gerçekten demokratik 
.nizamın, Atatürkçülüğün gayet güzel ifadele
rini huzurunuzda dile getirdiler. İnsanın mut
luluğunda müşterekiz. İnsanın mutluluğunun 
tahakkuk ettirilmesi mücadelesinde de müştere

kiz. Çalışma Bakanlığının bu mücadelede, per
sonelinin kifayetsiz olduğunu , bütçesinin ye
tersiz olduğunu ve bu büyük, ağır yükü bu 
personel yapısının fevkalâde güç olduğunu ifa
de ettiler. Doğrudur. Hakikaten huzurunuzda 
ifade etmek isterim ki, Batı'nm devlet mekaniz
ması içerisinde en geniş personeline en yüksek üc
retli, maaşlı personele sahibolan Bakanlığı Ça
lışma Bakanlığı olduğu halde, Türkiye'de en 
az personele, en az ücretle .ve en az maaşlı per
sonele sahibolan Bakanlık, üzüntü ile ifade et
mek isterim ki, Çalışma Bakanlığıdır. Büyük iş
sizlik problemini, istihdam gücünü, eğitim, iş 
güvenliği, iş kazalarını, sosyal sigortaları, işçi 
meskenlerini. Bu büyük ağır yükleri bu kadar 
dar bir kadro ile halletmek fevkalâde güç, fev
kalâde zor. Bu itibarla, huzurunuza her ne ka
dar bu sene gelmiş olduğumuz bütçede geçen se
neye nazaran biraz farklar olmakla beraber mev
cudolan bu artışlarla da Çalışma Bakanlığının 
fonksiyonunu en güzel haliyle tahakkuk ettirebi
leceğimizi söylemek fazla iyimser olmak diye 
adlandırılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Muzaffer Öz-
dağ dışardaki işçilerin meseleleri ile meşgul ol
mak için teşkilât kanununun biran evvel çıkarıl
ması ve oradaki personelin ayrı bir eğitime tabi 
tutulması lâzımgeldiğini söylediler. Doğrudur. 
Yalnız, bendeniz derhal şunu ifade etmek isterim. 
Bu akım Türkiye'de 1961 ve 1962 yılından bu 
yana başlamıştır. C. H. P. yine işçiden yanadır 
ve haklarını korur, müdafaa eder durumdadır. 
Yine gönlüm çok arzu ederdi ki, acaba bugüne 
kadar dışardaki işçilerin meselelerinin hallinde 
almış oldukları tetkikler ne nisbette, ne derece
de olmuştur? 

Biz Bakanlığa, Hükümete geldiğimiz zaman 
dışarda bulunan aydın din adamının adedi iki 
idi. Öğretmen kadrosu yoktu. Yine hiçbir şey ya
pılmadığı söylenen bu üç aylık müddet içinde, 
onların 3,5 sene içerisinde yapamadıkları, erişe
medikleri noktaya bu üç aylık çalışma içerisinde 
varılmıştır. 9 aydın din adamiyle, 12 yi müteca
viz öğretmen gönderilmiştir. 

Yine bu müddet içerisinde eksportçudan dö
viz sahibini kurtarmak için, orada bir banka açıl
ması, bir büro açılması hususundaki çalışmalar 
İnönü hükümetleri zamanında neticesi almma-
mamış, ama yine üç aylık çalışmalarımız içinde 
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Merkez Bankasiyle yaptığımız temaslar netice
sinde, müspet bir karara bağlanmış olup, Mart 
ayı başından itibaren Merkez Bankasının bir bü
rosu Almanya'da işçinin dövizini kıymetlendir
mekte vazife alacaktır. 

Bü arada şikâyetini yapmış oldukları per
sonel adedinin artırılması hususunda gayet basit 
iki maddelik bir kanun getirmeleri icabederken, 
bu yapılmamıştır. Yine Hükümetimiz zama
nında 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesine mütedair bir 
kanun teklifi 'Muhterem Heyetinize gelmiş ve 
Muhterem Heyetiniz de bir Karma Komisyon 
teşekkül ettirilmek suretiyle hu kanunun Kar
ıma Komisyonda müzakeresine: başlanmıştır. 
Böylece bu kanunla, dışarda bulunan çalışma 
ataşelerinin nisfoeti artırılmakta, bununla dı
şarda bulunan işçilerimizin sosyal, hukukî ve 
sağlık meseleleri, problemleri halledilme yo
luna gidilmektedir. Bugüne kadar dışarda bu
lunan. işçilerimizin şikâyetleri vardı. Gerek 
iı hayatından, gerek hususi hayatından doğan 
hukukî ihtilâfları halletmekte kendisine yar
dımcı olacak 'bir tek şahsı bulamamaktaydı. 
işte bu kanunla çalışma ataşelikleri nezdinde 
mukaveleli avukat istihdam hakkı tanınmak
tadır. 3,5 sene içerisinde yapılabilecek olan 
bu şey yapılmamıştır. Yine bu kanunla dışar
da bulunan işçilerimizin sağlık problemlerinin 
halledilmesi sağlanacaktır ki, 3,5 sene içerisin
de orada bulunan işçilerimiz, birçok işvere
nin sırf çıkarmak kasdı ile, sırf işçiye yol ver
mek kasdı ile kendi işletmesindeki doktoruna 
muayene ettirmek suretiyle «hastadır» diye 
işine son verdiği işçinin, gerçekten hasta ol
madığını ispat etmesi hususunda bu kanunla 
mukaveleli doktor istihdam etme hakkı tanın
mıştır. 

Üçüncü inönü Hükümetinin, 3,5 senelik mesa
isinde ıbunların hiç'birisi yapılmamış. Hiçbir 
şey yapılmadığı iddia edilen üç aylık Hükümet 
zamanında bu kanun huzurunuza getirilmiş, 
Karma Komisyonda müzakere edilmektedir. 

Sayın Rıza Kuas konuşmalarında, «işçiden 
kesilen primlerle teşekkül eden Sosyal Sigor
talar Kurumunda teşekkül eden genel fonlar 
muayyen nistoette bir meblâğ işletme kredisi 
adı altında özel sektöre intikal ettirilirken, 
öbür yandan bu memlekette mesken politikası
nı halletmeyi vadetmiş olan hükümetler işçi 

meskenlerinin yapılması için. teşekkül eden 
kooperatiflere kredi açmaktan imtina etmekte?-
dir.» dediler. Muhterem arkadaşlarım, şu 
beyanın hakikatle alâkası yok. Sayın Rıza 
Kuas, istedikleri zaman Bakanlığıma teşrif 
buyurabilirler. Önlerine bugüne kadar veril
miş olan kredileri koyabilir ve dökebiliriz. 
Eğer, şu anda dinlemek lûtfunda bulunurlar
sa ben de cevaplıyabilirim. 

işletme kredisi adı altında verilen kredi 
Sümerbank delaletiyle, aracılığıyla elli MiL-
yon liradır. Bu güne kadar 86 firmaya veril
miştir. 19 firma ile hali hazırda ihtilaflıdır. 
Mahkemeye intikal etmiştir. Dâvaların bir kıs
mı hitama ermiş, icrai safhasına gelmiştir. 
1952 senesinden bu yana 25 882 işçi evi ya
pılmıştır. Buna karşılık ödenen mesblâğ 750 mil
yon liradır. Hesapların içerisinde bu işçi mes
kenlerinin 40 ilâ 45 000 lira arasında yapılması 
düşünülürken, bugünkü hesaplar içerisinde bu 
işçi evlerinin mevcudolan, tahmin edilen rakam
ların üzerine çıktığı bir vakıadır. Lütfetsin
ler, muayyen bir zamanda eğer Bakanlığa uğ
rarlarsa Bakanlığa gelen her 10 kişiden 2 ta
nesinin bu kooperatif mensupları olduğunu 
göreceklerdir. Bizızat kooperatif üyeleri ile, ko
operatif idare heyetinin ihtilâfını tesbit edecek
lerdir. Bizzat kooperatif üyelerinin, koopera
tif idare heyetleri tarafından nasıl istismar 
edilmek istendiğini göreceklerdir ve bu sebeple 
mahkemelere intikal eden dosyaların adedine de 
muttali olacaklardır. Ortaya konulmak istenen 
şey şu; kooperatif sistemi işleyememiş, ban
kacılık eliyle yapılan çalışmalar işleyememiş, 
bankacılık aracılığı ile yapılan çalışmaların 
neticesinde halihazırda 46 ihtilaflı kooperatif 
varmış. Nasıl bir sistem bulmak lâzım?. Gü
zel söylediler gerek Yeni Türkiye Partisi adına 
konuşan arkadaşım, ve gerekse Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi Grupu adına konuşan 
arkadaşım. Bunların bizzat Sosyal Sigortalar 
Kurumu marifetiyle yapılması. Görüş tarzı
mız o. işçi meskenleri Sosyal Sigortalar Kurumu 
marifetiyle yapılmalıdır. Derhal diyeceklerdir ki, 
bu bir tarihte denenmiş bir yoldur ve fakat bu yo
lun neticesinde bir binanın çok büyük rakamla
ra, astronomik rakamlara çıktığı görülmüştür. 
işçinin ödeme takatinin üstünde bu inşaat be
delleri, mecburen Sosyal Sigortalar Kurumu-
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na banka aracılığına dökmüştür. Doğru bu 
bir vakıadır. Ama bu kere konulmak istenen 
sistem o değildir. Evvelemirde, işçi mesken
lerinin bugün içinde bulundukları mesken po
litikasını halletmek için bu dairenin. Sosyal Si
gortalar Kurumunun murakabesi altında müs
takil bir orgau haline getirilmesi lâzımdır. Bu 
organ bizzat Sosyal Sigortalar Kurumunun mu
rakabesi altında tip - sıtatü evler yaptıracaktır. 
Bunlar bölge esasına göre, bölgenin iklim şart
larına göre, bölgenin ödeme güçlerine göre yap
tırılacaktır. Ve ondan sonra da bizzat ferdî 
münasebete geçilecek, maliyeti 25 bin lira ile 
45 bin lira arasında tahmin edilen ve dört 
tip statü üzerinden düşünülen bu binalar yüzde 
onu peşin verilmek suretiyle talebeden işçile
re verilecek ve 20 sene vade ile ödenmesi bir mu
kaveleye bağlanacaktır. 50 milyon lira özel 
sektöre verilmek suretiyle bizzat işçiden kesil
mekte olan primler özel sektörün nemalanma-
smda kullanılmaktadır şeklindeki tarzı telâk
kiye ne Hükümetin, ne Cumhuriyet Halk Par
tisinin ve ne de Türk - tş'in iştiraki vardır. Gö
rüşümüz odur ki, Sümer'bank eliyle yapılan, iş
letme kredisi adı altında yapılan bu kredinin 
iyi işlemediği, Türkiye'nin gerçeklerine uygun 
olarak işlemediği bir vakıadır. Belli ölçüleri 
yok, belli prensipleri yok, bir priyorite esası yok. 
Türkiye'de Devlet kesiminde sanayici kredisi 
düzenlemiş, ama özel kesimde sanayicinin kre
disi düzenlenmiş durumda değil. Bu sebeple, 
bu yolun elli milyonluk kredi verilmek suretiy
le işletme kredisi adı altında işletilen bu yolun 
tıkanması ve bu yoldan sarfı nazar edilmek 
suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumunun genel 
fonundan % 10 u geçmiyen bir nisbet; üç yüz 
milyon liradan aşağı beş yüz milyon liradan yu
karı çıkamıyacak bir nisbet Özel Yatırım 
Bankasına verilmek suretiyle işletilmesinin doğ
ru olduğu Türkiye'nin gerçeklerine uygun ol
duğu, bir vakıadır. Sayın Türk - İş, bu mevzu
da da İşçi sendikalarının sadece işletme kre
disi olarak değil, tevsi ve tesis kredisi adı al
tında Özel Yatırım Bankasında toplanmasının 
Türkiye'nin isdihdam gücü bakımından faydalı 
olacağı hususunda ittifak halindedir. 

Sayın Rıza Kuas konuşmasının bir yerinde 
ertelenen grevlerden bahsettiler. Elimde net 
olduğunu iddia etmiyorum, bâzı notlar vardır. 

23 . 2 . 1966 O : <-. 

Mersin Ataş Rafinerisi. 1963 te ertelenmiştir. İs
tanbul liman, tahmil, tahliye 1964 te, İstanbul 
şehir hatları işletmesi 1964 te. 

Muhterem arkadaşlarım, elimdeki notların 
net olduğunu, sarih olduğunu idida etmiyo
rum. Yetkili arkadaşlardan aldığım notlar 
bunlardır. Yanlış olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, grev müessesesinin 
her hangi bir maksatla tahdidedilmesiri kısıt
lanmasını, ertelenmesini kabul eden bir tarzı 
telâkkiye itibar etmediğimizi kabul etmenizi istir
ham ederim. Ancak, grev müesseseninitn, Türkiye'
nin millî menfaati eri vl e - ki, Sayın Rıza Kuas yine 
meycudolan kanunlar içerisinde, tadadî hükümle
rini bilen bir şahıs olarak -ha n<?i ahvalde tahdide-
dilebilecemni bilmektedirler. Binaenaleyh, şu orta
ya isimlerini vaz'etmiş oldukları yerlerdeki 
grevin tahdidini, bir kasıt, bir maksat, grevin 
tahdidedilmesi, grevin ortadan kaldırılması 
anlamında deril, Türkive'nin menfaatleri yö
nünden kıymetlendiril m el eri icabeder kanaa
tindeyim. «İşyerlerinde iş emniveti yoktur» diye 
söylediler. Kendisiyle itiraz halinde delilim. 
Avrı bir noktada bulunamam. Doğrudur. Ama 
bunun sebepleri eok. Bunun sebeulerinin sa
dece özel kesimde işverenin lâkaydisinde, ihma
linden, kendi ifadelerini kullanayım, zor bir 
ifade ama kullanayım, çıkarcı telâkkilerinde 
aramak yanlış, eok yanlış. Bir defa kendi
leri ifade ettiler zannediyorum konuşmaların
da. Meveudolan isveri sayısı ellialtı bin küsur. 
İP; müfettişinin adedi 113. 

İstanbul'da isveri adedi 14 000 küsur, iş mü
fettişi adedi 12. Böyle bir kadro ile işverlerin-
de istenilen devamlı kontrolünün yapılma
sına imkân yok. Bu bir. 

İkincisi: vasıfsız, kalifive olmıvan is gücü is
tihdama, istihsale iştirak etmiştir. Bunun ne
ticesinde iş kazaları olmaktadır. Yine ken
dileri bileceklerdir. Bu misali Senatoda ver
dim. İstanbul'da bir cam fabrikasında infilâk 
olmuştur. Gittim, gerçekten yürekler acısı 
bir hâdise. Ertesi Q\\m\, o gün verdiğimiz bir 
bcvanat bâzı gazetelerde suçlu buluna buluna 
.«mevzuat hazretleri» diye manşet aldı. Ovsa ki, 
kastımız suçlu aramak telâkkisi içinde delildi. 
Kastımız suçlu aramak de^il. Kastımız bu 
yerlerin nasıl düzel ti lebil ecem hususudur. 
Tetkikimizde gördüğümüz sev derhal iştirak ede
bileceğimiz bir şey. Sözlerimin başında da 
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belirttim. 20 nci asrın karakteristik vasfı in
san gücünün eğitimi, işveren birçok nokta
lardan eğitime muhtaç. Bunun seminerleri ya
pılmakta; işçi birçok noktalardan eğitime muh
taç. Nitekim, böyle bir kanunu Muhterem Mec
lisimize sevk etmiş bulunmaktayız. Birçok 
yeni sanayi yerleri açılmakta bu açılan yerle
rin nisbeti çoğaldıkça bunun derecesinde de 
kontrol nisbeti azalmakta ve böylece istenilen 
şekilde iş emniyeti sağlanamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, derhal şunu ifade 
etmek isterim ki, Türkiye'de bütün arkadaşların 
ve çalışanların iş güvenliğimin sağlanması, her 
düşünenin, her düşünürün, Adalet Partisinin, 
Hükümetin gerçek vazifesidir, arzusudur, ga
yesidir. Bunda en ufak bir şüphenin olma
masını, bunun dışında başka bir görüşün içine 
girilmemesini temenni etmek isterim. 

Zamanın gecikmiş olması ve muhterem ar
kadaşlarımın sabahtan beri evvelâ Sanayi ve 
Enerji, ondan sonra da Çalışma Bakanlığının 
Bütçesini takibetmek keyfiyeti bizleri şu nokta
da konuşmaları kesmeye davet etmektedir. 

Hükümet programımızda yer vermiş oldu
ğumuz hususlardan büyük bir kısmı bu çalış
ma devremiz içersinde ikaml edilmiştir. Türki
ye'de iş gücünü, Türkiye'de iş hayatını kasıtlı 
olarak başka istikâmetlere sevk etmek istidadını 
gösterme temayülleri Türkiye'de daima hüs
rana mahkûm olacaktır. 

Konuşmalarımı burada bitirir, Muhterem He
yetinizi hürmetle selâmlarım. Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki arkadaş soru 
isteğinde bulunmuş!ardır.Birisi îlısan Kabadayı? 
Burada yoklar. Diğeri Hayrettin Uysal? O da 
yoklar. Şu halde soru mevzuu kalmamıştır. 

SAMI BÎNİClO&LU (Manisa) — Efendim, 
Soma ucuz evleri hakkında bizim bir sorumuz 
vardı. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAtLl ERDEM 
(Devamla) — Affedersiniz, cevaplandırayım. O 
mesele bitmiştir. EKAl'nin Garp linyitlerine 
satılmıştır. Arz ederim. 

SAMI BlNlClOĞLU (Manisa) — Yalnız 
efendim, bu binalar biteli beş sene olmuştur. 
Bunlarm beş seneden beri boş durmasının 
sebebi nedir, bunu öğrenmek istiyorum? 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAlLl ERDEM 
Devamla) — Sebebini biraz evvel yetkili arka

daşlardan sordum, bana bunun uzun tafsilâ
tını veremediler. 

Bu hususta zannediyorum zatıâlinizin bu 
mevzuda bir de sözlü sorunuz var. Bu sözlü soru 
münasebetiyle tetkik etmiş ve meselenin halle
dilmesini rica etmiş ve yetkililere de bu hususta 
çalışmalarını ikmal etmelerini bildirmiştim. Bu 
akşam verilen bilgiye göre, bu meselenin bitmiş 
olduğu ve bu EKA nın Garp linyitlerine de bu 
evlerin satışlarının ikmal edilmiş olduğudur, arz 
ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu söz sı

rası hakkında usûl mevzuunda söz talebiniz var
dır. Ne hakkında, hangi usûl hakkındadır lütfen 
açıklar mısınız. Hangi usûl hakkında? 

KEMAL NEBİOCILU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkanlığın bu ve bundan evvelki vermiş olduğu 
söz sırası hakkında görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL NEBİOüLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü Birleşi
min öğleden sonraki oturumunda Sayın Başkan 
Nureddin Ok, söz alan grupları şu şekilde ilân 
etmişti. Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde ilk 
söz; O. II. P. Grupu adına Şeref Bakşık, ikinci 
söz Y. T. P. Grupu adına Sayın Sevinç Hanıme
fendi, üçüncü söz C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Özdağ, dördüncü sırada T. I. P. adına Rıza 
Kuas, beşinci sırada A. P. Grupu adına Sayın 
Sadi Pehlivanoğlu ve son olarak da M. P. Grupu 
adına Sayın Binicioğlu. Bil âhara saat tam 
7,30 da Başkanlığa müracaat ederek son sözeü-
den sonra sıraya, girmiş bulunan, grupları adına 
söz almış bulunan ve Başkanlık tarafından da sı
ra verilmiş bulunan grupların isimlerinin lütfe
dilmesin! istemiştim. Bana şu sıra verildi; tam 
saat 19,30 da. O. H. P. adına Sayın Kırca, Mil
let Partisi adına Sayın Binicioğlu, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Hasan Türkay. Bu ba
na verildiği vakit henüz ikinci sırada bulunmak
ta olan Y. T. P. Grupu adına sayın hatip konuş
makta idi ve henüz daha 20 nci dakikasını dol
durmuştu. Nazarı dikkatinizi bir noktaya çek
mek istiyorum. T. t. P. Meclis Grupu adına Sa
yın Rıza Kuas söz aldığı anda yani, dördüncü 
sırayı aldığı anda, ben de T. 1. P. adına ikinci 
sözcü olarak müracaat etmiştim. (A. P. sırala
rından, «O daha evveldi, iki gün evveldi.» sesle
ri.) iki gün evvel değil efendim, bizimki daha 
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evvel müracaat edilmiş ve liste halinde veril
mişti. Dördüncü sırayı aldığımıza göre, bizden 
daha sonra yani, beşinci sırada bulunan Adalet 
Partisi sözcüsü ve altıncı sırada bulunan Millet 
Partisi Grupu adına konuşacak olan Sayın Bi-
nicioğlu henüz daha konuşmadan, ikinci ve üçün
cü sıraları Millet Partisi ve Adalet Partisi almış 
oldular. Biran için bu sıraların ikinci sıraya ta-
libolabildiğini düşündümse de Sayın Başkanla
rın böylesine bir usulün Mecliste mevzuubahsol-
madığmı ifade ettiklerini hatırladım, İçtüzük de 
bunu âmirdir. Bu takdirde, ikinci sırada grupıı-
mnz adına benim konuşmam gerekirdi. Halbu
ki, daha konuşmadan, daha henüz birinci konuş
mayı yapmadan diğer gruplar yani, Adalet Par
tisi ve Millet Partisi grupları ikinci ve üçüncü 
sıraları almış oldular. Eğer, vaktiyle bu şekilde 
müracaat ettilerse, bu takdirde bizim grupumuz 
ilk konuşmayı yapmadan Sayın A. P. Grupu 
veya M. P. Grupunun bizden daha önce konuş
ması gerekirdi. Bizim grupumuzdan sonra ko
nuştuklarına göre, o halde şimdi sırada konu
şacak olan hatibin partimiz adına konuşacak 
olan hatibin olması gerekir. Bunun için söz al
dım. Yüksek Meclisi bu konuda uyardığımı zan
nediyorum. Sayın Başkanın da bu konuda ileri
ye sürmüş olduğum hususları nazarı itibara al
masını dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, benim 
akşam oturumunda yani saat 21,00 de aldığım 
liste bu şekilde önümde kayıtlıdır. Sıraya göre 
kendilerinin de itirafı gereğince, altıncı olarak 
Sayın Sami Binicioğlu'na grup adına söz ver
dim, altıncı olarak konuştu. Zabıtlarda vardır. 
Bundan ileri bir takdim ve tehir gerisi yok. 
Grupları adına iki defa söz istiyen arkadaşların 
isimleri buradadır. Başta C. H. P. Grupu adı
na Coşkun Kırca ama, sonradan gelen bir yetki
linin önergesi ile söz Şeref Bakşık'a verilmiştir. 
Onun için o konuşmuştur. Ondan sonra Sami 
Binicioğlu'nun ismi kayıtlıdır. Sami Binicioğlu'-
nun talep önergesi önümdedir. Almış tarihi 
21 . 2 . 1966 - 22 . 2 . 1966 günü yani, bundan 
demek ki, üç gün evvel, ikinci defa olarak gru
pu adına söz istemiş durumdadır. Şu halde «Da
ha evvelden ben söz istedim de vermediler.» gi
bi, bir mütalâanın varit olmıyacağı aşikârdır. 
Ayın 21 inde alınmış bir söz, isterseniz eğer ka

naat etmiyorsanız önerge:! buradadır, ik ind 
defa söz istiyorum, «Hükümetten sonra söz hak
kını istiyorum.» diye vermiş oldukları önerge 
burada. Sonra Sayın Nebioğlu burada Başkan
lığım sırasında katiyen söz talebinde bulunma
mıştır. Yunus Koçak arkadaşımız söz istemiş
lerdir. Yunus Koçak arkadaşımız da söz iste
diği anda listeye yazılmıştır ve dördüncü sıra
dadır. Şimdi, bu itibarla Başkanlığın yapacağı 
başka bir muamele yoktur. Şu liste sırasına gö
re hareket eden bir Başkana «ileri almıştır, geri 
almıştır» diye bir iddianın... 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Yanlış 
anlaşılmıştır. Rıza Kuas'a dördüncü sırada yer 
vermenizi gerektiren yazıda benim de grupumuz 
adına ikinci olarak söz isteğim vardı, aynı tarih
te verilen yazıda. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, eğer böyle 
bir yazı varsa lütfen okusunlar efendim. Yalnız 
ben elimdeki kaydı bilirim. Müsaade buyurun 
bakalım. Ben şu kayıttan başka türlü nasıl ha
reket edebilirim. İşte, her işte bu şekilde Baş
kanlığı itham etmek, Başkanlığı âdeta taraf
girlikle itham âdet olmuştur. Ben ne yapayım! 
Lütfen bakın. 

T. 1. P. nin söz istiyen önergesini okutuyo
rum. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde T. 1. P. 

Grupu adına söz istiyorum. Gereğine müsaade
lerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

21 . 2.1966 
T. t. P. Grupu Başkanvekili 

Rıza Kuas 
BAŞKAN — Başka bir isim yok. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Liste 

olacak Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ve-

levki, öyle olsa dahi, 22 tarihlidir önergeniz. 
Sayın Binicioğlu'nun önergesi 21 tarihlidir. (O 
da, o da 21 tarihlidir, sesleri.) Binaenaleyh, 
sizin iddianız varit değildir. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — • Saym 
Başkanım bütün bütçeler üzerinde konuşacakla
ra dair, grupumuz adına konuşacaklara dair bir 
liste verilmiştir. Lütfen onu tetkik ediniz. 

BAŞKAN — Şimdi rira ederim arkadaşlar, 
elimizdeki önergeler bu, elimizdeki liste bu. Baş
kanlığın bunda bir başka kasdı mahsusu yoktur. 
Siz ancak her şeyin altında bir kasdı mahsus 
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arıyorsunuz. Rica ederim, bu gibi şeylerle Mec
lisin müzakerelerini geciktirmeyin. Zaten vakit 
geçmiştir. Biz bunu takibedecek durumda de
ğiliz. 

KEMAL NEBIOĞLU (Tekirdağ) — Talik 
değil Sayın Başkan, bir yanlışlık olmuş onu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir yanlışlığın telâfisi 
için Başkanlığa siz niçin kaydettirmediniz? Eli
mizdeki resmî liste işte, isterseniz buyurun tet
kik edin. Müsaade buyurun artık, karşılıklı mü
nakaşa böyle devam edemez, efendim. 

Şimdi sırada bulunan Sami Binicioğlu'nun 
feragat etmesi neticesinde üçüncü sırada bulu
nan A. Partisi Sözcüsü Sayın Hasan Tükay'a 
söz veriyorum; son söz milletvekilinin olması ha-
sabiyle. 

Buyurun Sayın Tükay. 
A. P. GRUPU ADINA HASN TÜRKAY 

(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; gecenin bu saatinden sonra sizleri fazla 
sıkmamak için konuşmalarımı kısa kesmek iste
rim. 

Hepinizin bildiği gibi gerçektir ki, demokra
silerde partiler programlarla iktidara gelirler, 
programlar bir bakıma siyasi partilerin etiket
leri gibidir. Vatandaş bu etikete bakarak partinin 
tutumu ve ilerideki davranışları hakkında bilgi 
edinir. Ve böylece kendi inançlarına, kendi çıkar
larına en uygun gördüğü partiyi iktidara ge
tirmek üzere ona oy verirler. 

Adalet Partisi, ekonomik alanda aşırı Dev
letçiliği tasvibetmiyen özgür bir özel teşebbüs ta
raflısı olduğunu bildirerek iktidara gelmiştir. 
Batı demokrasilerinde liberal sistemin tam bir 
sosyal eşitlik içerisinde vatandaşlara sağladığı hu
zur ve refah ortadadır. 

öte yandan aşırı bir Devletçiliğin, sosyaliz
min kırmızı kadife perdesi ardında gizlenmiş 
olsa dahi vatandaşlara nelere mal olduğu herkes
çe bilinen bir gerçektir. Orta yerde duran bu 
canlı örnekler karşısında Adalet Partisinin seç
tiği yola milletin gösterdiği itibara şaşmış gibi 
bir tavır takınanlar gerçeklere sırtlarını çevi
renlerdir. 

Hal böyle iken, son zamanlarda kendilerinin 
işçiden yana olduklarını ve sermayeden yana ol
madıklarını kendilerine, has bir takım sloganlar
la ortaya çıkan, Türk işçisinin hiç de itibar et

mediği tşçi Partisinin sayın sözcüsüne şunu ifade 
etmek isterim ki, Demirperde gerisinde bu metot
larla işçilerin nasıl bir sefalet içinde bulundukla
rını, hürriyetlerinden mahrum olduklarını, Türk 
işçisi ve onların gerçek temsilcileri çok iyi bil
mektedir. 

Toz pembe yataklarda dadıların ellerinde, 
babalarının bol, bol paraları ile yetişen ve oku
yan, yerli Türk viskisine itibar etmeyip her ak
şam, İskoç viskisi içen ve yanında çalıştırdığı iş
çiye yazdığı yazıyı gazeteye götürüp getirmek 
için ayda 300 lira verirken, kendisi bir gazeteye 
yazdığı makale için günde 300 lira alan ve çoğu 
işveren durumunda olan yani sermaye sahibi 
olan bu insanlar hiçbir zaman Türk işçisinden 
yana olamazlar. Çünkü, çileyi çekmemişlerdir. 

Türk işçisinin içinden çıkmış bir arkadaşınız 
olarak, işçiden yana olduklarını savunup da, şu 
sıralarda oturan işçi Partisinin sayın milletve
killerine kabul buyurdukları takdirde gecenin şu 
saatinde bir teklif yapmak istiyorum. 

Hangimizin kapital sahibi olduğunu tesbit 
etmek için gelin de mal beyanında bulunalım, ba
kalım hangimizin kapitalist ve hangimizin işçi
den yana olduğu anlaşılsın, gelin hep beraber 
bir mal beyanında bulunalım. 

ALI KARCI (Adana) — Hay, hay buluna
lım. (Aalet Partisi sıralarından «sen ne karı
şıyorsun» sesleri) Sosyalizme hücum ediyor, ben 
de mukabelede bulunuyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim kabul ettiniz, ba
ğırmayın rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜKRKAY 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarıma şunu söyle
mek isterim ki; iş hayatımızı, işçi - işveren mü
nasebetlerini, sosyal ve ekonomik hayatımızın 
tanziminde en kuvvetli unsur olan işçi sendikala
rını kendi gayelerinin tahakkuku için vasıta ola
rak kullanmaktan vazgeçsinler. 

RIZA KUAS (Ankara) — Bu yazıları kim 
yazdı sana? 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Devamla) — işçi sendikalarının partiler üstü 
birer teşekkül olduğunu kabul etsinler. 

ALİ KARCI (Aadana) — Siz bunlara niçin 
müdahale etmiyorsunuz, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Karcı rica ederim, hep 
böyle karşı karşıya lâf mı konuşacağız Allah aş
kına. Rica ediyorum bırakın bu usulü. 
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A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Devamla) — Eğer dinlemek lûtfunda bulun
muyor da, sıkılıyorsanız lütfen dışarı çıkın. 

İşçi Sendikalarının partiler üstü birer teşek
kül olduğunu kabul etsinler, toplu iş sözleşmesi 
düzenini bozacak, hareketlerden ve beyanlardan 
kaçınsınlar. Böylelikle bu memleketin sosyal ve 
ekonomik gelişmesine yardımcı olsunlar. 

Grev olan işyerlerinde işçi, işveren anlaşa
madığı zaman kanunların himayesine sığınarak 
greve giden işyerlerine gidip de Türk işlisi
ne şu şekilde bir beyanname dağıtmasınlar. 
Bir siyasi partiye hiç do yakışmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekillleri eğer şu salonu terk et
in eselerdi, Cumhuriyet Halk Partisi devrinde 
yıllarca işçilik yapmış ve ezilmiş bir arkadaşı
nız olarak o iktidarın işçilere göstermiş olduğu 
revaları burada vereceğim misallerle gerçek 
bir işçi olarak dile getirmek isterdim. Fakat, 
vereceğim bir iki misalle işçiden yana olduğu
nu sık sık beyan eden Cumhuriyet Halk Parti
sinin sözcüsüne şunu ifade etmek isterim. 
Şöyle bir beyanda bulundular : «işçiye karşı 
olan bir partinin iktidara gelmesi işçiler için 
bir talihsizlik olmuştur.» Emin olun ki arka
daşlarım eğer Türk işçisi bu akşam bu ifadeyi 
duymuş olsa idi, eminim ki, bu akşam sa
baha kadar uyuyamazdı, üzüntüsünden. Ve 
yine dediler ki : «274 ve 275 sayılı kanunlar, 
O. H. P. tarafından Türk ^İşçisine hediye 
edilmiştir. Bizim işçilerle, Türk sendikaları 
olarak bildiğimiz Türk işçisine, Türk sendika
larına bu kanunları hediye eden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olmuştur. Elbette T. B. M. M. 
nde bulunan Sayın C. H. P. Mületvekilleri de 
bu kanunun lehinde rey kullanmışardır. Biz 
bütün beyanlarımızda C. H. P. nin bu kanun
ların karşısında olduğunu hiçbir zaman be
yan etmedik. Ama şunu unutmamalıdırlar ki, 
sadece bu kanunlara sahip çıkmak diğer par
tileri bu kanunların karşısında göstermek gibi 
bir tutuma Türk işçisi sadece gülmektedir, ar
kadaşlarım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlarım mü
dahale etmiyelim, karşılıklı konuşmıyalım. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Devamla) —Yine işçiden yana olduklarını söy
leyen muhterem Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarım, gönül isterdi ki, nazar boncuğu da 

olsa şu sıralarda bir tane sendikacıyı arala
rına alsalardı. Onu da yapmadılar. Türk iş
çisinden Türk sendikacılarından onu da esir
gediler. Cumhuriyet Halk Partisi devrinde, 
hastanelerde yatmak istiyen işçilerimize sıra 
geldiğini, hastane başhekimlerinden kendileri
ne birer mektupla bildirdikleri zaman o işçinin 
çoktan rahmeti rahmana kavuştuğu günleri 
Türk işçisi unutmadı, işçinin mukadderatının 
işverenin ağzından çıkacak iki kelimeye 
bağlı olduğu günleri Türk işçisi unutmadı ve 
nihayet dipçiklerin altında Zonguldak'ta baskı 
altında bulunan işçileri Türk işçisi unutmadı. 
işte onun için Türk iSşçisi Halk Partisine itibar 
etmiyor. Onun için Hak Partisine rey vermi
yor. Niye kızıyorlar, işte kızdıkları için, 
gücendikleri için, her fırsatta Türk işçisinden 
hınç almak için bu şekilde konuşmalarda bulu
nuyorlar. Konuşmalarına ve hareketlerine bu 
şekilde devam ettiği müddetçe Halk Partisi, 
Türk işçisinden rey beklemesin arkadaşlarım. 

T. 1. P. sözcülüğünü yapan sendikacı arka
daşımız : «Sendikacılar politika ile meşgul ol
sunlar» dedi. Sayın Bakan Türk-Işin Ana Ni
zamnamesinin 3 ncü maddesini okudu. Bu 
maddeye göre, Türk sendikaları partiler üstü 
bir politika takibedecektir ve bunu son yapmış 
olduğu Bursa kongresinde 224 delegenin itti
fakı ile karar altına aldı. Ve burada bu be
yanlarda bulunan arkadaşımız da bu madde
nin lehinde rey kullandı. 

RIZA KUAS (Ankara) — Yalan. 
A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 

(Devamla) — ittifakla alındı karar. 

BAŞKAN —• Sayın Kuas, oradan yalan 
diye bir arkadaşa yalan isnadetmek, tüzük 
hükümlerine göre nedir arkadaşım? Demin 
hepiniz itiraz ediyordunuz. Yalan diyorsun ya 
Karşmdakini yalancılıkla itham ediyorsun. 

RIZA KUAS (Ankara) — Kararın lehinde 
oy vermedim. Muhalefetim vardır. Yalan 
söylüyor. 

BAŞKAN — Yalan mı söylüyor? («Saygılı 
olun Başkana» sesleri.) Müsaade buyurun sa
yıp hatip, müsaade buyurun. Sayın arkadaşla
rım... 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Devamla) — Arkadaşımız biraz fevridir, pek 
kulak asmamak konuşmasına. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun sayın ha
tip, müsaade buyurun. Size karşı yalan hita
bında bulunuyorlar. Binaenaleyh siz sözünüzü 
bitiriniz, ben ondan sonra lâzımgclcn muame
leyi yapacağını. Sözünüzü bitirin. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 
(Devamla) — Yalan diyen yalan söylüyor Baş
kan. Yine arkadaşımız lokavtın aleyhimde ol
duğunu, T. t. P. iktidara gelirse kanundan lo
kavt maddesini çıkaracaklarından bahsettiler. 
Arkadaşlarım, lokavtın olmadığı memleketler, 
hattâ grevin dahi olmadığı memleketler demir
perde gerisinde olan memleketlerdir. Batı mem
leketlerinde lokavt, grev birbirine kardeş der
ler. Hattâ Amerikalılar şöyle ifade etmişlerdir 
bize; gecelerin olmadığı yerde gündüz olur mu; 
gündüzlerin olduğu yerde de gece olmaz mı, 
dediler. İkisinin de birbirine ikiz kardeş oldu
ğunu beyan ettiler ki, bu böyledir. Biz kendi
mize bir hakkı isterken, karşımızda bulunan 
bir insanın hakkına tecavüz etmememiz lâzım. 
Niye korkuyoruz lokavttan? Eğer demokratik 
memleketlerde, demokratik rejimle yaşıyan 
memleketlerde lokavt ile grevin kardeş oldu
ğunu, ikiz olduklarını kabul etmiyorlarsa ken
dileri iktidara geldikleri zaman ben tahmin 
ediyorum ki, yalnız lokavtı değil grev hakkını 
dahi kaldıracaklar, hür sendikacılığı da kaldı
racaklar bu memlekette. Ben gecenin bu saa
tinden sonra fazla konuşmak istemiyorum. Ye
teri kadar yoruldum. Konuşmama son verirken 
Çalışma Bakanlığının 1966 yılı Bütçesinin mem
leketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Rıza Kuas burada konuşan Hasan Türkay'a 
bir defa yalancı diye oradan hitabetmişlerdir. 
Kendilerine belki sözünü geri alır diye ihtar 
etmek istedim. Bilâkis, ikinci defa olarak «ya-
>lan söylüyor» diye şiddetle bir hakarette bu
lundular. İçtüzük hükümlerine göre kendileri
ne takbih cezası veriyorum. Efendim müdafaa
nız varsa buyurun Kendinizi isterseniz müda
faa edersiniz, yoksa oylıyacağım. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantı halinde olduğu zaman ekseri
yetin oyuyla kararlar alınır. Türk - İş Konfe
derasyonu kongresi Bursa'da yapıldığı zaman 
(tüzükteki partilerüstü maddesine ben muhali

fim. Fakat, alman karar burada muhalefet ol
masına rağmen, •çoğunlukla alman kararlar 
tatbikat safhasına konur. Türk - İş Ananizam-
namesi de Bursa'da kongre yapılırken, ben 
muhalif olmama rağmen ekseriyetin karariyle 
madde haline gelmiştir. Ben Türk - İş Yönetim 
Kurulu âzasıyım. Halihazırda Türk - İş Yöne
tim Kurulu âzasıyım. Türk - İş Yönetim Ku
rulu âzası olan ben, Türk - İşin Ananizamna-
mosinc, Anayasasına aykırı hareket etmişsem 
Türk - İş beni bugüne kadar Yönetim Kuru
lundan ihraceder, Haysiyet Divanına verirdi. O 
bizim meslekî teşekküllerimizin kendi anayasa
larına kendi statü'eriyle bağlanan hususlardır. 
Bunu burada benim sendikacı arkadaşımın bu 
şekilde ortaya getirmesini ben kendisinden bek
lemezdim. Mesele bu şekilde ortaya konunca 
ben ne söyledimse aynı şeyi tekrarlarım. Bur
sa'da ben buna muhalefette bulundum. Arka
daşım burada yanlış olarak orada oy verdiği
mi tebarüz ettirdi. Ben arkadaşıma, «Bu söyle
diğin doğru değildir, yalandır.» dedim. Bunu 
söylemekle burada bir ceza verilmesine, bura
da yapılan bu kadar hakaretlere, bu kadar şey
lere bir ceza verilmesine lüzum görülmüyor. 
Ben gerçeği dile getirmekle, böyle bir şeye Baş
kanlık Divanı lüzum görüyorsa, ben yine doğ
ru yolumdan, bildiğim şeyden dönmem. Ben 
prensibinin üzerindeyim. Arkadaşlarım, hür 
dünya memleketlerinin hangi memleketinde ba
na bir memleket gösterebilirsiniz ki, sendikacı
lar, işçiler siyasetle uğraşmasın. Acaba bana 
gösterebilirler mi? Çok hayranı oldukları Ame
rika'da seçim zamanlarında sendikalar kasa
larının ağzını açıp istedikleri adamı destekler. 
Amerika'da, Avrupa'nın her tarafında sendika
cılar, işçiler siyasetle uğraşırlar. Benim konuş
mamda da vardır. Binaenaleyh, bunları bura
da konuşma imkânları verilmez. T. İ. P. nin 
konuşmalarına ithamlarla cevaplar verilir. Ko
nuşma imkânlarını rica ederiz. Başkanlık Diva
nı bu imkânları bize vermez. Ama yine son söz 
onlara olur, yine bunlar yapılır. «Ekseriyet biz
de, oylar bizde, istediğimize ihtar veririz, iste
diğimize ceza veririz, istediğimizin dokunul
mazlığını bile kaldırırız.» diye bir zihniyet var
sa onu da sizin takdirlerinize arz ederim. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yalnız muhterem arkadaşlar, 
Sayın Kuas burada kendini müdafaa değil bi-
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lâkis hücumlarını artırdı. Yani, şurada serbest 
olan millet kürsüsünden dahi kendilerine söz 
hakkı verilmediğinden ve burada söz hakları
nın daima boğulduğundan bahsediyor. Şimdi 
acaba hangi hakla çıkmış konuşuyor öyle ise 
bu serbesti yoksa? Rica ediyorum. Bu doğru
dan doğruya ne bileyim ben, Başkanlığı da, 
Millet Meclisini de, serbest kürsüyü de, hepsi
ni birden karıştırdı ve itham ettiler. Şimdi ben 
bu hususta... 

ALÎ KAECI (Adana) — Yalancı demek 
başka, yalan demek başka. Arkadaş yalan de
di. Yalan demek, bir doğruyu... (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, siz aynı şekilde 
burada tekrar ettiniz. Ben bir şey demiyorum. 
Heyeti Umumiyenin oylarına bunu arz edece
ğim. Şimdi verilmiş olan... (T. 1. P. sıraların
dan beş kişi ayağa kalktı.) 

ALÎ KARCI (Adana) •— Yoklama yapılma
sını talebediyoruz. Oylama yapılamaz. 

BAŞKAN — Karar istihsali zamanında 
olur. Karar vermiyoruz şimdi, devam ediyoruz. 
(T. î. P. sıralarından, «Beş kişi ayağa kalktı, 
yoklama yapmaya mecbursunuz.» sesleri.) Ha
yır efendim, yoklama yapamam. 

ALÎ KARCI (Adana) — İçtüzüğe göre beş 
kişi ayağa kalkmıştır. Yoklama yapılması lâ
zımdır. Siz yoklama yapmaya mecbursunuz. 
Yapmadığınız takdirde İçtüzüğü ihlâl ediyorsu
nuz. 

RIZA KUAS (Ankara) — Yoklama yap
mak mecburiyetindesiniz. İçtüzük vardır. 

BAŞKAN — Yoklama yapmıyacağrm. Oy
larınıza arz ediyorum. Takbih cezasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

ALİ KARCI (Adana) — Efendim İçtüzüğe 
göre yoklama talebediyoruz. 

BAŞKAN — Karar istihsali anında olur, 
karar istihsal etmiyoruz şimdi. 

RIZA KUAS (Ankara) — Yoklama yapma
nızı istiyorum. 

BAŞKAN — Bağırma efendim. Karar is
tihsal olundu, onu diyorum. Bağırmakla bir iş 
hallolmaz. Otur yerine. Efendim kifayet tak
rirleri gelmiştir. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinin 

yeterliğini teklif ederim. 
İstanbul 

Orhan Birgit 

Sayıi-' Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayeti hakkında gereğini 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Yu
nus Koçak. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Beyefendi 
ben daha önce söz istemiştim, istirham ederim. 

BAŞKAN — Birinci olarak söz Yunus Ko-
çak'm. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, muhterem ar
kadaşlarım, gecenin bu geç saatinde eğer A. P. 
sözcüsü arkadaşımız hiç konuyla ilgisi olmı-
yacak şekilde ve tamamen yersiz ve mesnetsiz 
iddialarda bulunmamış olsa idi, grupumuzu 
topyekûn haksız suçlamalarda bulunmasa idi, 
kifayet aleyhinde söz almıyacaktım. Ama şim
di gerçeklerin meydana çıkması, fikirlerin ko
nuşması ve fikirsizlerin içyüzlerinin ortaya dö
külmesi için kifayetin aleyhinde konuşmak 
mecburiyetini hissediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, ben kimseye fikirsiz 
demiyoruz. Fikirsizler varsa onların meydana 
çıkması için konuşuyorum. (A. P. sıraların
dan, «burada fikirsiz kimse yok» sesleri.) Şim
di belli olacak, durun bakalım. 

BAŞKAN — Rica ederim, yalnız kifayet 
aleyhinde konuşun Sayın Yunus Koçak. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) Müsaade buyurun. 
Bakın işte, biraz tahrikli konuşunca zaten ha
va elektrikli, saatin ikiye geldiği sırada tek
rar bir hâdise çıkarmıyalım. (A. P. sıraların
dan «kaşınıyorsunuz» sesi.) Bak, rica ile ko
nuşuyorum. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Kaşınıyor
sunuz diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kira diyor? işitmedim efendim. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Oradan di

yen bir arkadaş var... 
BAŞKAN — Kim söyledi ise hata ediyor. 

Ben onu tasvip mi ediyorum yani buradan? 
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YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, bize müdafaa hakkı yenmiyorsunuz, diğer
lerine bir şey yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdafaa halıla vermesem se
ni buraya çağırmam. Sayın Yunus Koçak kar
deşim ne biçim söz bu? «Müdafaa hakkı vermi
yorsun» diye itham ediyorsun canım. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bir grupun sözcüsü çıkıyor; bir 
parti grupunu hiç sebep yokken, fikire fikirle 
cevap verilmesi gerekirken, fikire karşı fikir 
çıkaramadığı için yersiz birtakım suçlamalar
la itham etmeye çalışıyor. Ne diyor, «Türkiye 
Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk dev
letine bağlı olmak lâzımdır. Hukuk devletinin 
ihlâline müsaade etmeyiz» diyor. Kim diyor 
bunu, bir parti ki, o partinin Adalet Bakanı 
çıkıyor buraya diyor ki, (Adalet Parti sırala
rından «kifayet hakkında konuş sesleri) Kifa
yet hakkında konuşusuyorum efendim, lütfen 
dinleyin, cümlemi bitireyim, ona göre konusun. 
Bir parti ki, o partinin Adalet Bakanı çıkıyor 
burada diyor; Danıştay karar verir ben ister
sem uygularım, istemezsem uygulamam. Yine 
bir partinin... 

BAŞKAN — Rica ederim, Danıştay karar
larına burada ne lüzum vardır. Müsaade buyu
run, zatıâlinizin «kifayet hakkında konuşaca
ğım, elbetteki şu şu sebepler dolayısiyle bize 
taarruz edilmiştiı onun için konuşmalar devam 
etsin, 'kendimizi müdafaa edelim» demeniz 
mümkün. Ne Danıştay kararı kaldı, karıştır
madığınız ne bilmem ne kalıyor, rica ediyorum. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Kifayet 
aleyhinde konuşmalarımızın gerekçelerini arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Kardeşim Danıştay kararları 
gerekçeniz ile ilgili mi efendim1? Kaç defa bu 
kürsüden konuşuldu Danıştay kararları. Rica 
ederim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ve bu par
tinin sözeüsü partimizden bir arakadaşımızın 
mahkemeye verilip beraet etmesini de kendisi
ni suçlamak için kâfi bir vesile bularak bura
da arz etmek cesaretini gösteriyor. Arkadaşı
mız mahkemeye verilmiş ve beraet etmiş ve bi
zim için itham vesilesi oluyor. Kendileri Ana
yasa organı Danıştay kararını ihlâl ediyorlar. 
tatbik etmiyorlar. Bu onlar için bir suçlama 

vesilesi olmuyor. Bizim bir arkadaşımız mah
kemeye verilmiş, beraet etmiş, bu onun için bir 
suçlama vesilesi oluyor. İşte arkadaşlar, bu 
gibi konuları madem ki, kendileri ortaya attı
lar, enine boyuna konuşulması ve gerçekten 
suçlu olması gereken birisi varsa onun ortaya 
çıkması, suçlu olması gereken bir parti grupu 
varsa onun belli olması için kifayet aleyhinde 
bulunulmasını istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, yine aynı parti grup söz
cüsü Sadi Pehlivanoğlu dediler ki, «işçiler bil-
miyerek İşçi Partisine oy verdiler.» Peki arka
daşlar, kendilerinin çoğunluğu bahis konusu 
olduğu zaman «biz millî iradeyiz, millet bize 
oy vermiş» diyorlar. Peki biz dersek ki, «İşçi
ler, Adalet Partisine oy veren işçiler Adalet 
Partisinin mahiyetini bilmedikleri için ona oy 
vermişlerdir» dersek ne olur bu iş? Bu iş çık
maz arkadaşlar. Bilhassa Adalet Partisi bu 
tehlikeli yollara konuşmaları, tartışmaları sok-
mamalıdır. Onun için bilerek konuşmak ^c-
re'k. Neyi konuşacaksınız, neyi konuşmıyacak-
smız? Bilhassa Adalet Partili arkadaşların bi
lerek konuşmaları gerek. (Gürültüler) Onun 
için, bütün meselelerin burada konuşulmasını 
istiyoruz. Madem ki, münakaşa açılmıştır. 
Mesele buradan konuşulsun. Kim suçlulamr, 
kim suçlanamaz, bu belli olsun. Bunun için ki
fayetin aleyhinde bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bitti efendim ? 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Yine arka

daşlar, Türkiye İşçi Partisi aleyhinde, efen
dim filân radyo böyle diyormuş, tıpkı o radyo 
bizim gibi konuşuyormuş, diyerek bizi ithama 
çalıştılar. Kimmiş bu radyo bilmiyoruz. Biz 
burada onları bilmiyoruz. Eğer arkadaşım, bu 
radyoların neşriyatını muntazaman takibediyor-
sa ve buna istinadediyorsa, bu gibi belgeleri 
ortaya dökmesi lâzımdı. Sonra, o radyo bi
zim dediğimizi diyebilir veya demez. Bu bizi 
bağlar mı arkadaşlar? Bu kimseyi bağlamaz. 
Biz ne diyoruz: Türkiye İşçi Partisi Türk işçi
lerinin ve emekten yana aydınların kanun yo
lundan iktidara yürüyen partisiyiz, diyoruz. 

BAŞKAN — Saym Koçak, bir dakikanızı 
rica ederim. Siz Türkiye İşçi Partisinin inanç
larının ne olduğunu söylemek için, müzakere
ler devam ederse söz alırsınız, burada ifade 
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edersiniz. Şimdi siz, Türkiye İşçi Partisinin 
inançlarını tekrar burada dile getirmek istiyor
sunuz. Halbuki bunlar konuşulmuştur. Bun
lara cevap vermek, için kifayeti kabul etme
yin, deyin anladım. Ama, inancımız şudur, 
inancımız budur, falan böyle dedi, filân şöy
le dedi. Bu kifayet aleyhinde konuşmak de
ğil. Rica ediyorum. Bak tekrar tekrar rica 
ediyorum. Ne yapayım ricadan başka bir şey 
gelmiyor ama, sözünü mü keseyim yani. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ricanıza 
uymak isteriz. Ama bir parti grupu haksız vo 
sebepsiz yere ve bilgisizce itham edilmiştir. Bu 
ithama cevap vereceğiz kendileri de cevap ver
sinler. Fikre karşı fikirle mücadele edilsin 
isteriz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim, bu
yurunuz. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Efendim 
esasa girmiyorum. Fakat yapılan müdahale
ler 'bizi esasa girmeye mecbur bıraktı. Ne ya
palım kardeşim? 

ŞADI PEHLÎVANOÖLU (Ordu) — Bura
sı hapishane penceresi değil, Millet Meclisi 
Kürsüsü. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Öyle ise 
sen de bilerek konuş. 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuş
mayın Sayın Sadi Bey. 

ŞADI PEHLIVANOĞLU (Ordu) — Biraz 
dikkatli olun... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sen do bi
raz dikkatli ol... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın 
Yunus Koçak. Rica ederim. Beyefendi, sözü
nüzü bağlayın kurtulalım bu şeyden... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — İşte arka
daşlar, bütün bu meselelerin apaçık ortaya çık
ması, kim halkı kandırarak oy almış, kim hal
kın bilinçli oyunu almış, bunların meydana 
çıkması için bu böyle iddiaların bir daha bu
rada ortaya sürülmemesi için biz kifayetin 
aleyhinde bulunulmasını istiyoruz. Hepinizi 
saygıyla selâmlarım. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okuttum. 
Kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

i ALİ KARCI (Adana) — Usul hakkında 
I söz istiyorum. (Soldan, gürültüler) 

I BAŞKAN — Kifayet oylandıktan sonra ar-
I tık usul kabul edilmez efendim. Rica ediyo-
I rum. 
I ALİ KARCI (Adana) — Oylamadan evvel 
I söz istedim. 
I BAŞKAN — O zaman kürsüde hatip vardı. 
I Hatip varken ben senin ne istediğini anlıya-
I madım bile. (Sağdan, gürültüler) 
I Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka<bul edil-
I mistir. (T. 1. P. sıralarından müdahaleler, «oy-
I lanamaz» sesleri) 

ALÎ KARCI (Adana) — Usulen oylana-
I maz. (T. 1. P. sıralarından müdahaleler, bağır-
I malar) 
I BAŞKAN — Sus otur diyorum sana. (Gü-
I rültüler) Şimdi size ihtar cezası veriyorum. 

Oturun. Beni takbih ettiğin için ihtar veri-
I yorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Elli kişi ile mü-
I zakere olmaz. 

I BAŞKAN — Susmazsan size ikinci ihtarı 
I vereceğim, otur. (Sağdan, T. I. P. sıralarından 
I gürültüler) 
I ALİ KARCI (Adana) — Oylayamazsmız, 
I İsterseniz üçüncü İhtan verin. 
I BAŞKAN — İkinci defa ihtar ediyorum, 

otur. (Sağdan, T. 1. P. sıralarından gürültü-
J 1er) («Böyle taraf tutulmaz» sesleri.) («Taraf 
I tutan yok»' sesleri) 

BAŞKAN — Taraf tutan kim ise o vakit 
I ben sana anlatırım. 
I ALİ KARCI (Adana) — İçtüzüğümüze gö-
I re niçin oylanamıyacağmı izah edeceğim. 

I BAŞKAN — Otur diyorum size. Ne ihtar-
I dan anlarsınız ne tevbihten anlarsınız. Bu de-
I rece anlamamazlık olmaz Meclisin içinde, gü-
I nah. 
I (A/ l ) Cari harcamalar 
I Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I 12.000 Personel giderleri 8 065 211 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
13.000 

Lira 
079 770 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenlev... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 46 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 239 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 1 237 277 

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

Bölüm 
35.000 Sosyal transferler 

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

Lira 
9 715 500 

36.000 Borç ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü üzerinde söz istiyen arka
daşımız var mı? Olmadığına göre Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Müsaade ederseniz bu akşamki fazla mesai 
dolayısiyle bugün saat 11 do toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1,45 



M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1966 0 : 4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kabul edenler : 140 
Reddedenler : 88 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 221 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
ihsan Akhun 

DENlZLl 
Mehmet Salih Baydü 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Ar-tuç 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süle3'man Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelkkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBNL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 

Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erden: 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlıı 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer-Dirik 

MÂRAŞ 
Veysi: Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
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MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Molâhat Gedik 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 

Misfoah Ongan 
SÎVAS 

Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbeik 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 

Muslih Görcntaş 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akahn 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdıı 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ: 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ELÂZIĞ 
Nuıtettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudr=et Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akgün 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykan» 
Orhan Birgiıt 
Orhan Erkanlı 
tlhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 

KARS 
Turgut Gole 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

~~~ MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
Seyfi fJadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RlZH 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
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Cevdet Aykaın 
irfan Solmazer 

TRABZON 

Ahmet Cebi 

Tlamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELÎ 

Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hat'ko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbagı 
Ali Rıza Çetiner 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeç 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
İbrahim Aytaç 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücettirk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğîu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Haaan Lâtif Sarıyüce 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mietin Cizreli 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDtRNE 
Ahmet. Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçıek 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Hüseyin Atıman 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
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Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 

Kemal Kaçar (1.) 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoglu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
öğuzdemlr Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem j^lican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğhı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelik] 

Hatay 1. 

Yekûn 1 

» ~ 0 - « 
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Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 88 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 222 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIK 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Cihad Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BÎTLÎ3 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 

DENİZLÎ 
Mehmet Salih Baydü 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Sülevman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Aid ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âlı Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybai' 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
izzet Oktay 

— 431 — 



M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1966 O : 4 

MUŞ 

Kâmil özsarıyıldız 

NlĞDE 

Yaşar Arıbaş 

ORDU 

Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittiıı Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muhlis Görentaş 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Selçuk ÇakıroğTu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
Fdthd Çelikbaş 
Sadretıtin Çanga 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

Atıf Şohoğlu 
ÇORUM 

Nejdet Yücer 
DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

ÖÜMÜŞANH 
Necati» Akagün 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 

Ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurteî 
Osman Yelıtökin 

KAYSERİ 
Fehmi Cum alı oğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan. 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan, Kabadayı 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
Seyf' Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Bahattin Uzunoğlıı 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

StVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfan Solmazer 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 
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Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
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UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğ1!* 

23 . 2 . 1966 

VAN 

M. Salih Yıldız 

0 : 4 
ZONGULDAK 

Büloaıt ^Sifevit 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

[Oya hatilmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Töpalöğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayı lıöğlu 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Gü;er 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Un bahsi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevv 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 

ANKARA 
Kemal Ba£eıoğ!u 
Hüseyin Balan 
Oamaiı* Bölükbagı 
Ali Rıza Çetincr 
Rıza Kuas 
Emin Pakr.üt 
Zühtü Pehlivanlı (I. Ü.) 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 
.Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özaıda 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnnn Akın 
ibrahim Aytaçj 
Enver Güre]i 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yı'maz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BtTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaçlı 

BURSA 
Nilüfe? Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Bahri Yazır 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIR"! 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman GüJer 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M'o.in Cizreli 
Recai tskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNÎI 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İl hami Ertem 
Nazmi özdğul 
Türkân Seçkin ! 

ELAZIĞ 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyascttin Kakacı 
Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi'öztü^k (B,) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüg 
Kâmil Ocak (B,) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
I. Etom Kılıçoğlu 
Ali- Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan S?n 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanboîat 
Reşat Mursalağlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail ÇataJöğ'u 
Kad !r Çetin 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
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IZMlR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
îhsan Qürsan (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güncr 
Orhan Türkkan 
Hascn Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 

M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Ka'ayc 
ismet Kapısız 
Mckki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfak h 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücosoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar (I.) 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket R-şit Hatipoğlu 
önol Şak-r 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özr.oy 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tckinnlp 

MUS 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numancğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ar'f Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyaı Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

RlNOP 
H'lmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SlVAf? 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 

Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gül t ekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan öztrck 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğ u 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Suııiigur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

. . . • • )>m<( 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeteri çoğunluk yok) 

ADANA 
Sabahattin Baybora 
A i Bozdoğan oğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan ILubahşi 

AÖRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Ce âlettin Topala 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçahöğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

AYDDi 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy veren'er : 196 

Kabul edenler : 130 
Rjddedenler : G6 

Çekinserler : — 
Oya katılmıyanlar : 253 

Açık üyslikler : 1 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 

BURSA 
Nilüîe,? Oürsoy 
Comal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALIİ 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan .Akhun 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perlnçıek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Di'er , 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
NaşSt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nlzamettin Erkmeıı 

GÜMÜŞANE 
A!i tl:san Çelikkan 
Sabahattin Savccı 

HATAY 
Sabahattin Adclı 
Talât Köscoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

JÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
A.1İ Fuat Başgil 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
O. Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
O. Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Settar İksel 
Enve? Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
M. Orhan T ürk kan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaettin lzerdem 
Mehmet Necati Ka'aycı 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut. Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağsoğlu 
Muammer Dirik 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh rliöğlu 
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MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıîdız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Raif Aybar 

Forda Oülcy 
Şıdi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZII 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafottin Pakcr 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİVA:i 
Tcvfik Koral tan 
SeyL Kurtbck 

TEKİRDAĞ 
ITalil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Ilacıbaloğlu 

Bedirettin Karacrkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Osman Turan 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

ZONGULDAK 
Cahit Karakag 
Kemal Doğan S ongun 

[Reddeden] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali -Karcı 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Se'çıık Çakıroğlu 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fothi Çelikbag 

BURSA 
Sadfettin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik Ihan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DİYARBAKIR 
Mo'.in Cizrcli 
Tarıl: Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Sa'ı:* 

ERZURUM 
Necati Giîvcn 
GıyasctMrı Karaca 
Adnan Şcnyurt 

GAZİANTEP 
Hüseyin lncioğiu 
Hüseyin Yılman 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argıın 

İSTANBUL 
Sa:lun Aren 
Orhan Blrgit 
Orhan Erkanh 
Fuad S irmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Musîai'a Uyar 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yun m Koçak 
Fakih özfak'h 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmtş-

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veflk Pirinoeioğlû 

MUŞ 
Nerm'u Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğhı 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasotti ı Duman 
Orhan Kablbny 
M. Kemal Pal oğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Ncbioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamli Orhon 
Ali Rıza TT/ııner 

YOZGAT 
Yusuf Zivfi. Bıhadınlı 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğhı 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dil igil 
Kasım Gü'ek 
Kemal Sanibrahimoğlu 

İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 

Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Oaman Attilla 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

Muzaffer özdağ 

AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kasım Küirevi 
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AMASYA 
Ahmet Dcmiray 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kema! Bağcıoğlu-
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Efgftâer 
î. Sıtkı Hatipoğhı 
Emin Paksüt 
Hasan Tez; 
Alparslan Türkeş 
Ahmet. Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akıa 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altünkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
S'man Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güre1 i 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BÎNGÜL 
Cemal Yavuz 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUP. 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kııbaşlı 

BURSA 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.'X 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd'l 
Muzaffer Karan 
Hüdai Ora) 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 

EDIRNJ] 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nunettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başa:* 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (t.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan.Göğüs. 
Kâmil Ocak (B.) 

GlRESUK 
Ali Cüceoğtn> 
M. Kemal Çilesiz;: 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali1 Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abduilatt Çilli 

İSPARTA 
Süleyman: Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çatal.oğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUÜ 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 

(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
t. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 

Osman.. Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
H üsamettin. Gümüşpala 
İhsan Gürsan. (B.). 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal. Hakkı, Selek. 
Lebit Yürdoğlu 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kürtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman, Yeltekisn 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü. 
1. Hakkı Yalanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalioğîü 
Turan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Haaan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
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MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğîu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlü 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yağcı oğlu 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar ; 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan ] 
Fuat Uluc. 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Ay t AÇ 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDir 
Mehmst Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Maden 
Arif Hikmet Onat 

Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri. Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.j 
Yaşar Akal 
îlyaı Kılıç 
Selâhat'tin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kp-nal Tülezoglu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Misbah O ngan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
II İmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdarlıoğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmot Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELÎ 
Kenan Aral 

Hasan Ünlü 
URFA 

Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd nç 
Muhlis Görentaş (1. U.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğ u 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta'ât Asal 
S. Ekmel Çotiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
54. BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1966 Çarşamba 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (Mil-
let Meclisi 1/10; Cumhuriyet Senatosu 1/635) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 42; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 727) 

X 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/16; 
Cumhuriyet Senatosu 1/633) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 43; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
728) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İ Ş L E R 

IV 
A - HAKLARıNDA ÎVEDÎLLK KARARı 

VERILEN IŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Butça Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil-
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi: 11.2.1966] 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/19; Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı : 45; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi : 11. 2 .1966] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 





Dönem : 2 11* 
Toplat : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/19; 

Cumhuriyet Senatosu 1/636) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayılı : 730) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel sekreterliği 9 . 2 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5942 -1/636 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi: 20 . 1 . 1966 gün ve 1/19 - 22 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 .2 .1966 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen kabul olu

dan Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Not: 8trr% Atalay 

Açık oy neticesi : (115) 
Kabul : 81 
Ret : 34 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 9 . 2 . 1966 
Esas No. : 1/19 C. S. : 636 

No. : 17 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1966 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan (Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




