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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının (1/363) 

(S. Sayısı : 235) görüşülmesine devam olunarak : 
imar ve îskân Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçeleri kabul 

edildi. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü (1/383) (S. Sayısı: 252) ve 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

(1/380) (S. Sayısı : 253) 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarılarının da maddeleri kabul olundu; tüm-
lerinin açık oya sunulacağı bildirildi. 

24 Şubat 1976 Salı günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime 24 . 2 . 1976 Salı saat 02.55'te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 2 . 1976 Sah 

Teklif 

1. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve 
8 arkadaşının, Fındık tarımı hakkında kanun tek
lifi, (2/540) (Adalet, İçişleri, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ko
misyonlarına) 

Yazılı sorular 

2. — Sakarya Milletvekili Hayretin Uysal'ın, 
Mersin'li bir ihracatçıya ve Kıbrıs'tan ithal ettiği por
takal ambalajı kâğıtlarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/1077) 

3. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Söke'de yüksek fiyatla traktör satışı yapan bir kol-
lektif şirkete ilişkin Sanayi ve Teknoloji .Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1078) \ 

4. — İzmir Milletvekili Remzi Özen'in, Anason 
üretimi ile taban fiyatına ilişkin Gümrük ve Tekel 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1079) 

5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İçel -
Tarsus ilçesine bağlı bazı köylerin sulama projesi 
dışında bırakılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi.' (7/1080) 

6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İçel 
ilinde uygulanan götürü ziraî gelir vergisi indirimi
ne ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1081) 

Meclis Araştırması 
7. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 

arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* (10/78) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğhı 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 
1/367) (M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S, 
Sayısı : 515) (1) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1976 Malî yılı Bütçe Kanun ta^ 
sarısı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 

Programımıza göre Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ve buna bağlı Devlet Su îşleri Genel Mü
dürlüğü ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü bütçe
lerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Komisyon?.. Yerlerini aldılar. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki grupları adına söz isteğinde bulunan sa
yın üyeleri okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Par
lar, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Gün
düz SevMgen, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın İbrahim Akdoğan, 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın özer Ölçmen. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler, Sayın Etem 
Eken, Sayın Hasan özçelik, Sayın Nihan tlgün, Sa
yın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman 
Aykul, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Mehmet Pa
muk, Sayın Hasan Değer, Sayın Hasan Celalettin 
Ezman, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Hüseyin Erçe-
lik, Sayın Enver Akova, Sayın Hüseyin Deniz, Sa-

(1) 235 S. Sayılı basmayazı 16 . 2 . 1976 tarihli 
57 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ym Cahit Koçkar, Sayın Kemal Ataman, Sayın Hü
seyin Cavit Erdemir, Sayın Mustafa Kemal Gönül. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Par
lar. 

Buyurun Sayın Parlar. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA PARLAR 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 1976 
Bütçe tasarısı üzerinde Adalet Partisi Grupunun gö
rüşlerini ve dileklerini sunmak için söz almış bulu
nuyorum. 

Yüksek huzurunuza getirilen bu bütçenin, ül
kenin ekonomik imkânlarına göre uygun, fakat asıl 
ihtiyaçlarımız bakımından ise henüz yeterli bir bü
yüklüğe erişmemiş bulunduğunu belirtmek isterim. 
Yıl içinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar 
ile sözünü ettiğimiz büyüklüğün sağlanmasına çalı
şılmasını önererek konuya girmek istiyorum. 

1976 Bütçe tasarısı bu Bakanlığın bugüne kadar 
Meclislere sunduğu en büyük ve dinamik çalışma 
koşullarını sağlayan bir nitelik göstermektedir. Bu 
bütçenin dayandığı enerji politikasının esaslarını el
bette ki onaylıyoruz ve sonuç alınması için de her 
türlü gayreti göstereceğiz. 

Bizim inancımız şudur; enerji politikasının sap
tanması ve uygulama metotlarının seçilmesi tama
men teknik konular olduğu ve matematiğe dayan
dığı için, bu bakanlığın çalışmalarını düzenlerken 
partilerarasında büyük farklı görüşlerin olmaması 
gerekir, esasen yoktur da. Ama grup sözcüleri ve 
bazı konuşmacılar meseleyi esas platformundan kay
dırarak demagojik bir hava içerisirtde meseleye bak
mak istemeleri yüzünden temelde olan birlik, bera
berlik ortadan kalkmaktadır. Bunu esef verici ola
rak buluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin millî enerji 
politikası uygulaması demek, o ülkenin ihtiyacı olan 
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enerjiyi doğal kaynaklarına dayalı olarak zama
nında ve yeter miktarda kendi insanlarının el - eme
ği ve kafa gücüne dayalı - olarak verebilmesi demek
tir. Adalet Partisinin enerji politikasının temel vasfı 
da bu önemli konuya bu açıdan bakmak ve doğal 
kaynaklarımızı ülkemizin ve ulusumuzun kalkınma
sı için en verimli bir şekilde kullanmaktır. Adalet 
Partisinin enerji politikası bakımından çok dinamik 
bir durum içinde olması, büyük düşünmesi, çok ke
re aynı ölçüleri taşıyamayanlar tarafından istismar 
konusu edilmiş, demagoji vesilesi sayılmış ve me
seleye çeşitli alternatiflerin değerlendirilmesi açısın
dan bakılması zorlaşmıştır. 

1950 yılında 700 küsur milyon kilovatsaat olan 
enerji üretimi 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı 2,5 
milyar kilovatsaate çıkarmıştır. Bugün bu rakam 
16,5 milyar kilovatsaate varmıştır. Bu asrın sonun
da, yani 24 yıl sonra bu rakam 160 milyar kilovat
saate ulaşacaktır. 1950'den 1975'e kadar geçen görü
len 20 misline yakın bir büyüme, bu iki partinin, bir
birlerinin devamı olan bu iki partinin bu konular
daki büyük düşüncelerinin sonucu elde edilmiştir. 

Aynı düşünce sahiplerinin devre içinde bulun
maları halinde 2 nci 25 yıl içinde bir 10 misli bü
yümenin daha mümkün olacağını güvenle burada 
söyleyebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarımı üzmemek için burada vesika vermeden 
onların enerji bakanlarının bazı yatırımları durdurt
mak, bazılarını zamanında başlatmamak ve üreti
lecek enerjiyi kullanmama ihtimalini ileri sürerek, 
bazı olumsuz tedbirleri almak suretiyle bu ülkeyi 
bugün içinde bulunduğumuz elektrik enerjisi grizi 
içine sokmuşlardır. Bu konuda 1974 Bütçesi vesi
lesiyle bu kürsüden yapmış olduğum aynı mealdeki 
konuşmamda, gerekli kanıtları vermiştim. Sayın Ge
nel Başkanımız da, geçen gün burada yapmış oldu
ğu konuşmalarda bu vesikaları buradan etraflı bir 
şekilde sayın milletvekillerine duyurmuşlardı. 

Kaldı ki, ben şahsen daha büyük hedeflerin se
çilmesine zaruret olduğunu görüyorum ve bunu her 
vesile ile de ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'de 
enerji planlamasını politika dışına çıkarmak ve . bu 
önemli konunun gerektirdiği bilimsel düzeyde ince
lenmesini yapmak için bir enerji enstitüsünün kurul
ması önerimize hâlâ olumlu bir cevap verilmemiş 
olmasını da yadırgıyoruz. Elektrik enerjisi üretimi 
bakımından güvenilir su kaynaklarımızın normal 
yağışlı hayalarda takriben 70 - İSO milyar kilovat

saat enerji verebileceği saptanmıştır. Bu, 2 000 yı
lında, yani 24 yıl sonra varılması arzu edilen tüke
timin yarısı kadardır. Gerçi hidro elektrik santral
lerin işletme ve bakım masrafları çok azdır, yakıt 
masrafı ise hiç yoktur. Ama bunların* ilk yatırım 
masrafları ve süreleri çok fazla olduğu için bu as
rın sonunda varılacak toplam elektrik enerjisi üre
timinde hidrolik enerjinin payı hiç bir zaman % 50' 
nin üzerinde olamayacaktır. Bu nispetin ne olması 
gerektiği konusunda bilimsel kuruluşlarımızca her 
faktörü gözönüne alarak çok ciddî bir araştırma 
yapmamız gerekmektedir. Üretilmekte olan enerji 
üretimi ile ilgili programların en kısır yönünün nük
leer enerjiye verdiği payın yetersizliğidir. Çünkü, 
Türkiye'nin kıt olan petrol ve kömür kaynakları, ge
lişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi termik santrallere 
büyük ölçüde ağırlık verdirecek nitelikler taşıma
maktadır. ,Son enerji krizinden sonra Avrupa Eko
nomik Topluluğu enerji politikasını yeniden sapta
mış ve 10 yıllık bir dilim içinde enerji politikasını 
tespit ederken iki önemli konu üzerinde durulması
nı kararlaştırırı!ştır. Bunlardan birincisi; alınacak 
tedbirlerle 10 yıl sonra elektrik enerjisini daha ve
rimli bir biçimde kullanmak suretiyle üretim talebini 
'% 15 azaltmak, ikincisi de çok pahalı olan petrole 
dayalı enerji üretimini daha fazla genişletmeden nük
leer enerjiye büyük pay vermektir. Bu amaçla, AET 
ülkelerinin toplamı, yani 9 devlet, toplam gücü 
200 000 megavat olan 100 nükleer santralin tesisine 
başlamışlardır. Şüphesiz bu son tercihin temel da
yanağı, mevcut ve muhtemel enerji kaynaklan ara
sında yapılan optimal bir hesabın verilerinin böyle 
bir sonucu yararlı göstermesidir. 

Türkiye'nin, Ortak Pazar ülkelerinin yaptıkları, 
bu gerçekten yararlı çalışmalardan, daha etkili bir 
düzeyde yararlanabilmesi için 3 yıldır bu kürsüler
den talep ettiğimiz enerji enstitüsünün kurulmasını 
zarurî gördüğümüzü bir kere daha burada belirt-. 
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sanayimizin temel itici gü
cü olduğu için, konuşmamda ister istemez, elektrik 
enerjisi üretim sistemlerine ağırlık vermemiz gere
kiyor. Ancak bu sistemlerin geliştirilmesi için, ger
çekten seçilen hedefe varmak için Türkiye'de en 
yüksek düzeyde elektroteknik sanayinin ivedilikle 
kurulmasını gerekli görüyoruz. Yapılmasına başla
nan yeni büyük tesislerin, Elbistan - Afşin tesisleri, 
Karakaya ,ve Karababa projeleri gibi büyük tesis
lerin kurulmasını planlarken, bu ,.tesislerin, gerektir-
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diği önemli makine parçalarının ülkemizde imal 
edilmesi olanaklarının sağlanmasını zarurî görüyo
ruz. Nitekim, zamanında ihale edilmediği için ma
liyetinde % 30'un üzerinde artış olduğu ifade edi
len Elbistan projesinin kazan tesisleri ihalesi ile bu 
seviyede kazan imalât teknolojisinin Türkiye'ye ge
tirilmesi fırsatının değerlendirilmesi yapılabilirdi; 
ama üzülerek ifade edeyim ki bu fırsat kaçırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Elbistan - Afşin projesi
nin ihalesini geciktirenler, taşıdıkları bu çürük zih-
niyetleriyle bu ülkeye bu projenin belki de 300 000 000 
dolar daha pahalıya çıkmasına sebep olmuşlardır. 
Bu para ile Türkiye'de 10 000 000 ton çimento üre
ten 9 çimento fabrikasını kurmak ve Türk ekonomi
sine yılda 5 000 000 000 Türk liralık bit katma de
ğer sağlamak mümkün olabilirdi. îşte bizim Cum
huriyet Halk Partisi ile aramızdaki görüş farkı bu 
tip uygulamalardan doğuyor. Cumhuriyet Halk Par
tisi, kendi açısından en mükemmelini yapacağım di
ye, onu ararken, artan fiyatlarla ve büyük gecikme
lerle tesislerin daha pahalıya yapılmasını ve ekono
mimizin zarara uğramasına olanak sağlarken. Ada
let Partisi aldığı dinamik ve akılcı kararlarla ülke 
ekonomisinin hızla büyümesini sağlayarak daha ya
rarlı sonuç almayı tercih ediyor. Meseleyi bu ze
minde münakaşa etmek yerine Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüleri, Meclis kürsülerinde ve bu 
kürsülerden yaptıkları beyanlarla yanlış izlenimler 
yaratarak Adalet Partisinin Türk halkının çıkarları
na uygun bir politika izlemediğini ileri sürebiliyor
lar. 

Şimdi bu konuda 1 - 2 örnek vererek münakaşa
ların daha yapıcı olmayan zeminlerden yararlı ola
bilecek zeminlere aktarılmasına çalışacağım. 

Yıllardan beri Adalet Partisinin petrol politi
kası ve akaryakıta dayalı termik • santral yapma po
litikası eleştirilmiştir. Adalet Partisinin petrol po
litikası kısaca şu esasa dayanmaktadır; dün rakam
lar farklı idi, ama halen yürürlükteki rakamlara gö
re dışardan gelen petrolün varili 12 dolar değerinde
dir. Yerli üretilen petrolün varili ise 5 dolardan sa
tılmaktadır. Bu 5 doların % 67'si, - yani % 55 vergi, 
%. 12'si Devlet payı olarak - geri alınmakta,- böyle
ce ülkede üretilen petrolün gerçek maliyeti bize 2 
dolara malolmaktadır. Bu durum karşısında Türki
ye, petrol politikası bakımından kaynak tercihi mü
nakaşalarını geride bırakmıştır. Bulabilirsek, müm
kün olduğu kadar daha büyük ölçekte ihtiyacımızı 
kendi petrol kaynaklarımızdan temin etmeliyiz. So

run, bu kaynakları kim arayacak, bulacak, çıkarta
caktır, Bu konuda da Adalet Partisi tercihini yapar
ken, kamu, özel, yabancı arasında sadece ve sadece 
elindeki malî ve teknik imkânlara dayalı olarak op-
timal çözümler getiren yolları aramakta ve uygula
maktadır. Bu nedenle eğer yabancılara petrol ara' 
ma ruhsatı verilmişse, veriliyorsa, ki bunlar Cum
huriyet Halk Partisi iktidarlarında da aynen yapıl
mıştır ve sebebi 12 dolara petrol alma yerine iki do
lara petrol temin etmektir. Burada gelmiş bütün 
hükümetler tarafından Petrol Kanununun uygulan
masında yabancı firmalara tanıdıkları hakların baş
ka bir sebebe bağlanmasını ciddî bulmam, politika 
yapmak sayarım. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetimizin kuruluşun
dan az sonra petrol fiyatı ve AT AŞ rafinerisiyle il
gili bir konuda, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş 
olduğu bir Önerge üzerinde yapılan tartışmaları ha
tırlatıyoruz. Ama bu kürsüden Türk kamuoyunun 
gerçeği bir kere daha duyması için bu konuda tek
rar mahiyetinde bazı bilgiler sunacağım. 

Bilindiği gibi Bakanlar Kurulumuz Petrol Ka
nununun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğin
ce, petrol fiyatlarını serbest rekabet, dünya piyasa
sındaki emsal fiyatların gözönüne alınması ve ya
pılacak alım satım anlaşmalarının sağlayacağı gü
venilirlik esas alınmak şartıyle fiyat tespitini yapar
lar. Nitekim, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
1974'te 36 grâviteli petrol için ÎPRAŞ ile Irak Hü
kümeti arasında 10.50 dolar üzerinden üç ay vade
li bir fiyat anlaşması yapılmasını gözönüne alarak 
Maliye ve Dışişleri Bakanlarımızın yaptıkları müş
terek çalışma ile üç aylık faiz ve her gravite için de 
altı sent fark düşülmesi esas kabul edilerek ve Arap 
petrolü için 10.095 dolar, Irak petrolü için de 10.25 
dolar fiyat tespit edilmiş ve bu fiyatlara Cumhuriyet 
Halk Partisi Bakanının «olur» u alınmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bu hesabın dışında, bu işlemin dışında yapılmış yeni 
bir bildiği husus varsa, gelsinler buradan açıklasın
lar. Öyle sanıyorum ki, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımız bize buradan bu konularda gere
ken bilgiyi vereceklerdir. 

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisinin her 
kuruluşu devletleştirme arzusunda olduğunu bili
yoruz. Adalet Partisinin hür teşebbüsün yanında, 
hür teşebbüsün yapmadığı, zarar etse bile kamu 
yararına hizmet gören tesislerin Devlet elinde olması 
veya Devletin öncülüğünde kurulmasına hiç bir za-
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man karşı çıkmamıştır. Bütün iktidarları döneminde 
özel sektör gibi kamu sektörünün de gelişmesine yar
dım etmişlerdir. 

Hal böyle iken, «ATAŞ'ın devletleştirilmesi müm
kündü, niçin bunu yapmadınız ve niçin yabancı ku
ruluşun egemenliğine yardımcı oldunuz» derken, sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde 
bu kuruluşa tanınan rafinaj masraflarındaki fiyat 
farklarından dolayı Türk halkının çıkarlarına uy
gun bir karar almamak suretiyle, o sözü edilen fir
manın 200 ilâ 250 milyon Türk Lirası kadaj bir kâr 
sağlamasını gerçekleştirmişlerdir. Bu soruyu sormak 
bizim hakkımızdır ve bunun cevabını da buradan 
bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorulan sorarken ta
şıdığım asıl amaç, bir polemik yaratmak, bir tarafı 
yermek değildir. Güttüğüm asıl hedef, sanayileşme
nin en ağır yükünü taşıyan bu Bakanlığın daha iyi 
hizmet yapabilmesi için takip edeceği yolların yapı
cı, uyarıcı ve bilimsel verilere dayalı olarak eleştiri
lerle daha verimli bir düzeye çıkartmaktır. Bu ne
denle, konuşmamın bundan sonraki bölümünde 
Enerji Bakanlığımızın uzun ve kısa vadeli uygula
ma politikaları içinde izlemesi yararlı olacak nok
talarını satırbaşları halinde belirtmeye çalışacağım. 

1. — Yukarıda belirttiğimiz gibi, Türkiye ener
ji enstitüsünün kurulması mutlaka gerçekleştirilmeli 
ve ülkemizde yıllık ve uzun vadeli enerji arzlarının 
politikaları, ülke' ve dünya kaynaklarının durumları
na dayalı olarak en verimli çözümler bulunarak ya
pılmalıdır. 

2. — Türkiye'deki yapı normlarından enerji tü
ketim saatlerini ayarlamaya varıncaya kadar her ted
biri alarak enerji tüketiminde israfı önleyici tedbir
ler bulunmalıdır. Bu konuda alınacak tedbirlerle 24 
yıl sonra enerji tüketiminde takriben 24 milyar Kwh. 
elektrik enerjisi tasarruf etmek mümkün olacaktır. 
Bu rakamın 4 Keban Barajının yıllık toplam enerji 
üretimine eşit olduğunu düşünürsek böyle bir tutu
mun sağlayacağı yararları daha iyi anlamış oluruz. 

3. — Enerji tesislerimizin yapımları için gerekli 
ara malları üreten ağır elektroteknik sanayii çok cid
dî tedbirlerle çok kısa zamanda realize edilmelidir. 
Bunu yaparken TEK'in kanunda mevcut olan im
kânlar en yüksek düzeyde kullanılmalıdır. 

4. — Nükleer enerjinin ülkemize getirilmesi için 
düşünülen programın çok yetersiz olduğunu görüyo
ruz. Planlanan 600 MW. İrk tek santralin ancak 10 
sene sonra devreye girmesini hamleci bir davranış 

I olarak göremiyoruz. Türkiye'nin bu asrın sonuna 
doğru toplam enerji tüketiminin nükleer payı Ortak 

I Pazar ülkelerinde düşünülen seviyelere çıkarılması 
için daha büyük bir programın ele alınmasında mut
lak zaruret görmekteyiz. 

I 5. — Büyük şehirlerimizin belediyeleri ile TEK 
I arasındaki kronik hale gelen ihtilâf kesin bir çözüme 

bağlanmalı, bu önemli altyapı sorunu olan büyük şe-
I hirlerimizdeki elektrik arzı sorununun optimal çözü

mü bulunmalıdır. Böylece daha önceki yıllarda şikâ
yetlerini yaptığımız israfın ve yüksek maliyetli ener
ji arzı sorunlarını ülke ekonomisinde daha yararlı bir 
çözüme bağlayabiliriz. 

6. — Şeker fabrikalarımızın, senenin sadece 3-4 
ay süren kısa kampanya aylarında çalışmaları buna 
mukabil yılın diğer zamanlarında üretimde bulunma
maları ufak bir ilâve yatırımla bu fabrikaların ter
mik santrallerinin 25 MW veya daha uygun bir taka
te çıkarılması suretiyle gaz türbinlerinden daha ucuza 
elektrik temin etmek mümkün olabilir. Bu teknoeko-

I nomik problemin ciddî bir araştırmaya dayalı olarak 
etüt edilmesinde ve bu imkânın kullanılmasında ya-

I rar görüyoruz. 
I 7, — Madenlerimizin özellikle kömür yatakfarı-
I mızın işletilmesinde bazı geri tekniklerin ve idarî 
I yöntemlerin kullanıldığını uygulamaların verimsizli

ği ile görmekteyiz. Bu tür uygulamaların devamının 
I millî ekonomimize gelecek yıllarda çok büyük zarar 
I vereceğini düşünerek ister Devlet sektörü olsun is-
I ter hür teşebbüs elinde bulunsun, bu kaynakların iş-
I letmelerinin modern esaslara dayalı yapılmasını sağ-. 
I layıcı tedbirler mutlaka alınmalıdır. Bu konuda tek-. 

nisyenlerimizin siyasî görüş ve düşünüşlerinden çok 
I teknik esasların daha çok ağırlık kazanması yolları 

araştırılmalıdır. Her halde doğal kaynaklarımızın 
israfına yol açacak uygulama kim tarafından yapılır-

I sa yapılsın buna engel olacak ülkemiz şartlarına uy
gun müeyyideler süratle bulunmalı ve bu müeyyide-

I lerin kontrolünü yapacak teşkilâtlanmaya gidilmeli
dir. 

8. — 1974 malî yılı Bütçe görüşmelerinde zamanın 
Bakanına, bu kürsüden Rize - Çayeli - Madenköyü 
bakır yataklarının işletilmesi için yaptığım çağrımı 
bu kez aynen tekrar ediyorum. O çağrımda Sayın Ba
kandan söz konusu projenin ya teklif edilen şekli ile 
özel bir işletme biçiminde veya kendisinin düşünebi
leceği başka bir işletme biçiminde bu verimli projeyi 
ele almasını önermiştim. 

I BAŞKAN — Sayın Parlar, bir dakikanız kaldı 
efendim. 
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MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Çünkü, bu 
proje o bölgede büyük bir istihdam yaratacak ye ül
ke ekonomisine büyük katkısı olacaktı, bu yapılma
mıştır, üzerinde hassasiyetle durulmasını temenni 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, toparlayın efendim. 
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — 9. — Karade

niz Bakır Kompleksinin yapılan büyük vaatlere rağ
men, devamlı bir zarar içinde bulunması bu yatırı
ma hisse senedi ile iştirak eden 8 bine yakın vatan
daşımızı mağdur ettiği gibi, bu tür teşebbüslere va
tandaşların iştirak etme cesaretlerini kırdığı için de, 
çok olumsuz bir gelişme olarak görüyorum. Sayın 
Bakanın, bu büyük kuruluşun verimli hale gelmesi 
için ciddî tedbirler almalarını düşünüyoruz. 

10. — Elbistan - Afşin Termik Santralinde karşı
laşılacak olan en büyük sorun TEK ile TKÎ arasında
ki koordinasyondur. Bu sebepten Elbistan - Afşin 
için söz konusu koordinasyonu sağlayıcı tedbirlerin 
şimdiden alınmasını zarurî görüyoruz. 

11. — Ülkemizde meskenlerin ve fabrikaların 
özellikle kış aylarında yakıt bulmaları çok ciddî bir 
sorun haline gelmiştir. Sayın Bakanın, Bütçe Karma 
Komisyonunda verdiği izahatı olumlu bir gelişmenin 
habercisi olarak kabul etmekle beraber, bu konudaki 
tıkanıklıkları ortadan kaldıracak tedbirlerin daha te
sirli hale getirilmesi için çok daha etkili bir çalışma
nın en kısa zamanda ele alınması ve vatandaşın hak
sız kâr sağlayanlara ezdirilmemesi için gerekli ted
birlerin alınmasını grupumuz ısrarla beklemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, sözünüzü kesmek mec
buriyetinde kalacağım, lütfen bağlayın efendim. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

12. — Bu arada, İstanbul ve Ankara gibi büyük 
kentlerin kömür tevzi müesseselerinde çağ dışı metot
larla yapılan çalışma biçimlerinin değiştirilmesi ve 
kömür tevzi depolarının sayılarının artırılması yolla
rı aranmalıdır. 

Ankara'nın hava kirliliği problemi çözülmemiştir. 
Bu konuda yapılan bütün çalışmaları, göstermelik ça
lışmalar olarak kabul ediyoruz. 1974 bütçesinde de 
söylediğim gibi, Batı'da bu meseleler insan sağlığını 
ve neslinin gelişmesini engelleyici meseleler olarak 
ele alınmıştır. O ülkelerde gösterilen ciddiyette oldu
ğu gibi bu konulara eğilinmesini öneriyorum. 25 se
ne evvel dünyanın en kirli şehirlerinden olan... 

BAŞKAN — Sayın Parlar, bağlayın efendim, sö
zünüzü keseceğim. 
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MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Rica ederim, 
bağlıyorum Sayın Başkanım... , 

BAŞKAN — Nesini bağlıyorsunuz efendim, mü
temadiyen okuyorsunuz. Son kısımlarını okuyun ta-
mamlansın,, 

'MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Görüyorsu
nuz. 

13. — İrak ve İran tabiî gaz projeleri ülkemizde 
tüketilmeseler bile, Avrupa'ya İskenderun civarında 
kurulacak sıvılandırma tesisleri ile Güney Avrupa ül
kelerine gönderilebilmeleri bakımından fizibil olacağı, 
bazı enternasyonal uzmanlar tarafından ifade edilmiş
tir. 12 Mart Muhtırasından sonra işlbaşına gelen, si
yasî sorumluluğu olmayan hükümetlerin yanlış po
litikaları ve 1973 seçimlerinden sonra kurulan hükü
metlerin bu önemli konuya hassasiyetle eğilmeleri 
için fırsat bulamamalarını Türk ekonomisi bakımın
dan büyük bir kayıp telâkki ediyorum. Bu konuda 
çok ciddî... 

BAŞKAN — Sayın Parlar, sözünüzü keseceğim, 
lütfen... 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Görüyorsu
nuz, bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Nasıl biter efendim, vaktiniz 5 da
kika geçti. Lütfen son kısmını okuyun efendim. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir konu kaldı, müsaadenizle okuyayım. Bu ko
nu çok mühim. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, vaktimiz yok efendim, 
çok rica ederim, 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çok mühim bir konu var, arz etmem lâzım. 

BAŞKAN —• 5 dakika oldu, hepsini okumadan söy
leyebilirsiniz efendim. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bir konu
yu okuyacağım, o kadar. 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun kalkınması 
için özellikle Fırat ve Dicle sularının bütün imkân
larının en kısa zamanda kullanılmasını sağlayacak 
büyük yatırıma, her imkânı kullanarak hızla başla
manın yollan aranmalıdır, 

Bu konuda temennimiz, Türkiye'nin kaynaklarını, 
Ortak Pazar ülkelerinin teknolojilerini ve petrol üre
ten ülkelerin finansman kaynaklarını ülkemizin çıkar
larına en yararlı bir şekilde kullanmak için yeni ve 
hızlandırılmış bir programın ele alınmasını düşünme
liyiz. Bu büyük projenin yarattığı imkânların söz ko
nusu tarafların katkıları ölçüsünde, ama mutlaka 
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Türk halkının mutlak egemenliği altında yapılabile
ceğine inanıyorum. Partimizin... 

BAŞKAN — Sayın Parlar, bağlayın efendim. 
(MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim, bu konu mühim. 
'BAŞKAN — Lütfen efendim, yoksa sözünüzü ke

seceğim efendim, kesmek mecburiyetinde kalacağım. 
Çok rica ederim, 5 dakikayı geçirdiniz. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
'Bakanlığı Bütçesiyle ilgili Grupumuzun görüşlerini 
arz etmeye çalıştım. Aslında bize verilen zamanın sı
nırlı olması, bazı önemli konulara derinlemesine in
memize imkân vermediği gibi, 15 madde halinde sun
maya çalıştığım; fakat sunamadığım önerilerime sa
tır başlan halinde ilâve edeceğim bir kısım konuları 
da burada ifade edememiş bulunuyorum. 

Bununla beraber, burada sunmuş olduğum bu fi
kirlerin Bakanlık mensuplarına yararlı olacağını ve 
bizleri düşünceye davet edeceğini sanıyorum, 

ıBen, enerji kaynaklarının ve tabiî kaynakların dün
yanın diğer kaynaklan olarak tanımlayabildiğimiz in
san, el ve kafa gücünün geliştirilmiş teknolojilerin ve 
sermayenin bütün insanların mutluluğu için israf edil
meden, en verimli bir şekilde kullanılmasının yararlı 
olacağı görüşünü taşıyorum. 

'Bu Parlamentonun ve hükümetlerimizin enternas
yonal forumlarda kaynakların delicesine yok edilme
sine engel olucu ve onların optimal kullanılmasını sağ
layıcı tedbirlerin bulunmasında öncülük etmelerini, in
sanlara karşı beslememiz gereken sevgi ve saygının ge
reği sayıyorum. Böyle bir davranış içine giren Türki
ye'nin kazançlı çıkacağına inanarak, bu Bütçenin ül
kemize ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yorum, 

Beni sabırla dinlediğiniz için size ve Sayın Baş
kana, gösterdiği müsamaha için teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlar. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Gündüz 

SeVilgen, buyurun efendim^ 
M. S. P. GRUPU ADINA M. GÜNDÜZ SEVİL--

GEN (Manisa) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ve katma 
'bütçeli bağlı kuruluşların yani Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1976 
Malî Yılı Bütçeleri hakkında Millî Selâmet Partisinin 
görüşlerini arz etmek için huzurlarınızda bulunuyo

rum. Yüce Meclisi, Grupum ve şahsım adına derin say
gılarımla selâmlarım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, memleketi
mizin enerji, maden, petrol ve su gibi tabiî kaynak
larını memleketimizin menfaatlerine ve ihtiyaçlarına 
uygun olarak araştırmak, geliştirmek, işletmek, değer
lendirmek ve bu kaynakların mahsullerini istihlâk 
merkezlerine tevzi etmek üzere etüt yapmak, proje ve 
planlarını tanzim, inşa, işletme ve bu maksatla kurul
muş müesseselerin faaliyetlerini koordine ve kontrol 
etmek; aynı zamanda bunların ithal, ihraç, istihsal, 
istihlâk ve tevziat esasları ile fiyat tarifelerini tayin 
etmekle vazifelendirilmiştir. 

Bakanlık bu vazifelerini bünyesindeki genel mü
dürlükler, bağlı ve ilgili kuruluşlar eliyle ve onlara 
bağlı müessese ve iştirakler vasıtasıyle yapmaktadır. 
Görülüyor ki Bakanlık, memleketimiz iktisadiyatı ve 
milletimizin idame-i hayatı için çok önemli vazifelerle 
mükellef olup bu vazifeleri ifa için de çok geniş bir 
teşkilâta sahiptir. Filhakika, 1976 yılı Devlet yatırım
larının toplamı 83 milyar lira olup, bunun % 34,3'ünü 
teşkil eden 28,6 milyar liralık kısmı bu Bakanlık ve 
bağlı ve ilgili kuruluşlar eliyle yapılacaktır. Bakanlık ve 
bağlı ve ilgili kuruluşların 1975 yılı yatırımları topla
mı 17,7 milyar lira idi. Demek oluyor ki, 1976 yılında; 
1975 yılına nazaran % 61,7'lik bir artış vardır. Bunu 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bugünkü Hükümetimizin 
memleket ve milletimizin bu hayatî ve ehemmiyetli 
meselelerine verdiği ehemmiyeti ifade etmesi bakımın
dan da manalı görüyoruz. 

Ancak, bu meblâğ bugünkü ihtiyaçlarımız bakı
mından elbette kâfi değildir. Gönlümüz, bu hizmet
ler için çok daha fazla tahsisat ayrılmasını arzu et
mektedir, ama ne yapalım ki devletimizin imkânları 
ancak bu kadarına elvermektedir. İnşallah gönlümüz-
ce imkânlara kavuşacağımız günler de gelecektir. Şim
dilik marifet; mevcut imkânları en iyi şekilde kullan
mak ve israf etmemekte hatta imkânları her türlüsü 
ile seferber ederek en iyi neticeleri almaktadır. 

Bir misal arz etmek istiyorum : Elektrik istihsa
linde % 12'lik bir artış temini için yılda 15 milyarlık 
bir yatırıma ihtiyaç vardır ve 1976 bütçesinde gördü
ğüm kadarıyle bunun için ancak 11 milyar lira ayrıla
bilmiştir. Bundan evvelki yıllarda ayrılan miktar bıı-

- nun çok daha altında idi. Görülüyor ki devlet imkân
ları bu ihtiyacı karşılayacak durumda değildir. O hal
de, ne yapıp edip başka imkânlar aramak mecburi
yetindeyiz. Ne yapılabilir nasıl bir imkân temin edile
bilir? İlk akla gelen hususî teşebbüsü bu hizmete sevk 
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etmek hatta teşvik etmektir. Bu mevzua tekrar döne
ceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, önce enerji mevzuundan 
söz etmek istiyorum. Enerji istihlâki dünyada son 10 
yılda % lOO'lük bir artış göstermiştir. Halbuki dün
yadaki nüfus artışı son 10 yılda bu nispetin çok çok 
altındadır. Demek ki insanoğlunun enerji kullanma 
ihtiyacı günden güne artmakta, hem de büyük bir sü
ratle artmaktadır. Artık dünyada medeniyet seviyesi 
kullanılan enerji miktarı ile ölçülmeye başlanmıştır. 
Memleketimizde toplam enerji kullanımları petrol eş
değeri olarak 1962'de 14 milyon ton idi, 1975'de bu 
miktar yılda % 6'lık bir artışla 30 milyon ton olmuş
tur. Yapılan hesaplara göre 1987'de % 8'lik bir ar
tışla bu miktar 76 milyon ton olacaktır. Memleketi
mizde nüfus başına enerji kullanılması 1962'de yılda 
petrol eşdeğeri olarak 473 kilo idi, bu miktar 1975'de 
750 kilo olmuştur; ileride çok daha artacaktır. Halbu
ki bu mjktar ileri Batı ülkelerinde bizdekinin 10 mis
line kadar çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ileri Batı 
ülkeleriyle aramızdaki mesafeyi kapama bir hayli güç 
bir iş olarak görünmektedir, fakat milletimizin enerji 
kullanma temayüllerine elbette büyük ölçüde cevap 
vermek ve bilhassa sanayimizin muhtaç olduğu ener
jiyi mutlaka karşılamak mecburiyetimiz de vardır. 
'Bu, devletimizin âdeta millî müdafaa vazifesi kadar 
ehemmiyetli bir vazifesidir. Zira bugün dünyada var
lığımızın devam edebilmesi, itibarlı ve şahsiyetli bir 
devlet olabilmemiz iktisaden güçlü olmamıza bağlı
dır. İktisaden güçlü olmamız da memleketimizin 
enerji problemini süratle halletmekle gerçekleşebilir. 

İçtimaî hayatımızda elektrik enerjisinin ikî mü
him kullanma yeri vardır. İkametgâh ve işyerlerinde 
aydınlatma ve ısıtma gibi maksatlarla, diğeri de sa
nayide. 

Bugün nüfusumuzun en önemli bir kısmı belki 
yarıya yakını elektrik kullanamamakta veya çok kifa
yetsiz bir kullanma imkânına sahip bulunmakta, me
selâ ancak kısmen aydınlatmada kullanmakta. 

Bugün köylerimizin % 80'i elektrikten mahrum, 
hatta il, ilçe ve belediyelerimizden küçümsenmeye
cek bir kısmı kifayetsiz imkânlara sahip bulunmak
tadır; ancak öğrenmiş bulunuyoruz ki, bu plan döne
minde yani Üçüncü Beş Yıllık devrenin sonuna ka
dar il, ilçe ve belediyelerimizin tamamı enterkonnek-
te sisteme bağlanacak ve bundan böyle her yıl 2 500 
köyümüz- elektriğe kavuşacak. Bu fevkalâde mem
nuniyet verici bir neticedir, ilgililere, bu yolda hiz

meti geçenlere en kalbî tebrik ve teşekkürlerimizi arz 
etmek isteriz. 

Elektriğin sanayide kullanılmasına gelince : Bunun 
ehemmiyeti her türlü izahtan varestedir. Millî gelirin 
100 liralık bir artış göstermesi için vasati 5 liralık 
enerji kullanmaya ihtiyaç oluyor. Demek oluyor ki, 
millî gelirin artışı için yani memleketimizin hakiki ma
nada kalkınabilmesi için, enerji büyük bir faktördür. 

Bu rakamın bir başka manası daha vardır; elektrik 
enerjisinin fiyatındaki artış, istihsal edilen malların fi
yatlarına büyük ölçüde tesir etmemektedir. Mühim 
olan, sanayiin enerji bulabilmesidir. En pahalı elek
trik, bulunmayan elektriktir. Elektrik bulunabiliyorsa 
bunun pahalı olması veya daha ucuz olması mesele 
değildir, 

'Bugünün müzakere edilmesi gereken mevzuu, 
elektriği şu sistemle istihsal edersek daha ucuza mal 
ederiz, bu sistemle istihsal edersek daha pahalıya mal 
ederiz meselesi değildir. Hangi usulle olursa olsun; 
süratle istenen miktarda, istenen zaman ve istenen me
kânda, istenen şekilde sürekli ve emniyetli olarak te
min edilebilmesidir, 

Hülâsa edersek mesele enerjinin her ne suretle 
olursa olsun, kâfi miktarda elde edilmesi ve hizmete 
arz edilmesidir. 

Yukarıda devlet imkânlarının gerekli tahsisatı 
ayırmaya elvermediğini ifade etmiştik ve ilk akla ge
len çarenin de hususî sektörü bu. istikamete sevket-
mek olduğunu belirtmiştik. Şu anda meri olan ve 1970 
yılında çıkmış olan 1312 sayılı Kanun mutlaka gerek
li düzeltmelerle elektrik enerjisi istihsalinin TEK'in 
tekelinden kurtarılması gerektiğine dikkatleri çekmek 
istiyorum. 

Bir taraftan elektrik mevzuunu TEK'in tekeline 
bırakıyor, diğer taraftan da bir komşu memleketten 
elektrik ithal ediyoruz. Doğrusu buna akıl erdirmek 
mümkün değildir. Bu çok garip bir tenakuzdur. 

I 

Elektriği neden tekele aldık? Herhalde hususî te
şebbüsün iradesine ve indî tasarruflarına bırakmak 
istemedik bu kadar mühim bir mevzuu... Ama nasıl 

> oldu da bir yabancı devletin keyfine tefkedebiliyoruz 
bu kadar mühim bir meselemizi? 

Bir müddet evvel TEK'in de ortak olduğu Çukur
ova Şirketi yeni tesisler kurmak istedi. DeVrin idare
cileri muhtelif bahanelerle müsaade etmediler. Ya
tırım yapma imkânı tanımadılar. O sırada bütün yurt
ta elektrik kısıntılı bir şekilde kullanılıyordu; saatleri 
ileri ve geri alarak güya çare bulunmaya çalışılıyor
du. Peki o zaman bir yerli şirkete güvenmedik de 
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şimdi bir yabancıya, bir başka devlete nasıl güveni
yoruz? Hani o gün kıyameti koparan özel sektör kar
şısı topluluklar? Neden buna sesleri çıkmaz? 

Muhterem milletvekilleri, tekrar ediyorum, hususî 
teşebbüsü mutlaka ne yapıp edip, bu istikamete sev-
ketmeliyiz. Hatta teşvik etmeliyiz. Bütün millî imkân
larımızı seferber etmeliyiz ve bu meselemizi en kısa 
zamanda halletmeliyiz. Enerjiyi talep edilen miktar
da, istenen miktarda, istenen zamanda, istenen me
kânda, istenen şekilde belli bir emniyet ve devamlı
lıkla, makul bir fiyatla millî menfaatlerimize en uy
gun şekilde temin etmenin yollarını aramalıyız. 

Devlet sektörü, hususî sektör ve şayet varsa diğer 
sektörler, her ne şekilde olursa olsun vakit geçirmeden 
harekete geçirilmeli, bunlar her türlü teşvik tedbirle
rinden istifade ettirilmeli ve bütün imkânlar seferber 
edilmelidir. 

En mühimi, bu" mevzu Devlet tekelinden kurtarıl
malıdır. Tekel, ister hususî teşebbüsün ister Devletin 
elinde olsun, hele bu mevzuda memleketimiz için ka
tiyen fayda getirmez: Bugünkü enerji ihtiyacımızı kar
şılamak için halen mer'i TEK. Kanununun da cevaz 
verdiği üzere, Çukurova ve Antalya Elektrik Şirketle
rine bu yönde yatırım yapma imkânları süratle tanın
malı ve bu tip yeni hususî teşebbüslerin ortaya çık
ması teşvik ve temin edilmelidir. Bu fikrimize karşı, 
ileri Batı ülkeleri misal gösterilerek, «onlarda da bu 
hizmet devlet elinde, devlet tekelindedir» denilebilir, 
doğrudur. Hatta belki kapitalist bir ekonomi düzenin
de böyle hayatî bir unsurun hususî teşebbüsün elinde 
'bulunmasının mahzurları da söylenebilir, bunlar da 
doğrudur. Ancak şu andaki zarurî duruma bir çözüm 
getirme mecburiyetimiz de vardır. TEK Kanunu de
ğiştirilirken bu hususlar da nazara alınarak bazı te
minat hükümleri getirilebilir. Hususî teşebbüsün is
tihsal ettiği elektriğin fiyatı da, Devlet tarafından tes
pit edilecektir. Devlet ihtiyaç duyduğu zaman hususî 
teşebbüsü de mağdur etmeyecek tarzda, bu gibi mü
esseseleri devletleştirmek veya bugünkü tatbikatta ol
duğu gibi, onlara ortak olarak, keyfî hareketlerine 
mani olacak hakkı saklı tutabilir. Bunlar şu anda ak
la gelen çarelerdir. Düşünüldüğü takdirde daha mües
sir tedbirler de bulunabilir. 

Bu mevzuda söylemek istediğim bir başka mesele 
de şudur; bugün memleketimizin takriben 80 milyar 
kiloVat/saat hidrolik potansiyele sahip olduğunu bi
liyoruz. 1975 yılında bu potansiyelin ancak % 8'i ci
varındaki bir kısmından, yani yaklaşık 5,9 milyar kilo
vat/saatten istifade edilmiştir. Hesaplara göre 1982 yı

lında kullanma oranı % 28,5'a çıkacak. Beş sene. son
ra bile geride % 71,5'luk istifade edilemeyen hidrolik 
potansiyel kalacaktır. Cenabı Hak memleketimize çok 
ibüyük imkânlar vermiş, ama biz bu imkânlardan isti
fade edemiyoruz. Bu çok acı bir şeydir. Bundan 15 - 20 
sene evvel memleketimizde 12 bin su değirmeni vardı. 
Vakıa, bu sektördeki modernleşmeye paralel olarak 
değirmen adedi bugün 300'e düşmüştür ama, o sular 
halen mevcuttur ve bunlar enerji deposudur. Bilhassa 
köylerimizin aydınlatılmasında ve oralardaki küçük 
üniteler için sanayi enerjisi temininde memleketimizin 
sahip olduğu bu küçük sulardan büyük ölçüde istifade 
etmek mümkündür. Bunun için lüzumlu teçhizat da 
yerli imkânlarla temin edilebilir. Bu hal, hem elek-
tromekanik sanayiin gelişmesine sebep olur, hem de 
istihdam imkânı temin eder. Enerjide bugünkü sıkışık 
durumdan kısmen olsun kurtulmak için düşündüğü
müz bir kaç tedbiri de burada zikretmekte fayda gö-: 
rüyorunv 

Mevcut elektrik enerjisinin daha çok sanayie sev-
kedilebilmesi için, başka taraflardaki kullanmadan ta
sarruf etmek gereğine inanıyorum. Meselâ, işyeri ve 
ikametgâhlardaki, aslında göze ve sıhhate de zararlı 
olacak tarzda aşırı aydınlatmaya mani olmak; şehirle
rin aydınlatılmasında azamî tasarrufu temin etmek; 
bilhassa sinem, tiyatro, gazino gibi yerlerde ve diğer 
yerlerde reklam maksadıyle yapılan çeşitli ışık oyunla
rı ve reklâm panolarıyle, yılın belli günlerinde sokak
ların ve diğer umumî yerlerin eğlence maksadıyle aşı
rı aydınlatılmasına mani olmak gibi, tasarruf tedbir-: 
leri düşünülebilir. 

Ayrıca büyük kısmı ithal edilen akaryakıttan tasar
ruf etmek ve böylece döviz zayiine mani olmak için, 
bilhassa Devlet otolarının lüzumlu - lüzumsuz, keyfî 
ve şahsî hizmetlerde kullanılmasına mani olmak, akar
yakıtla muharrik vasıtanın keza yine sadece keyfî eğ
lence ve zevk vasıtası olarak,kullanılmalarına mani ol
mak için, vatandaşın belli bir anlayışa gelmesini temin 
edecek tedbirleri de almak, hasılı her türlü israfa ma
ni olucu tedbirleri almanın zaruretine inanıyorum. 
Bunlar elbet bugünlük geçici tedbirlerdir. 

Ayrıca enerjinin ısınmada kullanılırken zayi olma
sını önleyecek tedbirler meyanında, yeni bir inşa sis
teminin geliştirilmesi ve güneş enerjisinden istifade edi
lerek ısınmanın temin edilmesi, usullerinin de gelişti
rilmesi gerektiğine kaniyim. 

Bugün memleketinizde ısınmak için 15 milyon m3 

odun kullanılmaktadır. Bu miktarı da asgariye indir
mek ve böylece tasarruf edilecek kısmın, orman ürün-
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leri sanayiine aktarılmasını temin etmek için de ted
birler düşünülmelidir. Enerji kaynağı olarak bilinen; 
petrol, odun, kömür vs. nevinden bütün maddeler dün
yada mahduttur. Meselâ dünyada mevcut petrol re
zervlerinin daha, bir rivayete göre 30, bir rivayete gö
re 50 seneye yeteceği hesaplanmıştır. Ondan sonra ne 
olacak? Sürekli ve başka çeşit enerji kaynakları bul
mak mecburiyetindeyiz. Bu, üniversitelerimizin, ilim 
adamlarımızın üzerine düşen mühim bir vazifedir. On
lar araştırıp bulacaklar. Ayrıca burada memnuniyet
le ifade edelim ki, Hükümet nükleer enerjiden istifa
de etmek için gerekli çalışmalara başlamış ve önümüz
deki günlerde bu hayırlı faaliyetin ilk adımlarının 
atılacağı müjdesini vermiştir. Epeyi gecikmeyle de ol
sa, bugün için kifayetsiz de olsa- bunu iyi bir baş
langıç olarak kaydediyor ve bu mevzua yakın zaman
da daha büyük bir ehemmiyetle eğilmmesini Hükü
metten bekliyoruz. 

1975 yılında memleketimizin tüm enerji ihtiyacı
nın % 23'ünün taş kömürü ve linyitten, % 47'sinin 
petrolden, % 25'inin odun ve tezek gibi iptidaî mad
delerden, % 5'inin de hidrolik ve nükleer güçten te
min edildiği gözönüne alınacak olursa, bu tablo hiç 
de iç açıcı değildir. Zira, çok büyük bir kısmı tabiatta
ki mahdut kaynaklara istinat etmektedir. O halde bu
gün işin üzerinde en çok durulması gereken konular
dan biri de memleketimizin tüm enerji ihtiyacının da
ha ziyade hidrolik ve nükleer güçten temin edilmesi 
yolunda gerekli çalışmaya vakit geçirmeden hemen baş
lanması ve yukarıda zikredilen % 5'lik nispetin süratle 
artırılmasının tedbirlerinin alınmasıdır. 

Buna ilâveten ileri Batı memleketlerinin bugünkü 
duruma gelene kadarki tecrübelerinden de istifade 
ederek millî kaynaklarımız henüz başlangıçta iken, is
raf edilmeksizin eri rantabl bir şekilde kullanılması 
yolunda da gerekli tedbirleri almak zorundayız. Cena
bı Hakkın memleketimize ve milletimize çok büyük 
bir ihsanı olan yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza sa
hip olalım, israf etmeyelim, onları memleket ve mil
letimizin hayrına en güzel bir şekilde kullanmasını, 
bilelim, yabancıların eline bırakmayalım, kendi elimiz
le değerlendirelim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Zamanın müsaadesi nispetinde bir kaç cümle ile de 

madencilik ve DSİ Genel Müdürlüğünün faaliyetleri 
ha'kkında düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Memleketimiz, Allaha şükür çok ve çeşitli ma
den rezervlerine sahip. Bu arada dünyada ender bu
lunan krom, boraks, fosfat gibi sanayiin temel mad

deleriyle, volfram, uranyum gibi gerçekten çok değerli 
stratejik madenlere sahibiz. Son ikisi, hem de gelece
ğin belki en harcıâlem enerji kaynağı madenleri.; An
cak, şurasını üzüntü ile belirtelim ki, bunlardan çoğu 
zaman gereği gibi faydalanamıyor ve bu nadir servet
lerimizi işlenmemiş olarak yabancılara satıp çok cüzi 
bir gelir temin ediyoruz. Onlardan işlenmiş olarak 
kendi malımızı satın alırken de dışar+ya oluk gibi pa
ra akıtıyoruz. 

Burada şu iki hususu Hükümetimizden beklemek 
artık hakkımızdır. 

Birincisi; mevcut madenlerimizi, bilhassa dünya
nın bize muhtaç olduğu krom, boraks gibi madenleri
mizi kendimizin işleyip, izabe edip dünyaya öylece 
satabilmemizi temin edecek tesisleri kurmak; 

İkincisi; 1976 bütçesinde 1975'e nazaran şahit ol
duğumuz Maden Tetkik Arama Enstitüsü yatırım 
tahsisatı artışının her sene daha hızla artan bir tem
po ile olması ve bu kuruluşumuza daha büyük imkân
lar sağlayarak yeni yeraltı kaynaklan araştırmasının 
daha büyük bir kesafet ve sürat kazanmasının temi
ni. 

Bugün gayri safî millî hâsılamızın sadece ı% 2'si 
madencilikten temin olunuyor. Bunu çok daha büyük 
nispete çıkarmak mecburiyetindeyiz. 

Şunu iftiharla belirtmek isterim ki, DSİ Genel 
Müdürlüğümüz kuruluşundan beri uhdesine düşen 
vazifeyi büyük bir muvaffakiyetle yapmaktadır. Ge
çen seneye nazaran ı% 66'lık bir artışla 8,4 milyara 
ulaşan yatırım programının bu sene de eskilere denk 
bir başarıyle gerçekleştireceğine inanıyoruz. 

Esasen iştigal sahası DSİ'ye çok yakın olan Top-
raksu Teşkilâtıyle daha yakın bir işbirliği ve koordi-
neli çalışmayla suya hasret vatan topraklarının suya 
kavuşturulması, sulama hizmetlerinin hedefe ulaşma
sını gerçekleştirmelerini de temenni ediyoruz. 

Köylerin elektriklendirilmesinde şebekenin tesisi, 
işletmesi, bakımı ve onarımı, hasılı her türlü hizmet
lerin bir kuruluşta toplanmasının tatbikattaki aksak-
lıklarıyle gidereceğine inanıyorum. Bu hususta gerek
li mevzuat düzenlemesi süratle yapılmalıdır. Ayrıca, 
diğer hizmetlerde olduğu gibi, köy elektriklendirme
sinde de köy katılım paylarını kaldıracak kanun de
ğişikliği, Hükümet programına uygun olarak süratle 
gerçekleştirilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Son olarak, Uluslararası Enerji Ajansı .mevzuuna 

da temas etmek istiyorum. 
Bugünkü haliyle Uluslararası Enerji Ajansı daha 

ziyade OPEC'e karşı Batılıların bir kuruluşu ve mü-
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eadele birliği intibaını vermektedir. Bizim böyle bir 
birliğe dahil olmamız, kendileriyle çok yakın ilgileri
miz olan dost ve kardeş ülkelerle hasım bir toplulu
ğa katılmamız manasına olacaksa buna bizim rıza 
göstermemiz katiyen mümkün değildir. Hele hele bu, 
Avrupalıların kendi aralarındaki entegrasyonun bir 
başka görünümü ise; bir de, kurulan bu ajansın pet
rol üreticisi ülkelerle bir çatışmaya girmek niyetiyle 
kurulmadığını teyit için bizi de aralarına alıyorlar ve 
bizim dost ve kardeş ülkelerle olan yakınlığımızdan 
istifade etmek istiyorlarsa, o zaman buna da müsaade 
etmemiz katiyen mümkün değildir. Sadece enerji kay
naklarının geliştirilmesi, petrole alternatif olabilecek 
yeni kaynaklar ve metotlar araştırılması gibi teknik 
ve ilmî gayelerin ortakçısı olabiliriz; - ama zamanımız 
o ki, teknik ve ilmî veçhesi, meselenin sadece perde-
şidir. 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, vaktiniz dolmuştur 
efendim; bağlayınız. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Başüs-
tüne Sayın Başkanım. Son cümlemi arz ediyorum. 
Bir daha ikazınıza fırsat ve imkân "bırakmayacağım 
inşallah. 

Perde arkasındaki asıl maksadın sarahatle bilin
mesi; ondan sonra karar verilmesi gerektiğine inanı
yor ve Hükümetin bu konuda ehemmiyetle dikkatini 
çekmek istiyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1976 bütçe
sinin memleketimiz ve milletimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Heyeti saygıyle selâmlarım. (M. S. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Altmışyedioğiu, buyurun efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ-
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

1976 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Petrol ve elektrik enerjisi konuları bugün yalnız 
ülkemizde değil, bütün dünyada, en önemli sorunlar 
olarak yer almaktadır. 

Enerji konusunun sağlam ve güvenilir bir şekilde 
çözülmesi, yalnız ileri bir sanayi toplumu haline gel
menin değil, millî bağımsızlığımızın da vazgeçilmez 
şartıdır* 
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Türkiye'de bugün enerji çeşitleri olarak linyit, taş
kömürü, petrol ürünleri ve hidrolik enerji kullanıl
maktadır. Ticarî mahiyette enerji kaynağı olmayan 
odun ve tezek de toplam enerji üretiminde önemli yer 
tutmaktadır. 

Ticarî mahiyette enerji kaynağı olmayan odun ve 
tezek ısıtma amacıyle kullanılmakta ve bu kaynağın 
payı yıldan yıla artmaktadır. 

Bugün Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde 
petrolün payı % 39,8'dir. Keban Barajının devreye 
girmiş olduğu da nazara alınacak olursa, bu oran da
ha da artacaktır. 

Hampetrol ihtiyacımızın % 65'inden fazlası dışa
rıdan ithal edilmektedir. Fiyatlardaki artışlar sebe
biyle Türkiye, dışarıya 900 milyon dolar civarında 
küçümsenemeyecek bir meblâğ ödemek zorunluğun-
da kalacak; ödemedeki bu artış, yatırımları büyük 
bir ölçüde etkileyecektir. 

Yeni rezervler bulunmadığı takdirde, mevcut pet
rol rezervlerimizin 1982'ye doğru tükenmeye başlaya
cağı ve ihtiyacın ithal ile karşılanacağı hesaplanmak
tadır. Bu gerçekler karşısında bu konuya büyük önem 
verilmesi şarttır. 

Yeni rezervlerin bulunması için hiç bir fedakâr
lıktan kaçınmamalı, millî çıkarlarımız ön planda tu
tularak arama faaliyetleri hızlandırılmalıdır. 

Millî petrol şirketlerimiz her yönüyle güçlendiril
melidir. 

Millî kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendi
recek, dışa bağımlı olmaktan kurtulma.imkânları sağ
layacak bir çalışmanın içine süratle girilmelidir. 

Millî ekonomimiz ve millî savunmamız bakımın
dan tam bir güven içinde bulunabilmek için depolama, 
stok yapma gibi tedbirler ihmal edilmemelidir. 

Uzun yıllar kararlı bir düzeyde kalan dünya ham
petrol fiyatları, petrol ihraç eden ülkelerin aralarında 
örgütlenmeleri sonucu 1973'ten itibaren büyük artış
lar göstermiştir. Bütün Dünya'da enerji bunalımı ola
rak adlandırılan bu yeni gelişme karşısında petrol it
hal eden ülkeler hızla tedbir almalıdır. Bu arada Hü
kümetimiz petrol tüketimini azaltıcı tasarruf tedbirle
ri düşünmelidir. Avrupa ülkeleri bu tasarruf tedbirle
ri sayesinde petrol tüketiminde bir hayli mesafe al
mışlardır. Ülkemizde linyit kömürlerinin bolluğu se
bebiyle, enerji kullanımı içinde linyitlerden en üst dü
zeyde yararlanma yoluna gidilmelidir. Enerji sektörün
de yatırım projelerinin, projelendirme ve gerçekleşme 
safhalarında yetenekli teknik personeli sağlamak hu
susunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve bu husus bir 
an önce halledilmelidir. 
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Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
petrol davasını millî bir dava sayar. Programımızda 
petrol araması, çıkarması, tasviyesi faaliyetleri ile bo
ru hatlarının ve Petro - Kimya Sanayiinin devlet ke
simi içinde yer alması esasını benimsemiştir. 

Yabancı Petrol Şirketlerinden daha önce aldıkları 
ruhsatlara dayanarak, yapacakları faaliyetle, iyi niyetin 
gerektirdiği tarzda ve süratle çalışmalarını istiyor ve 
bu şekilde çalışmayan yabancı şirketlerin ruhsatlarının 
hukuk kurallarına uygun olarak geri alınmasının zaru
ri olduğuna inanıyoruz. 

Grupumuz sermayesi Devlete ait millî petrol ku
ruluşlarımızın petrol arama, çıkarma ve tasviye faali
yetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin kaldırılmasını, 
bu kuruluşların millî menfaatlerimize uygun şekilde 
gelişmesinin başlıca şartı kabul eder. 

Petrol, artık milletlerarası alanda açıktan açığa bir 
dış politika silâhı olarak kullanılmaktadır. Son yılın 
olayları petrolün büyük devletlerin, Avrupa ülkeleri
nin, Japonya'nın dış politikalarını, özellikle Orta - Do
ğu politikalarını etkileyen başlıca faktörlerden biri ol
duğunu ortaya koymuştur. Bu durumda Türkiye'nin 
enerji ve enerji kaynaklan konusunu bir bütün halinde 
ele alıp kısa, orta ve uzun vadeli politikalarını çok dik
katle tespit etmesi gerekir. Millî ekonomi bakımından 
taşkömürü, linyit, su, petrol, odun ve tezek gibi enerji 
kaynakları arasında en faydalı dağılım sağlanmalıdır. 

Enerji kaynağı olarak, su kaynaklarımızın daha iyi 
ve daha çabuk değerlendirilmesi için, alınması gerekli 
tedbirler, acilen planlanmalıdır. 

Millî kaynaklarımızı süratle değerlendirip, enerji 
bakımından dışa muhtaç olmaktan kurtulmalıyız. 
Nükleer Enerji ve üzerinde bir çok ülkelerin araştır
malar ve denemeler yaptıkları başka enerji kaynakları 
açısından, Türkiye'nin çağın dışına ve gerisinde kal
maması için Yüce Meclisimiz bu konu üzerinde dik
katle eğilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Dünya ölçüsünde sanayileşmenin yaygınlaşması ve 
ticaretin artışı sonucu hammaddelerin önemi gittikçe 
büyümektedir. Fosfat, Bakır ve Demir cevheri üretici
lerinin örgütlenmeleri buna örnek gösterilebilir. 

Ülkemizde, madencilik sektöründe bir durgunluk 
gözükmektedir. Bunun hızlandırılması için-gerekli ted
birlerin alınmasına inanıyoruz. 

Madenler konusunda kısa vadeli arama programla
rının uygulanması zarureti vardır. Maden Dairesinin 
verimli çalışma imkânına kavuşturulması kanatindeyiz. 

1974 yılında Etibank tarafından fosfat yataklarının 
işletilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarına başlan

mış ve fakat gecikme sebebiyle bu kaynakların işletil-
memesinden dolayı uğradığımız zararlar çok büyük ol
muştur. 

Sayın milletvekilleri, Yurdumuz, yeraltı zenginlik
lerine sahiptir. Ancak bu zenginliklere bizim yeterince 
sahip çıktığımız söylenemez. Hiç bir dönemde hükü
metler, bu konuda tatminkâr bir politikaya girme
mişlerdir. Konunun önemiyle ilgili tutarlı bir çalışma 
yapılmamıştır. 

Türkiye'de bugüne kadar maden potansiyelinin cid
dî ve ilmî bir envanterinin yapılmamış olduğu inan- • 
çındayız. 

Tüm enerji kaynaklarını ve yeraltı ürünlerini içine 
alan kısa, orta, ve uzun dönemleri kapsayacak bir po
litikanın gecikilmeden tespit edilerek uygulamaya ge
çilmesinde büyük zorunluk vardır. 

Hükümet Programında, «Büyük sulama projeleri 
hızlandırılacak, bu meyanda aşağı Fırat Projesi gibi 
çok maksatlı ve yüksek ekonomik yararları olan pro
jelerin süratle gerçekleşmesine çalışılacaktır» denmek
tedir. 

1976 Yılı Programında 76 adet büyük su projesi
nin başlanmasına olanak sağlanmasından, Grupumuz 
büyük bir memnunluk duymaktadır. Ayrıca, 6 baraj 
üniteleri ile 1 030 adet kuyunun açılması ve aşağı Fırat 
projesinin sulama ile ilgili büyük yapılarına 1977 yı
lında başlanacağı milletimiz için sevindirici faaliyetler
dir. 

Türkiye'deki nüfusun c/c> 68'nin köylerde yaşadığı, 
kasaba halkının önemli kısmının da ziraatle uğraştığı, 
ziraî ürünlerin elde edilen gelirin millî gelirimiz ve 
ihraç gelirimiz içerisindeki büyük nispeti dikkate alındı
ğında toprak ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi
nin ne derecede" önem arz ettiği kolaylıkla anlaşılmak
tadır. 

Ziraî üretimin artışında en önemli unsur olan sulama, 
taşkın ve erozyonu önleme, bataklıkların, kurutulması, 
hidroelektrik tesislerinin inşası içme ve sulama suyu te
mini gibi Türkiye'nin yıllardan beri halledilmeyen büyük 
problemlerin halletme yolunda Devlet Su tşleri Ge
nel Müdürlüğü mensuplarına başarılı çalışmalarından 
dolayı Grupumuz adına şükranlarımızı ifade etme
yi bir vazife sayıyorum. 

Hükümetimiz çorak, verimsiz Doğu Anadolu, Gü
ney Doğu Anadolu ve Orta Anadolu topraklarında 
sabah - akşam, soğuk - sıcak demeden çalışan fakir 
köylümüze, köylerini ışığa kavuşturmak için elektrik
siz bırakmamak için, elektrik hizmetleri için köylüye 
yüklenen % 30 mecburî katılma payının kaldırılması-
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na karar verilmiş, bu gelirin başka kaynaktan daha 
âdil şekilde alınmasını öngören kanun tasarısını Par
lamentoya sevk etmiştir. 

Ayrıca, tabiî afetlerden zarar gören ve kendilerine 
devletçe konut yaptırılan afetzede yurttaşlarımızın 
ödeme yükü azaltılmıştır. 

Sel, dolu, don, hastalık, haşere, kuraklık ve yan
gın gibi âfetlerden zarar gören ve üretim gücünü kay
beden köylü ve çiftçilere kendilerine yeniden üretici 
hale getirecek şekilde yardımda bulunmak amacıyle 
bir fon kurulmasını öngören kanun tasarısının Tür
kiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olmasından bü
yük bir sevinç duymaktayız. 

Bu Hükümet, icraatı ile fakir Türk köylüsünün su 
derdi, sulaması, elektriği ve yolunu halletme çaba
sı içindedir. 

Türkiye'nin petrol bakımından ümit verici olan 
bütün bölgelerinde petrol arama işine önem verilme
sinin hızlandırılmasının programda bahsedilmesinden 
ve gayret sarfedileceğinden memnunluk duymaktayız. 

İlk defa A. P. - C. G. P. Ortak Hükümeti zamanın
da, Bakanlar Kurulunca Ege ve Karadeniz'de petrol 
aranması kararlaştırılmış, Türkiye Petrolleri A. O.'lı-
ğına ilk açık deniz arama ruhsatları A. P. - C. G. P. 
Ortak Hükümeti zamanında verilmiştir. Bu adım 
önemli bir adımdır. Kıta sahanlığı konusu bundan son
raki dönemlerde önem kazanmıştır. 

Bu konunun Ege Denizinin her iki milletin refahı 
için birlikte yararlanmaları gereken, Türkiye ile Yu
nanistan arasında her iki ülkenin hak ve menfaatleri
ni koruyacak şekilde müzakerelerle halli için, Tür
kiye'nin gösterdiği iyi niyetle çabalar karşılık görse 
idi, bu anlaşmazlık çoktan çözülmüş olurdu. 

Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyecektir. 

Hükümetimizin bu konudaki kararlı beyanlarından 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tür
kiye hakkından fazlasını hiç bir zaman istememiştir. 
fakat haklarını da hiç bir zaman çiğnetmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grupumuzun görüşlerini 
arz etmiş bulunuyorum. 1976 malî yılı Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin yüce milletimize, Ba
kanlığa ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olması dile
ği ile Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın İbrahim 
Akdoğan'ındır. Buyurunuz Sayın Akdoğan. 

24 s 2 . 1976 0 : 1 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AKDO
ĞAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinde 
C. H. P, Grupunun görüşlerini belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü; «Görüşlerde 
aynı paralelde olmamız lâzım gelirken, muhalefet 
sözcüleri demagojiye kaçıyorlar» diyorlar. Hakikat
leri söylemenin, ilim ve bilim doğrultusunda konuş
manın ne zamandan beri demagoji olduğunu doğru
su anlayamadık. 

Sayın milletvekilleri; 
Bakanlık Bütçesi üzerindeki eleştirilerime Üçüncü 

Dünya blokuna mensup 75 ülkenin 1973 senesinde 
Cezayir Toplantısında aldıkları kararlarla başlamak 
istiyorum. Üçüncü Dünya Ülkeleri 1973'te Cezayir' 
de toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 

1. Devletlerin doğal kaynaklarına sahip çıkmala
rı ve onları geliştirmeleri en doğal haklarıdır. : 

2. Üçüncü Dünya Ülkeleri doğal zenginliklerin
den kendileri faydalanmalıdır. 

3. Üçüncü Dünya Ülkeleri doğal zenginliklerini 
özgürce seçtikleri bir sistem içinde kendi yararlarına 
değerlendirmek hakkına sahiptirler. 

Bu kararlardan çıkan sonuç şudur : Üçüncü Dün
ya ülkeleri çok uluslu büyük şirketlerin kendi doğal 
kaynakları üzerinde oynadığı oyunu görmüşler, kapi
talist düzenin kendilerini nasıl sömürdüğünün farkı
na varmışlar, hatta tekellerin doğal kaynaklarını da
ha kolay sömürebilmeleri için o ülkenin rejimi ile 
oynadıklarını f arketmişler ve bu sömürüye beraber
ce karşı çıkmak gereğini duymuşlardır. 

Alınan kararların 3 ncü maddesi üzerinde biraz 
durmak istiyorum. «Üçüncü Dünya Ülkeleri doğal 
kaynaklarını özgürce seçtikleri bir sistem içinde ken
di yararlarına değerlendirmek hakkına sahiptirler» 
demekle acı bir gerçeği dile getiriyorlardı. Ülkemizde 
hâlâ bazılarının anlamadıkları, anlamak istemedik
leri bir gerçeği. O da şudur. Tekeller, çok uluslu şir
ketler, sömürülerini daha kolay yapabilmeleri için ül
kelerde hükümetler devirip hükümetler kurabiliyor
lar. O ülkelerde gerçekleri söyleyenleri, ulusal men
faatlerini korumak isteyenleri Genel Müdürleri, Müs
teşarları yetkilileri kendi kurdurdukları hükümetler 
vasıtası ile görevlerinden aldırabiliyorlar, en ağır suç
larla, itham edip hapsedebiliyorlar, hatta öldürebiliyor
lar bile.. Üçüncü Dünya Ülkelerinin vardığı bu aşa
manın çok gerisinde kalmış olmamız Demokratik sol 
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C. H. P.'nin mücadelesinin ne kadar gerçeğe dayan
dığını, ulusal çıkarlarımızın yararına olduğunu orta
ya , koyduğu gibi, siyasal mücadelesinde rakiplerinin 
kimler olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. 

Ancak C. H. P. bu sömürü düzenini hükümetler 
devirip, hükümetler kurabilen çok uluslu şirketlerin 
geniş maddî olanakları ile, yeşil dolarları ve onları 
yerli işbirlikçilerine rağmen halkla bütünleşerek, gü
cünü kuvvetini halktan alarak belki biraz zor ama 
mutlaka değiştirecektir. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının kuruluş gayesi ulusal enerji sorunlarımı
zı ve politikamızı saptamak, enerji gereksinmelerimi
zi doğal kaynaklarımıza dayalı olarak karşılamaya 
çlışmak yeraltı servetlerimizi en yararlı biçimde kul
lanma yöntemlerini tespit edip uygulamaktır. 

Ancak senelerden beri iş başında bulunan Demirel 
Hükümetleri «Yeraltı zenginliklerimizi devletleştire-
lim» diyenlerin karşısına «Komünist» diyerek di
kilmiş, enerji üretimimizi dışa bağımlılıktan kurtara
lım, kendi doğal kaynaklarımıza dayalı enerji poli
tikası izleyelim diyenlerin karşısına «Üretilmeyen 
enerji en pahalı enerjidir» sözü ile karşı çıkarak 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını esas görevin
den uzak tutmuştur. 

Bu yüzdendir ki, bugün enerji üretim ve pazarla
mamız büyük ölçüde dışa bağımlıdır. 

Bol, ucuz ve güvenli elektrik elde etmek anapoli-
tika olması icap ederken, bugün bolun yerine kıt, ucu
zun yerine pahalı, devamlının yerine kesintili, güven
linin yerine bir dış ülkeden enerji ithal' etmek duru
mu ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri; yeraltı servetlerimiz sınırsız 
değildir. Bitip tükenmeyecek gibi değildir. Kullan
makla tükenen kaynaklardır. Bu kaynakları ataları
mız bize yurdun her karış toprağını kanları ile 
sulayarak armağan etmişlerdir. Bu kaynaklarda ge
lecek kuşakların da payı vardır, hakkı vardır. 

Ancak bugün ülkemizde milliyetçiliği kendi teke
linde görenlere, milliyetçiliği kendilerine özgü sayan
lara şunu hatırlatmak isteriz. Bugün yeraltı zenginlik
lerimiz, boraksı, linyiti, bariti ve diğerleri ile yağma 
edilmektedir. Aşırı kâr hevesi, ilkel üretim metotları 
yüzünden doğal kaynaklarımız plansız - programsız 
olarak tüketilmektedir. Gelecek kuşaklara suyu sıkı
lıp posası çıkmış bir limon gibi «Büyük Türkiye» 
bırakacağız. îşte zaman bugün milliyetçiliklerine toz 
Kondurmayanların torunları bile kendilerini lanetle 
anacaklardır. 

Milliyetçiyim diye bas bas bağırılsa da doğal kay
naklarımızı devletleştirelim diyenlerin karşısına «Ko
münist» diye dikiindiği müddetçe doğal kaynakla
rımız yedi düvele peşkeş çekildiği sürece böyle mil
liyetçiliğe kargalar bile gülecektir. 

Ülkemizde linyit rezervinin j % 16'sına sahip 
T. K. İ. üretiminin % 76'sını, rezervin % 80'ini sa
hip özel sektör ise üretimin % 24'ünü gerçekleştire
bilmektedir. 

Kış aylarında vatandaşın linyit temininde çektiği 
güçlük herkesçe bilinmektedir. Aşırı kâr hevesi ile 
vatandaş soyulmaktadır. Demokratik sol C. H. P. va
tandaşın sağlığının özel sektörün kâr hevesine terk-
edilmesine karşıdır ve .karşı olacağız. 

Evet C. H. P. gerçekleri anlata anlata, çok uluslu 
şirketler ve onların yerli işbirlikçileri ile mücadele ede 
ede, halk iktidarım kuracak, yer altı zenginliklerimizi 
ona buna peşkeş çekmeyi milliyetçilik sanan sahte mil
liyetçilerin maskesiini indirerek madenleri ddvletleşti-
recektir. 

Sayın milletvekilleri, köy elektrifikasyonu üzerin
de zamanın olanakları dahilinde durmak istiyorum. 
Sırası gelmişken, kıt olanaklarına rağmen görevlerini 
üstün başarı ile devam ettiren TEK mensuplarına bu
radan teşekkür etmek istiyorum. 

Ülkemiz kişi başına düşen elektrik enerjisi ba
kımından Avrupa'da sonuncudur. Bir çok ülkelerin 
gıpta ettiği, mahrum olduğu büyük su ve linyit pon-
tansiyelimize rağmen, ülkemizde mevcut 80 milyar 
Kvvh/yıl su potansiyelimizin ancak 3,3 milyar Kwh/yıl 
dan, 6 milyar tonluk linyit potansiyelimizin ancak 7 
milyon ton/yılından faydalanabilmekteyiz. Bu da 
gösteriyor ki enerji üretim potansiyelimizin çok cüzî 
bir kısmından faydalanabilmekteyiz. 

Ülkemizde mevcut 40 bine yakın köyden ancak 
6.500'ünde elektrik vardır. Diğerleri hâlâ elektrik ener
jisinden mahrumdur. Türkiye Elektrik Kurumunun 
kıt olanakları ile köy elektrifikasyonu sorununu çöz
mesi imkânsızdır. Bu Bütçeden köy elektrifikasyonu
na hayali paralar ayrılmıştır. Zannediyorum ki, Sa
yın Bakan komisyon ve Senato'da verdiği rakamları 
burada da söyleyecektir. Ancak bü bütçe ile 1976 
yılında 2 500 köyün elektriklenebileceğine ne hazin
dir ki, TEK mensupları bile inanamıyorlar. Bütün 
gayretleri, kalpleri ile inanmak istemelerine rağmen.. 

Burada bir konuya daha değinmek İstiyorum. MC 
Hükümeti köy elektrik katılım paylarını kaldıracağım 
diyor. Hükümet tasarısı ellinizde. Bu tasan ile elekt-
riik katılım paylarını kaldırıyorum demek büyük bir 
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yutturmacadır. Tasarıda köy katılım payları kaldırılı
yor, ancak, «köy hibeleri» adı altında bu pay bir 
başka türlü geliyor. Bu tasarı aynen kanunlaştığı 
takdirde yine hibe adı altında para yatırmayan köy
ler büyük ölçüde programa alınmayacak, hibe adı al
tında para yatıran köylere öncelik tanınıyor ge
rekçesi ile köy katılım payları devam edecektir. Bu 
bir yutturmacadır, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu 
tasarıya karşı çıkacağız. 

Elektriğe kavuşmuş olan köylerin ayrı bir sorunu 
da karşımızdadır. Elektriğe kavuşmuş olan köyler 
daha bunun zevkini tadamadan kronikleşen arıza
larla karşılaşmaktadırlar. Teknik bilgi yetersizliğin
den köyler haftalarca elektriksiz kaldığı gibi, malzeme 
zayiatı da artmaktadır. 

Köy branşmanlarının trafo başına kadar Türki
ye Elektrik Kurumunun kontrolü altında olması ve 
Türkiye Elektrik Kurumunun da bu olanaklarla do
natılması gerekmektedir. 

Sayın milletvekileri; nerede, enerji üretimimiz 
dışa .bağımlıdır dense, Sayın Bakan, kendine özgü bir 
mantıkla karşımıza çıkıyor ve şöyle diyor Sayın Ba
kan, «Ülkemizde 5,9 milyon ton fuel - oil üretiyoruz. 
Biz bunun ancak 1,5 milyon tonunu fuel - oil sant
rallarında kullanıyoruz. Ne yapalım bu 5,9 milyon 
ton fuel - oil'i? Sokağa mı atalım» diyor. 

Geçenlerde Senatoda da aynen şöyle söylemiştir, 
«yani ibiz bu fuel - oil'le evlerinizi ısıtsak, o zaman 
muhalefet sözcüleri karşımıza çıkıpta evlerinizi dışa 
bağımlı olarak ısıtıyorlar demeyecekler midir?» demiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, bu mantık bizim iddiaları
mızı çürütmez. Eğer Sayın Bakan, yanında oturan 
yetkililere sorarsa, Türkiye Elektrik Kurumunun sa
dece fuel - oil santrallarında kullanmak üzere, geçen 
sene 500 bin ton fuel - oil ithal ettiğini öğrenecek
tir. Tonu 35 dolardan 500 bin ton fuel - oil ithal edip 
elektrik üretmenin adı da, dışa bağımlı elektrik üret
mektir. 

Dışa bağımlı demek; insanın kendisini ayakla
rından ve bacaklarından kapının dışına bağlamak de
mek değildir. 

Sayın milletvekileri, Sayın Başbakan ve Bakan 
her yerde, 1976 yılının 50 baraj yılı olacağından bah
sediyorlar. Sayın Bakan, sizinle bir hususta anlaşmak 
mecburiyetindeyiz. Temel atmakla, bitirmek ayrı 
şeylerdir. Temel atmak, temel atmanın çalımını atmak 
işi bitirmek demek değildir. 

Sayın Bakandan soruyoruz; Karakaya Barajından 
bahsediyorsunuz. Plasman sorununu hallettiniz mi, 
Dünya Bankasının, «Krediyi veririm, ancak barajın 
su rejimini ben idare ederim» şartına Hükümetin ce
vabı nedir? 

Soma - Yatağan Mart ayında ihale edilecek. Bu 
bölgede kurulacak termik santralların senede 2 mil
yon ton linyit kömürüne ihtiyacı vardır. Orada se
nede 2 milyon ton linyit üretecek tesisleriniz var mı
dır? O bölgede 2 milyon ton linyit üretecek olan 
tesislere bugün başlasanız bile, ancak üç sene sonra 
ancak o 'bölgede senede 2 milyon ton linyit üretecek 
tesisleri kurabilirseniz. Belki Soma, zamanında bite
bilir, ancak siz o bölgede kömür sorununu halletme
diğiniz sürece temel atmakla, işi bitirmenin aynı 
olmadığını göreceksiniz.. Cemal Ünal'la daha kö
mür pazarlığını bitiremediniz. 

Gelin şu madenleri devletleştirelim diyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi, madenleri, kömürleri dev
letleştirelim derken, Edirne'den girip, Van'a kadar 
çala kalem 10 bin ton, 1 milyon ton, üç milyon ton 
rezervli madenleri de özel sektörün elinden alıp 
devletleştirmek niyetinde de değil. İşletmesi rantabl 
olmayan madenleri devletleştirmek devletin hiç bir 
işine yaramz. Ancak, eğer bugün elinizde madenleri 
devletleştirme kanunu olsa idi, ibugün o termik sant
ralını kurarken karşılaştığınız güçlüklerle karşılaş
mayacaktınız. Bugün termik santralı koruyorsunuz, 
kömürler Cemal Ünal'ın elinde, Ahmet'in elinde, 
Mehmedin elinde. Bir onunla pazarlıklara girişiyor
sunuz. 

Sayın Bakan, işe başlamakla bitirmenin ayrı şey
ler olduğunun en iyi kanıtları Çıldır, Aşağı Yeşilırmak 
ve Arslantaş baraj ve santrallarıdır. 1968'de yapımı
na başlanan santrallarla, temeli atılan bu santralların, 
1972'de devreye girmesi öngörülüyordu. Sene 1976, 
hani nerede? Bîr de bakıyoruz evvelsi akşam televiz
yonda Sayın Bakan, Arslantaş santralında 40 tane 
damperli kamyonla, 15-20 tane aracın çalıştığını bü
yük bir müjde veriyormuş gibi söylüyor. Aslında bun
ların 1972 de bitmesi öngörülüyordu. Sene 1976, 40 
kamyon, 10 - 15 tane araç gereç, 'bunları çalıştırmak
la övünüyoruz. 

Sayın Bakan; Pet - Kim'de, siz henüz bakan olma
dan, üretime geçmiş ünitelerin açılışını yapmak, kor-
delâsını kesmek iyi hoş bir şey olabilir. Ancak Pet -
Kîm'in taşıt lastik üretimini sağlayacak Pet - Las 
projesi, hâlâ Bakanlar Kurulunun onayını bekliyor. 
Yabancı sermayeli lastik şirketleri, kapasitelerini iki 
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artırma müsaadelerini alırlarken, Pet - Kim'in projesi- I 
nin kimler tarafından engelendiği kamuoyunun meç
hulü değildir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde sulanan arazi ge
niş imkânlarımıza rağmen çok azdır. Halen ülkemiz
de 13,5 milyon hektar sulanabilir arazinin 2,2 milyon 
hektarını sulıayalbilmekteyiz. Yani % 2,2'sini. Bu ra
kamın Pakistan'da dahi % 42'yi bulduğunu söyler
sek-, zaman zaman işbaşında bulunan ve kendisine ba
rajlar kralı dedirten" Demirel hükümetlerinin, başarılı 
baraj politikası ortaya çıkmış olur. 

Sayın milletvekilleri, zaman olanakları ölçüsünde 
petrol politikamıza değinmek istiyorum. Çağımızda ! 
enerji kaynaklaırının başında gelen ve enerji ihtiyacı
nın yaklaşık % 43 - 47'scni karşılayan petrole, bu açı
dan, bakmak bir zarurettir. Kapitalist dünyada petrol 
üretim, dağıtım ve rafinajı büyük ölçüde tekellerin 
denetimi altındadır. 20 ne i yüzyılda bir çok savaşlar 
dünya kamuoyuna sunulandan farklı sebeplerden ol
muştur. Bir çoğunun altında büyük tekellerin çıkar 
hesapları yatar. Savaşların gizli sebepleri arasında 
başta gelenlerinden biri de, petroldür. Geri kalmış ül
kelerde petrol bir ızdırap kaynağı olmuştur, İç savaş
lar, hükümet darbeleri birbirini kovalamakta, haysi
yet ve şerefin para ile satınalındığı, o insanı alçaltıcı 
ortamlar doğmaktadır. 

Uluslararası tekellerin pençesine düşen ülkeler, bu 
durumdan kolayca kurtulamamaktadır. Çünkü bu te
kellerin ardında, onun çıkarını silâh gücü ile koru
yan bir devlet veya devletler, ya da tekellerin o ül
kede menfaat karşılığı edindiği insanlar vardır. Petrol' 
savaşında uluslararası kartelin yapamayacağı kötü
lük, gereğinde göze alamayacağı tehlike yoktur. Bu 
şirketlerden birinin Kıbrıs Barış Harekatında üretimi 
yavaşlatması, yukarıda bahsettiklerimizin bir kanıtı
dır. Ne var ki, devletleşmesine çok az bir zaman kala, 
MC Hükümeti bir cankurtaran simidi gibi .imdadına 
yetişmiştir. Bu konu da, MC Hükümetinin ilginç mil
liyetçilik örneklerinden bir tanesidir. Bugün ülkemıizde 
bulunan yabancı petrol şirketleri petrol arama işle
rini bırakmışlar, onun yerine daha kârlı olan, kendi 
ürettikleri hampetrolün yan ürünlerini satacak olan, 
pazarlama ve dağıtım işlerine yöneltmişlerdir. 

Bugün ülkemizde 1 000'e yakın açılmış kuyunun 
650'si, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. 
Diğerleri ise yabancı şirketlere aittir. Bu rakamlar ya
bancı sermayenin petrol arama yönünden ne kadar ge
ride kaldığını .göstermektedir, 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Bir dakika 
rnı efendim? 

Sayın milletvekilleri, zamanın dar olanakları öl
çüsünde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi dile getirmeye çalıştım. Ancak bu
rada Sayın 'Bakana bir noktayı belirtmek ihtiyacım 
hissediyorum. ' 

Sayın Bakanım, bunları söylerken *hiç bir şekilde 
ne sizi ilzam etmek istiyorum, ne de bir töhmet altında 
bırakmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, Umumî Heyete hitap 
edin efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Bugün
lerde bir dedikodu almış yürümüş vaziyettedir. Mart 
ayında ihalesi yapılacak 5 barajın proje ihale bedeli 
15 milyar civarındadır. 15 milyarlık ihale bedelinin 
% 1 komisyon ücreti 150 milyon lira yapar, •,% 2'si 
300 milyon lira yapar, % 3'ü 450 milyon ika yapar. 

Dünyadaki birçok firmaların mümessilleri, bu 
ihaleleri kazanabilmek için bir yarış içine giırmişu r̂-
dir. Malesef ve maalesef söylüyorum, bu Parlamento 
çatısının içerisinde bazı milletvekillerini de, bu iha
leleri kendi firma&araun üzerine aktaraiblmek için, 
bir politik baskı yapma yoluna da girmişlerdir. 

Sayın Bakanım, biç bir şekilde sizin Bakanlığınızı 
-ilzam etmek istemiyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — İsmini açıkla is
mini, öyle iftira olmaz. Çok ayıp şey. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Ne zaman
dan beri gerçekleri söylemenin, ne zamandan beri bir 
hükümeti uyarmanın adı iftira oldu? 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, karşılıklı konuşma
yalım. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — İftira etme
diğimi peşinen söyledim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. Sayın Kü
lâhlı, Sayın Külâhlı, 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Hiç iftira 
etme niyetinde almadığımı da söyledim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Ne demektir, ille de iftira mı isti
yorsunuz kendinize. 

İLHAMI ERTEM {Edirne) — Sayın Başkan, isim
lerini versinler. Parlamentoda açıklanmasında fayda 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, «rnilletvekilleri var
dır» dediğinize göre, isim de verebilecek durumda 
iseniz.. 
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İBRAHİM AKDOĞAN (Davamla) — Sayın Baş
kanını, bu, bu kürsüden daha evvel de dile getiril
miştir. O suali ondan sordunuz mu acaba? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, par
lamenter kimse açıklasın. 

'BAŞKAN —• Açıklamasında fayda var efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Size isim 

de açıklayacağım, isim de. Ama onun da sırası gele
cek. 

Evet Sayın Bakanım, bu hususta sizden bir tek şeyi 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz de doldu efendim, lütfen 
bağlayınız. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Yok ©fen
dim, .konuşmama sataşmalar oldu. 

BAŞKAN — Hesap ediyorum efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Sizden bir 
şey istirham ediyorum. Bakanlığınızı şaibe altından 
kurtarabilmek için, bugünlerde bu ihaleyi yapan ma
kamlardan, genel müdüründen, yönetim kuruluna ka
dar, bir tekini görevden almamanız icap eder. Aldı
ğınız takdirde bu şaibenin altından siz de kalkamaz
sınız. 

Değerli miüeıtvekileri, burada benden isim istedi
ler. Siyasal iktidarların siyasal mücadelelerini dış ve iç 
tekellerin payandalarıyle sürdürmeye çalışan birçok 
iktidarlar, yaşamlarını, kendi doğal kaynaklarını te
kelere ve onların yerli işbirlikçilerine sömürterek sür
dürdükleri çok görülmüştür. Ancak MC Hükümeti bu 
konuda daiha da ileri gitmiştir. Bu kürsüden açık ve 
seçik söylüyorum. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı olanakları, bu Hükümetin güvenoyu almasında 
bazı milletvekillerinin yakınlarına peşkeş çekilmiştiı. 
İsim mi istiyorsunuz; Ata Bodur'un oğlu Şükrü Bo-
duır'dur. 

ATA BODUR (Ordu) — Sayın Başkan, sataşma 
var, söz istiyorum-. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, Sayın Akdoğan, 

İBRAHİM AKDOĞAN (DevamCa) — Ankara' 
nm göbeğinde bir Petrol Ofisi bayii, MC Hükümetine 
güvenoyu vermiş ve almasında aşırı gayret göstermiş 
bir miJiîctvekilinin oğluna, ayda 17 bin liradan 10 se-
neüğ'na kiralanmıştır. Petrol Ofisini, güvenoyu ala
bilmek için miletvekili pazarlarında kullanan MC 
Hükümtinin ulusal enerji sorunlarımıza kalıcı çözüm 
yollan getireceğine inanmıyoruz. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim lütfen. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Bütçesinin memleketi-
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mize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ATA BODUR (Ordu) — Sayın Başkan, söz isti

yorum; ismen sataşma var. 
BAŞKAN — Grup konuşmalarından sonra vere

ceğim efendim. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölç

men, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Demokratik Parti Grupu adına Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Kamu yatırımlarının 1976 yılında üçte birine teka
bül eden 28,5 milyar Türk Lirasını sarfa yetkili olan 
bu Bakanlığın Bütçesi, kalkınmakta olan Türkiye'mi
zin teknik sorunları açısından, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu Hükümetin 11 aylık icraatı ile Meclislerde gü
venoyu aldığı programındaki vaatlerini ne derece ye
rine getirdiğine, 1976 programına ve bu Bütçe ile icra 
etmek istediklerini gerçekleştirebilme ihtimallerine bir 
göz atarak maruzatıma başiamak istiyorum. 

Peşinen Demokratik Parti Grupunun, Bakanlığa 
bağlı yatırımların 1976 bütçesinde, geçen yıla naza
ran, artış oıranı olan % 63,5'luk nispetin bütçenin tü
münün artış nispetinden yüksek oluşundan grupu-
muzun duyduğu nispî memnuniyeti ifade etmek isti
yorum. 

Bununla beraber, yıllardır grupum adına Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi sözcülüğü yap
mış ve yapmakta olan bir arkadştnız olarak, bu yıl 
da maalesef, mükerreren, her yıl ifade ve temenni ve 
tenkit ettiğimiz konularda, fazla bir değişiklik olma
dığını ve bu sebeple de aynı üslubu kullanmak zo
runda kaldığımı üzüntü ile belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamı enerji, madenler 
ve su işleri olarak 3 ana bölümde toplamaya gayret 
edeceğim. Dünya enerji krizinin oîumsuz etkileri, 
Türkiye'de de devam etmekte ve enerji problemi ülke
mizin anasorunları arasında yerini muhafaza etmek
tedir. Sadece hampetrol ithali için bir milyar dolara 
yakın döviz ihtiyacında olmamız, özelikle Hüküme
tin müsrif bir politika ile işçi dövizi rezervlerimizi 
eritmesinden sonra, enerji ve petrol konusunu bir dış 
ticaret dengesi sorunu haline getirmiştir. Son 3 yılın 
rakamları enerji sektöründe plan hedeflerinin altın
da kalındığını göstermektedir. Aslında zaten, plan 
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hedeflerinin Türkiye'nin bugünkü gelişme hızına oran- j 
la, \<fo 12, % 13 gibi düşük bir seviyede alındığı düşü-" I 
nülürse, bu, açığın vehameti dalha da artacaktır. I 

Elektrik enerjisi konusu, hava Şartlarının müsait 
gidişine ve barajların son yıllarda dolmasına rağmen, 
enterkönn'ekte sisteminin yedeksizliği, santrallerdeki 
çeşitli arızalar, planlanmış türbinlerin zamanında 
devreye sokulamayışı gibi, idarî ve teknik hatalarla 
yine istenilen sürekliliği ve randımanı verememiştir. 
Bu kesintiler ve istikrarsızlık, özellikle sanayi sek
töründe büyük kayıplar açmaya devam etmiştir. 

Demirel Hükümetince hazırlanan 1976 programın
da, 1975 yılı için enerji üretimi artışı çok iyimser ola
rak % 15 tahmin edilmesine rağmen - bilmiyorum bu 
kısımda planın değiştirilen, Hükümetçe sonradan de
ğiştirilen kısmında mı konuldu bu;%• 15 rakamı - tah
min edilmesine rağmen, bu artış fert başına düşen 
elektrik üretimi yönünden geçen yılın 345 kilovat saat
lik düzeyini, sadece 387 kilovat saate çıkarmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu rakam, yani 387 ra
kamı Yunanistan'ın fert başına düşen enerji tüketimi ı 
1 500 kilovat saatlik rakamı ile, Bulgaristan'ın tak
ribi 3 000 kilovat saatlik rakamı ile, Rusya'nın 3 600, 
Amerika'nın 9 500 kilovat saati ile kıyaslandığında, 
maalesef cüceliğini yine de muhafaza etmektedir. 
Bütün büyük bütçe nutuklarına rağmen, 387 ile 9 500 | 
leri 3 000'leri mukayese ettiğimizde maalesef artış sa
dece 345'ten 387 olmuştur. 

Bizim yapıcı muhalefet olarak görevimiz, bu cü
celiğin tahlilini yapmak ve hata varsa, icradan bunun 
hesabını sormaktır. 

Geçen yıl da bu kürsüden «Keban'ın 4 ncü türbi- i 
ninin ne zaman tamir edileceğini» sormuştuk. Diğer 
3'ünün tam randımanla çalışmadığını, zaman zaman 
P/c 50'ye % 25'e düştüğünü ifade etmiştik. Bir yeni 
türbin bu kadar çabuk arıza yapar mı? Soruyorum 
muhterem milletvekilleri. Yaparsa, haydi yaptı diye
lim, yaparsa bu Türkiye'de tamir edilemez mi? Gemi
ye yüklenip muhakkak İtalya'ya mı yjoUanır? Böyle 
duyduk, bilmiyorum, yanlışım varsa Sayın Bakarı dü
zeltsinler. 

Öbür 4 türbiniik ünite niçin ihale edilmez? 11 ay I 
oldu Hükümete geleli, niçin 4 türbini hâlâ ihale et- i 
mediniz? Sayın Bakanın Senato konulmasını oku
dum, diyorlar ki: «Keban 8 türbiniik yapılmıştır. 
Ecevit Hükümetinde konması için kararı alınmıştı, 
konmamış» diyor Sayın Bakan konuşmalarında. Pe
ki, ben de huzurunuzda Sayın Bakandan soruyorum: I 
Siz ne için 11 aydır koymadınız dört türbini? Zaten j 
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Adalet, Partisi i§in kolayını bulmuştur muhterem mil
letvekilleri. Bir konuda sıkıştığı zaman, hemen bir 
C. H. P. uygulamasıyle mukayese ederek beraet ilâ
mı almaya kalkışıyor. Ama şunu da söylemek iste
rim ki, suimisal misal teşkil etmez. Unutmayınız ki, 
her ne kadar parçalamaya çalışsanız da, bölmeye uğ-
raşsanız da bir Demokratik Partinin objektif kamu
oyu bu taktikle tatmin edilmeyecektir. 

Muhterem milletvekilleri,. Demokratik Parti Gru-
pu olarak enerji konusundaki çıkmazımızın esas ne
denini, planlama gecikmelerinde ve özellikle planla
rın geç uygulanmasında görmekteyiz. Bu geç kalışlar 
veya geç bırakışlar, Türk ekonomisine birkaç yönden 
birden kaldırılması güç, ağır darbeler indirmişler ve 
indirmeye de devam etmektedirler. Bir yandan ener
ji yoksulluğunun yarattığı maddî zararlar, öte yandan 
da-fahiş bir şekilde artan yapı maliyetleri, zayıf eko
nomimize yüklenmektedir. Yıllar önce bitirilmesi ge
reken Keban, ilk ihalesinin kaç katma çıkmasına rağ
men hâlâ tam randımanla çalıştırılamıyor. Teklifleri
nin bu yıl 2 Nisanda açılacağını öğrendiğimiz ilk keş
fi 850 000 000 Türk lirası olan Karakaya Barajının 
8 500 000 000'a, yani on misline malolacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bu barajlardan bahsederken istimlâk konularına 
da kısaca değinmek zarureti doğmaktadır. Keban is-. 
timlâk bedellerinin tamamı 1970'te son bulan mah
keme kararlarına rağmen halen ödenmemiştir; halen 
Keban istimlâk bedellerine hak kazanmış olanların 
yansı bunları alamamışlardır. 

Karakaya Barajının bölgesinde ise, çok dağlık bir 
bölge olan bu yörede çok mahdut miktarda ekilebi
lir arazi mevcuttur, altın değerindedir orada fakir köy
lünün ekilebilir arazisi; fakat, maalesef, istimlâk mese
lelerinde meşhur 38 nci maddeyi kullanarak, Anaya
sanın Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi rey-
leriyle değiştirilen 38 nci maddesine istinaden bugün
kü Hükümet bu köylünün altın değerindeki arazisini, 
ekilebilir arazisini 20 kuruşluk, 25 kuruşluk, 50 ku
ruşluk değerlerle istimlâke kalkmaktadır. Ondan son
ra da Sayın Başbakanımız bu kürsülere çıkacak ve 
«tapuyu deldirtmeyeceğini» ifade edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, hidrolik kaynaklarımız
dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Burada, kürsüler
de bütün partilerce mutabakata vardığımız bir husus
tur. Doğal kaynaklarımızdan yararlanma konusunda 
ve hidrolik kaynaklarımızı kullanarak elektrik ener
jisi üretme konusunda bütün siyasî görüşler ittifak 
halindedirler. Bir tahmine göre 90 milyar kilovat sa-
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satlik kapasitemizin çok azını kullandığımız, '% 3'le 
işe başladığımız ve bugün dahi halen % 8,5'la, bu 
kapasiteyi % 10'un altında kullandığımız bir gerçek
tir. Hükümet programında da bu konuya ağırlık ve
rileceği ve hidrolik kaynaklarımızdan enerji üretimin
de faydalanılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, Hü
kümetin 11 aylık icraatında bu konuda tatminkâr bir 
hız ve atılım sezemiyoruz. Her ne kadar tüketilen 
enerji miktarının % 35'i bugün hidrolik olarak, hid
rolik enerji kaynağı olarak çıkarılmış ise de, bunun 
daha yükseltilmesi ye kullanılmamış •% 90 kapasite
mizin de biran evvel kullanılır hale getirilmesini te
menni ediyoruz. 

Burada bütçe tenkiti olarak Bakanlığı ve Hükü
meti bu kadar ağırlık verdiğimiz bir konuda, bütün 
siyasî partilerin ittifak halinde olduğu hidrolik ener
jiden yararlanma konusunda, gerek bütçenin tümü
nün artışına oranla, gerekse enerji yatırımlarının ar
tış oranı ki, % 63,5 demiştik, ile hidrolik enerji ya
tırımları faslının çok düşük tutulduğunu tenkit etmek 
istiyorum. 

Geçen yıl 2 100 000 000 lira olan hidrolik enerji 
yatırımları, bu yıl sadece 2 900 000 000'a çıkarılmış
tır. Bu artış oranı diğerlerine kıyasla az kalmaktadır. 
Hem Hükümet programına, hem 1976 yılı programı
na, hem de Parlamentoda ittifak halinde olunan bir 
teknik konuya yeterince yatırım hacmi tanınmadığı
nı ispatlamaktadır. Sayın Bakandan bunu öğrenmek 
istiyoruz. 

Bu kadar az bir artışla bütçesinin genel artışı 
!% 63,5'da, hidrolik enerji yatırımı niçin bu kadar 
az? Bununla mı 50 baraj yapacaksınız, Sayın Kılıç? 
Buradan Yüce Meclise bunun hesabını lütfetmenizi 
rica ediyorum. 50 baraj yapacağınızı ifade ettiniz 
önümüzdeki yıl. Her halde bu kadar az bir artışla 
değil? Sizin döneminizde paranın alım gücünün düş
mesini dahi karşılamaz bu artış. 

Muhterem milletvekilleri, ı% 12 gibi düşük bir se
viye ile hesaplanan Türkiye'nin enerji ihtiyacının ar
tışını dahi karşılayabilmek için, sadece elektrik ener
jisi yatırımları için 15 milyar liralık bir yatırıma ihti
yaç görülmektedir ki, bu rakamlar karşısında bunun 
yetersizliği açıkça ortaya çıkmaktady. 

Bir yandan da bir politika izleniyor ve elektrik 
üretmek isteyenlere mani olunuyor. Biz demiyoruzki 
özel şahısların elinde, bir kaç aile şirketi bu işi üret
sin, Pekâlâ halka açık anonim şirketler konusunda 
bütün siyasî kadrolarda bir asgarî müşterekde birleşi-
linebilir. Niçin, devletin kuruluşlarına yardımcı olabi

lecek kuruluşların elektrik üretmesine mani olunuyor 
veya olunmak isteniyor? Anlamıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin de bu konudaki taas
subunu gerçekçi bulmuyoruz. Bir yandan Bulgaris
tan'dan enerji almamıza, elektrik almamıza ses çıka
rılmıyor, öbür taraftan Türkler enerjiyi üretirse ka
bahat oluyor. Burada bir mantıksızlık vardır. As
gari müştereklerde anlaşalım, devlete yardımcı ola
bilecek kuruluşlar da elektrik üretebilsinler. Bunlar 
halka açık anonim şirketler de olabilir. Muhakkak fi
lanca, falancanın aile holdingi olması şart değildir. 

Petrol konusuna da kısaca değinmek istiyorum : 
Sayın Bakanın da ifadelerine göre, üretimimiz düş

mektedir. Petrol Türkiye'nin ana sorunlarından biri 
haline gelmiştir. Türkiye'deki ihtiyacımızın üçte biri
ni dahi yerli kaynaklarımızdan karşılıyamıyoruz. Kal-
dıki, bunun da çok azı Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının hissesine düşmektedir. 

Hâlâ genel enerji tüketiminde petrolün payı ma-
lesef % 50'ye yakındır. Maalesef diyorum, çünkü her 
yıl 1 milyar dolarlık bir bütçe açığına müncer olmak
tadır. 

Burada Petrol Reformunu tartışırken açık açık ko
nuştuk; Türkiye Petrolleri Anonomi Ortaklığına ve
relim bütün yetkiyi. Hay hay, verilim dedim ve sor
duk; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına gerekli 
finansmanı bulacak mısınız? Gerekli teknolojiyi temin 
edecek misiniz? Gerekli now - have'ı, gerekli ekipmanı 
verecek misiniz dedik. Şimdi Adalet Partili olan, o za
manki Sayın Bakan Kodamanoğlu, hiç bir cevap ver
mediler. Hâlâ da Hükümetler de, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı da bu sorunun cevabını vermemek
tedir. Maalesef rakamlar bana cevap vermektedirler, 
menfî gelişim üzerinde. 

Çünkü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
da petrol üretimi düşmektedir. Türkiye'de. Bunun ce
vabını nasıl vereceksiniz? Çıkardık işte Petrol Refor
mu Kanununu, tşte çıktı... 

Bütçe konusunda da buna Hükümetin verdiği öne
min azlığına ve menfiliğine işaret etmek istiyorum. 
Demin hidrolik yatırımlar konusundaki azlığa değin
miştim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bütçesi 
ise, ondan çok daha menfî bir durum arz ediyor. Ba
kanlığa bağlı diğer kuruluşların, yatırım imkânları yüz
de yüzün üzerinde, yüzde yüze yakın artırılırken, bü
tün ümidimizi bağladığımız, petrol bulmasını geceleri 
dua ile niyaz ettiğimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının bütçesinde sadece % 4'lük bir artık var. Bu
nu Sayın Bakanın burada izah etmesi lâzım. 
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«Deniz.aramaları yapacağız» diyoruz, «Kara ara
maları artıracağız.» diyoruz, sadece % 4'lük artış bize 
çok garip gelmiştir. 

Sayın Bakan lütfederler mi acaba, bu Hükümetin 
yerli petrol çıkarmaktan ümidini kestiğinin bir işare
ti midir? 

Beş yıl içinde ithalâtımızda % 350 artış olmuştur, 
hampetrolde. Üretimin tüketime oranı bu beş yıl için
de % 48'den % 19'a inmiştir sayın milletvekilleri. 

Öbür taraftan, deniz aramaları için de bütün ümi
di Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağladık. 
Bugün denizden çıkan petrolün umumî petrol çı-
karmalarındaki yekûnu % 20'ye yaklaşmıştır. Britanya 
adasının etrafındaki deniz aramalarının da ilâvesiyle. 
Bu oranın 2 000 yılında % 40'a çıkacağı ifade edil
mektedir, 

Biz, Petrol Reformu Kanunu çıkarken burada 
söyledik; «istikbal denizlerdedir.» O zaman Karade
niz ve Marmara ümidimiz vardı, Ege üzerinde fazla 
durulmuyordu. Dediğimiz çıktı. Yunanistan petrol 
arama gemilerini getirdi Taşoz adasından şakır şakır 

•petrol çıkarıyor. Biz bir Norveçli kaptanı Ege suları
mıza sokamadık daha. O zaman Norveçli kaptanın 
kavgasını, o zamanın Hükümetleriyle yaptık... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Şimdi hiç adı 
anılmıyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ş'mdiki Hükümet, 
geçtik Norveçli'den Türk kaptanlarına dahi talimat ve
rip, karasularımıza sokup da sismik araştırma yapmaz 
oldu. 

Hani, bir sene evvel, bu sismik gemiyi Türkiye 
kendisi imâl edecekti, yapmaya başlayacaktı? Ne ol
du o gemi? Nerededir gemi? 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — O peynir gemisi. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Yoksa kendi ka

rasularımıza girmeye cesaret mi edemiyoruz? 
Yabancı şirketler deniliyor, tyi çekilsinler, peki 

biz arayalım; ama biz arayabilecek miyiz? İkame ede
cek kulemiz, ekipmanımız, now - have'mız, finans
manımız hazır mı, var mı? Türkiye Petrollerinin büt
çesini % 4 artırarak mı yapacaksınız bunu. 

Sayın Dışişleri Bakanı, Irak'tan petrol anlaşması 
yapıp geldi. Bu anlaşmanın vadeli olduğunu öğrendik. 
Burada bir gensoru münasebetiyle" bunu tartışmıştık 
Bu vadeli petrol alımları işi pahalıya getiriyor. Bu 
Arap usulü faiz bindirmedir, demiştik. Niçin bu va
deli yola gidilip de pahalı petrol alınıyor? Öğrenmek 
istiyoruz. 

Iran ile durumumuz ne oldu? Büyük şatafatlı zi
yaretler, nutuklar, iadeyi ziyaretler, dostluk bağları, 
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hediyeler... Ne oldu Iran - iskenderun boru hattı? Ne 
oldu doğal gaz projesi? Niye iran'dan ucuz petrol ala
mıyoruz? 
* ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Vermiyor, 

vermiyor. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Vermiyorsa, Cum

hurbaşkanını da peşinize takıp gitmezsiniz oraya. 
Âlâyü vâlâyü ziyaretlerle. 

BAŞKAN — Karşılıklı cevap vermeyelim efen
dim, konuşmanıza devam ediniz. 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Başkan, te
şekkür ederim ikâzınıza. 

istatistik bütçesini de 20 dakikada konuşuruz, Top
rak Reformunu da 20 dakikada konuşuruz, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesini de 20 dakikada 
konuşuruz. Bu ayarlamalar bizim kabahatimiz. 20 da
kikada Türkiye'nin enerji sorunları konuşulur mu? 

Köy Elektrifikasyonuna geçiyorum : Çok yavaş 
gidiyor. Köylerden geçtik, daha 177 belediyemizin 
elektriği yoktur. Köylerimizin altıda biri ancak elekt
riklenmiştir. «Katılma paylarını kaldıracaktık» dedi
niz. Tasarıyı.Meclise şevkettik demek bu işi halletmez. 

Kömür meselesinde, Bakan kendisi de itiraf etmiş
tir ki, kömür sorunu halledilememiştir ve büyük bir 
problem olarak büyümektedir. 

Taşkömürü üretiminin düştüğünü Sayın Bakan ifa
de etmektedir. 

«Linyit santrallarına ağırlık vereceğiz» denildiği, 
bu Hükümet programında da yazıldığı halde, linyit 
santralları meselesi de istenilen ağırlığa geçememiştir. 
Sadece genel enerji kullanımındaki payı % 10'dan % 
12,2'ye çıkarılmıştır. Çok azdır bu pay. ihtiyaç 23 
milyon tondur, linyitte; üretim ise sadece 10 milyon 
tondur. 

Hükümete, Suriye'den ucuz kok temin etme imkânı 
hâsıl olmuştur. Teshin için tonu 12,5 dolardan. Buna 
Türkiye Kömür Işletmeleride müspet olur verdiği hal
ede, Bakanlık bunu nedense politik nedenlere dayandı
ğını tahmin ettiğimiz bir nedenle geciktirmiş ve bu 
yüzden mahsur bırakmıştır. Bu konuda Demokratik 
Parti bir soruşturma önergesi vermiştir, o konuda da
ha tafsilâtlı bilgi arz etmek ve konuyu derinleştirme 
imkânı bulacağımızı tahmin ediyorum. 

Isıtma kömürü meselesi hallolmuş değildir. 
Türkiye Kömür işletmelerinin istihsâli 2,5 milyon 

tondur. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı 15 milyon ton
dur. Bu açığın nasıl karşılanacağı, özel sektörle ne 
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şekilde irtibat kurulacağının bir kararına varılması 
ve bu işin ısınmak zorunda olan vatandaşı organize 
edilmesi gereklidir kışın soğunda karaborsacıların elin
de bırakmaya hiç bir Hükümetin hakkı yoktur. 

Madenler meselesi : Eski üzüntü verici durumunu 
devam ettirmektedir. Gayri safî millî hâsıladaki payı
mız 1974'te % 1,6 imiş, 1975'te de % 1,7'ye çıkmış. 
Yani burada bunu da bir övünç.payı olarak, büyük 
Türkiye'nin bir parçası olarak saymayacaksınız her 
halde Sayın Bakan. 

Son üç yılda Planın öngördüğü hız, % 5,8 iken, 
maalesef gerçekleşme ancak % 3 civarında olabilmiş
tir. Bu konuda Demokratik Parti olarak bakır, alirrfn-
yum başta olmak üzere, ki, tesisleri kurulmuştur, bu
rada rantabilite sağlanması; Seydişehir'in enerji prob
lemi vardır, hallolacağını ümit ediyoruz; hâlâ hallol-
mamışsa yıllar sürmüştür, üretimi de aksatmaktadır; 
ferrokrom, bor, boraks, fosfat'a ağırlık verilmesini 
ve bu tesislerin ya projelendirme, ya rantabl hale ge
tirme çabalarına Hükümetin ağırlık vermesini diliyo
ruz. 

Sulama meselesinde 803 000 dönümü sulayacağı
mızı söylüyor Sayın Bakan. Tarımsal alanlarımızın 
% 10'u diyorum, C. H. P. sözcüsünden daha iyimser 
olarak, ama İsrail % 60'ını, Yunanistan % 25'ini su
luyor; bunu da gözden ırak tutmayalım, % 10 ile ye-
tinilmez. 

Nükleer meselesinde «600 megevatlık nükleer ener
ji santralı kuracağız» diye Başbakanlarımız da, Baş
bakan yardımcıları da 1973 seçimlerinden beri her 
beyanatlarında - bilmez çünkü kimse nükleer 600 me
gavat nedir, nasıl kurulacak falan - söylerler. Daha 
on sene sonra kurulacak ya, henüz yerini bile tespit 
etmiş değildir Hükümet; daha yerini tespitle meş
gul. Ama Sayın Başbakan Yardımcısı, 1973 seçimle
rinden beri, 600 megavatlık nükleer santral kurar, da
ha yeri belli değil. 

Jeotermik ve - jeotermik'e Sayın Bakanın allerjisi 
var - ama petrollü şeyîler meselesine Hükümetin eğil
mesini istiyoruz Demokratik Parti olarak. Petrollü 
şeyi kaynaklarıma ehemmiyetine dikkati çekiyo
ruz. 

Teknik personel konusunda, Sayın Bakanın Cum
huriyet Senatosunda verdikleri izahatta sözleşmeli per
sonel konusuna gelindiğini görmekle memnun oluyo
ruz; biz bunu 1970'lerde Personel Kanunu çıkarken 
söylemiştik; «Bu Kanunla teknik personeli, sağlık 
personelini çalıştıramazsınız, yeni bir statü hazırlayın» 
diye. Neyse ki altı sene sonra'dediğimize geldiler ama, 

bu emsal teşkil edecektir, bütün Bakanlıklar, «Biz de 
isteriz 25 000 liralık sözleşmeli personel» diyecekler
dir. Personel Kanununun yamalı bohçasına yeni bir 
iki yama daha ilâve etmek zorunda kalacaktır Hükü
met, 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, lütfen bağlayınız. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür ederim 

müsamahanıza Sayın Başkan. 
Demokratik Parti Grupu adına Yüce Meclise say

gılar arz ederim. 
(D. P. ve C. II. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Buyurun Sayın Ata Bodur. 
Sayın Bodur, rica edeceğim, bir açıklamanın hu

dutlarını geçmeyen, yeni sataşmalara meydan verme
yen bir konuşma yapınız lütfen. 

ATA BODUR (Ordu) — Muhterem Başkan, say
gıdeğer arkadaşlarım. Aylardır basında, kuliste süre
gelen benzin istasyonu müstecirleri arasında oğlum da 
bulunmaktadır. Bu maksatla Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup sözcüsü arkadaşım İbrahim Akdoğan'ı 
ve Grupunu tenvir etmek maksadıyle söz almış bulu
nuyorum. 

Arkadaşım yazılı konuşmasında der ki; «Hükümet 
kurulurken merkezî yerdeki bir istasyon, az bir kira 
ile ve 10 sene müddetle bir milletvekilinin oğluna ki
ralanmıştır ve kendisine kredi verilmiştir.» 

Ş'mdi a rz ı cevap ediyorum arkadaşıma : 

I.-— Kızılay benzin istasyonu, Ankara Petrol Adi 
Komandit Şirketi tarafından 1973 yılında eski müste-
cirinden devralınmıştır, milletvekili seçimlerinden ev
vel. 

Oğlum, Şirketin % 50 hissedarıdır.. Bu muamele 
zamanında Sayın Kayra, Enerji Bakanıdır. 

2. — Eski malik, Petrol Ofis Genel Müdürlüğüne 
ayda 15 000 lira kira ödemekteyken bu devir sırasın
da Petrol Ofis Genel Müdürlüğü kirayı 17 500 liraya 
çıkarmıştır. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Amma yükseltmiş. 

ATA BODUR (Devamla) — İzah edeceğim efen
dim. 

3. — Kira süresi bütün Petrol Ofis acentelerinde 
olduğu gibi, iddia edildiği veçhile on sene değil, beş 
senedir. 1973 yılında başlar, 1978 yılında da kira süre
si bitecektir. 

4. — Şirketin ofise hiç bir güna bir borcu yoktur, 
bir kredi talebinde bulunmamıştır. 

Zira, ben İbrahim Akdoğan arkadaşıma cevap ve
rirken; bundan evvel Sayın Giresun milletvekili Or-
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han Yılmaz bey de, Sayın Bakana sözlü scru ver
miş Bakan da ona arzı cevap etmiş idi; fakat arka
daşım o zaman çok ileri gitmiş 4 milyon lira kredi 
alındığım iddia etmiş, bu 4 milyon liralık kredi mahal
lî gazetelerde manşet olarak çekilmiştir. 

Fakat, hakkında açtığım dava derdesti rüycttir, 
mutlaka neticelenecektir. Devam ediyorum : 

Şimdi, muterem Heyetinizin insafına sığınarak bir 
hususu açıklamak zorundayım. Kızılay Petrol Ofis is
tasyonu, petrol ofisin mallarını sattığı için, ne kadar 
kâr ettiğini, ne kadar zarar ettiğini petrol ofis men
supları fevkalade bilmektedir. 

Cephe Hükümeti kurulmadan evvel, ismini bura
dan açıklamaya lüzum hissetmediğim bir umum müdür 
muavini; şirketin ortaklarından oğlumu ofise çağırır 
«Oğlum siz burada zarar ediyorsunuz, ben Avrupa'
dan yeni geldim, orada gördüm, orada yıkama - yağ
lama tesisleri var. Bunu buraya getirirseniz hem sa
tışınız artacak hem de Türkiye'de olmayan bir te
sisi kuracaksınız» der ve oğlumu bu mevzuda ikna eder 
ve ilâve eder, der ki, «Bu tesisi getirdiğiniz takdirde 
3 tane altarnatifle karşı karşıya kalabilirsin : Ya bu te
sisi kurarsın, kendi paranla; amorte edinceye kadar 
size süre tanırız veyahut size kredi veririz banka ka
nunî faizlerini alırız veyahut da ofis bunu mubayaa 
eder 17 500 lira kirayı arttırır» der. Oğlum üçüncü 
teklifi kabul eder, «Ben getireceğim kuracağım, sü
reyi uzatacaksınız» der ve bu maksatla da yazılı ola
rak Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden talepte bulu
nur. 

Muhterem arkadaşlar, yani bir derdim içeride, 
bilhassa Cephe Hükümetinden derdim var, onu açık
lamak istiyorum. 

. Çocuk müracaatta bulunur, bütün tesisleri getirir, 
ofise müracaat eder der ki, «şifahi görüşme gereğince 
ben tesisleri getirdim, kuracağım, benim süremi uza
tın» der. Ofis Umum Müdürlüğü bunu müspet mü
talaa ile Müdürler Kuruluna sevk eder. Şimdi Mü
dürler Kurulunun kararını okuyorum : 

«Kızılay İstasyonun durumu dikkate alındığında, 
satışlarda önemli ölçüde, geniş ölçüde satış sağlaya
bileceği ve ayrıca bu tür hizmetin Türkiye'de ilk defa 
bir bayimiz tarafından verilmesi ofisimiz lehine önem-
il bir propaganda vesilesi olacağı görüşüyle adı geçen 
bayinin teklifi şubemizce olumlu karşılanmıştır. 

Sonuç : 
Kızılay İstasyonumuzun işletmecisi Ankara Petrol 

Adi Komandit Şirketi ve ortağının yukarıda anılan 
teklifleri dikkate alınarak; 
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1. — Getirileceği belirtelen aracın istasyonun sa
hasına montajı ile ilgili teklifin inşaat ve tesisat şu
besince tetkiki ve kabulü, 

2. — Tesis maliyetinin gümrük ve montaj masraf
ları dahil en az 1,5 milyon liranın üzerinde olduğunun 
bayi tarafından tevsiki, 

3. — Halen yürürlükte bulunan 5 . 10 . 1978'de 
sona erecek olan, (ilk 5 senelik mukavele) bayilik ve 
işletme sözleşmesinin, yatırımın 10 yıl itfa edilinceye 
kadar, sürenin uzatılmasına ve süre uzatıldığı anda 
her 5 senede bir kiranın o günkü rayiçler nazarı itiba-
re alınarak arttırılmasına, 

4. — İşletme - Bayilik sözleşmesindeki çalışma sü
resi içerisinde doğan mücbir sebeplerle tesis kaldırıl
dığında bayinin Ofisten hiç bir hak talep etmeyeceği
ne ittifakla karar veriyor. Kimler karar veriyor? Ge
nel Müdür Hayrettin Ayhan, Genel Müdür Muavini 
Fikret Büyükburç. 

Arkadaşlar, bu karar 21 Mart 1975 tarihinde alın
mış ve Müdürler Kuruluna sevk edilmiş. 25 Mart 
1975 tarihinde Demokratik Parti saflarından 9 tane ar
kadaş Cephe Hükümetini kurmak maksadıyle, bir be
yanname yayınlamış ve partiden istifa etmiş bulun
maktadır.. 

27 Mart'ta müdürler kurulu toplanıyor, ikinci bir 
karar alıyor : 

«Şu tarih şu numaralı yazı tetkik edildi, akar satış 
organizasyonuna göre şubemizin 21 . 3 . 1975 tarih ve 
«Filan sayılı kararı incelendi oy birliği ile reddedildi.» 

İmza kim, «Genel Müdür Hayrettin Ayhan», imza 
kim, «Genel Müdür Muavini Fikret Büyükburç» ve 
o tarihten itibaren de 1,5 milyon liralık yıkama - yağ
lama tesisleri Kızılay'da, Kızılay Petrol Ofis İstas
yonunun yanında yığılı durmaktadır. 

Binaenaleyh, ben Cephe Hükümetinin kuruîmasıy-
le bir şey sağladım, bilakis oğlumu mağdur duruma 
soktum. Soruyorum arkadaşlar; hepinizin çoluğu ço
cuğu var. Bu benim oğlum iş yapmayacak mı, bu be
nim oğlum ticaret yapmayacak mı, sizin oğullarınız 
iş yapmıyorlar mı, ticaret yapmıyor mu, hiç bir şir
ketin ortakları değiller mi? İnsaf edin, merhamet edin. 
1970... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Yapacaklar ama 
helalından yapacaklar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ATA BODUR (Devamla) — Meslek olarak yapı

yoruz vesikalar elimde takdim ediyorum; hangi arka
daşım istiyorsa buyursun, hepsini hazırladım, kira is
tiyorsa alsın. Kararlar elimde, 1973 yılında seçimler-
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den evvel ben bu istasyonu aldım. Ofise bir tek kuruş 
yoktur. Kirası 15 bin lirayken 15 bin 500 liraya çıka
rılmıştır. însaf edin arkadaşlar; seçim bölgemden ma
hallî gazeteler neler yazıyor. Yok; buna hakkınız, bu 
iftiraya kimsenin hakkı yoktur. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Halk Partili
lerin huyudur, vaz geçemezler. 

ATA BODUR (Devamla) — 16 senedir Parlamen
todayım; 4 defa parti değiştirdim. Yeni Türkiye Par
tisi, Adalet Partisi, Demokratik Parti; fakat hiç bir 
zaman Halk Partili olmadım, olamayacağım. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler ve alkışlar.) 

HASAN CERİT (Adana) — Halk Partisi zaten 
seni kabul etmez. 

ATA BODUR (Devamla) — 1946 yılında Şehzade-
başı Ocak Başkanlığı ile Demokratik Parti saflarına 
girdim, hâlâ da bu vazifeye devam ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bodur, Sayın Bodur, izahatınız 
bitti mi efendim? 

ATA BODUR (Devamla) — Sadede dönüyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulundunuz. Arkadaşlarım
dan teker teker rica ediyorum, vesikalar yanımda, kim 
istiyorsa fotokopileri çıkartılmıştır, kendilerine takdim 
edebilirim. 

Kaldı ki, bundan bir müddet önce Sayın Rize Mil
letvekili.... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, lütfen bağlayınız. 
Vaktiniz doldu. 

ATA BODUR (Devamla) — Rize Milletvek;li Sa
mi Kumbasar ve arkadaşları Petrol Ofis Genel Mü
dürlüğüne giderek şu vesikaları tetkik etmişlerdir ve 
bir kanaate varmışlardır. Kanaatimce arkadaşlarım da 
bir kanaate varmışlardır. Fakat her nedense... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trbzon) — Vaz geçemez
ler, huylarıdır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

ATA BODUR (Devamla) — Her nedense ihaleler 
dolayısıyle komisyon alacak kimselerin- isimlerini açık
larken, işi götürdü Kızılay mevzuuna. Hiç alâkası yok. 

Beni dinlemek lütfunda bulundunuz, hepinize 
müteşekkirim, mütereddit olanlara derhal dosyayı tak
dim edebilirim. 

Hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bodur. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kiralama Ca

hit Kayra zamanında yapılmış, 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — «1973» 

diyor, ne dediğinden haberi yok, adamın. 
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I BAŞKAN —Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Sayın Etem Eken, buyurun efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1976 Malî 
yılı Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, halkımızın yüksek bir yaşama 
düzeyine çıkarılması, çağdaş uygarlığın üstüne yük
selme imkânlarına kavuşabilmesi ve millî ekonomiye 
arzu edilen katkının yaratılması, eldeki doğal kaynak
larımızın ve imkânlarımızın en elverişli şekilde kulla
nılması ve atıl kaynaklarımızın faaliyete geçirilmesi, 
yine kaynaklar yaratılması, sanayi alanına geçebilme
miz için büyük önem taşımaktadır. Onun içindir ki, 
Türkiye'mizin sanayi alanında gelişmesinin temel un
suru başlıca iki kaynaktan elde edilmektedir. Bunlar
dan birincisi, tarım ürünleri, ikincisi tabiî kaynaklar
dır. 

j Gerek tarım ürünleri yönünden, gerekse doğal kay-
| nakîar yönünden yurdumuz yüksek bir potansiyele sa

hiptir. Ne yazık ki, bunları ileri derecede kullanmayı, 
değerlendirmeyi ve kıymetlendirmeyi sağlamak durum
da olan siyasî hükümetler, teknokratlar ve teknisyenler 
mesuliyet duygusundan uzak, ekonomik görüşten yok
sun olarak, plan ve program yaptırmakta veya yapıl
makta olduğundan, bu hususta silkinme ve kalkınma
yı hızla yürütecek düzeye erişemediğimizi söylemek 
zorundayım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının politikası, 
I Türkiye'mizin millî menfaatleri açısından samimi ola

rak yürütülememiştir. Madenlerimizin çoğunu ecnebi
ler sömürmektedir. Petrol aramalarımızı Türkiye'nin 
kalkınmasını istemeyen milletlere mensup firmalar 
yapmaktadır. Petrol bulunan kuyuların çimento ve 
taşla geri doldurulduğunun bu Yüce Meclis kürsülerine 
kadar getirildiğini bilmeyen yoktur. Boşa akıp. giden 

I ve denizlere dökülen akarsularımız sulama kontrolle
ri altına sokulamamıştır. Elektrik türbinlerinin kurul
masına en elverişli yerler henüz ve sıhhatlice değer
lendirilememiştir. 

I Linyit kömür madenlerimiz iyi ve randımanlı bi
çimde halk hizmetine açılamamıştır. 

I Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizin, gerçekleş açı
sından, geniş kapsamlı ve makro seviyede bu konula
rını düşünmek ve tartışmak suretiyle çözüm bulmamız 
iktidar ve muhalefet olarak asli görevlerimizden ol-

I duğunu bilmemiz şarttır. 
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Yatırımlar konusundaki plan ve programlarımızın 
tanziminde, «asgarî masrafla, azamî mal üretiminin ve 
tesis yapılmasının sağlanması başlıca amaçlardan- ol
malıdır» prensibine uymayan kim olursa olsun ekono
mimizi dar boğazlardan kurtarması mümkün değildir. 

Bir sulama projesi yerinin,. elektrik santral yeri
nin tespiti kayırmalarla plan ve programa alındığı ül
kemizde hızla kalkınmadan söz edilmesi gülünçtür. 

1933 yılında 13 OCO 000 olan nüfusumuzun bugün 
41 000 000'a.yükseldiğini hesap ederek ve teknolojinin 
her geçen gün yaygınlaştığını değerlendirdiğimiz za
man, kalkınma hızımızın istenilen düzeye erişmediği
ni kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ekonomik olacak, 
yerlere barajların yaptırılmadığını, siyasî vaatlere gö
re yatırımların programlaştığını söylemek hakkımız
dır. Bu gibi adaletsizliklere son verilmelidir görüşün
deyim. 

Suyun bol olduğu Kızılırmak da halkın istfade 
sağlayacağı hiç bir tesis devletçe kurulmamış ve Çan
kırı, Çorum arasında açık 100 000 dönüm araziyi 
sulayacak olan Tımarlı projesi programda gözükme
mektedir. Bu vadinin bugüne kadar Devlet Su tşlerin-
ce ihmal edilmesi veya ele alınmaması, samimî kalkın
ma ile uğraşanların ve çabaların olmadığını kanıtla
maktadır. Bazı yerlere yapılan barajların yüzbinlerce 
dönüm kültür arazilerini su altına verdiklerini görüyo
ruz. Bir taraftan arazi sulanması yapılırken, diğer ta
raftan arazi kaybı ekonominin gücünü zayıflatmaktadır. 
Onun için sulama barajı yapılan yerler iyi etüt edile
rek seçilmeli ve programa alınmalıdır. 

Adaletsizliğin büyük misali, yukarıda da arz etti
ğim gibi, Çankırı - iskilip arası Kızılırmak vadi sula
malarının geciktirilmesidir. Yine Çorum, Obruk, Hum-
bel, Kargı'daki müsait olan ve Kızılırmak'ın yalçın 
kayaların arasında şelâleli akan, köy istimlâkine ve 
fazla arazi kaybına sebep olmayacak biç:m ve karak
teri haiz bulunan, ekonomik olacak hidro elektrik sant-
rallarının yapımının gecikmesi ve geciktirilmesi, prog
rama alınmayışı üzüntü yaratmaktadır. 

Yine arazi kaybına meydan vermeyecek Çorum, 
Alaca, Koçhisar barajının da ihmal edilmesi, 150 000 
dönüm mümbit arazinin sulanmasının gerçekleştirilme
mesi millî servetimizin gelişmesi ve artması bakımın
dan yürekler acısıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizde bütün bakan
lıklarda dengesiz yatırımlara çoğu zaman fırsatlar ve
rilmekte, proje, plan ve fizibilite raporları siyasî bas
kılar, talimatlar dairesinde yaptırılmakta ve 'yine bu 
şekilde programa sokulmaktadır. Ekonomimiz bu gi

dişle dar boğazlardan, kurtarılamayaçaktır. Az para ile 
çok iş yapma, prensibi gerçek manada uygulanmamak
tadır. Van'a yapılan çimento fabrikasının çimento ma
yasının Çorum'dan götürüldüğü, Trakya'ya yapılan ba
rajın 50 000, 60 000 dönüm kültür arazisini sular al
tında bırakarak, bir taraftan sulama ile toprak ıslah 
ederken, aynı ameliye sırasında diğer taraftan kültür 
arazisine ait toprakların kaybına sebebiyet verildiğini 
açıklamak, millî ekonomimizin dar boğazlara sokulma
ya devam edildiğinin bariz şekilde kanıtlarıdır. Bunla
ra benzer çok misaller vermek mümkündür. Vaktimin 
darlığı nedeniyle fazla ayrıntılara giremiyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Başkanlığının 1976 ma
lî yılı bütçesinin 3 ncü sayfasındaki program kodu 
9QQ de «hizmet programına dağıtılmayan transferler» 
karşılığındaki program bölümünde 1 5CQ 499 CCCı lira 
olarak gösterilmiştir. Halbuki, aynı program bölü
mündeki rakamların toplanması sonucu 1 5CCI CCCı GCCI 
yerine, 1 614 490 200 lira olarak görüldüğü ve 
114 0X1 CCO lira noksanı ile hesap hatası bulunduğu 
bizlere verilen bütçe taslağında mevcuttur. 

Bunlar matbaa hatası mıdır, yoksa yanlış hesap
lanmasından mı ileri gelmektedir? Yine bu yekûn ha
tasının neticeye tesir etmeyeceğini anlamakla bera
ber bu hususu önemsiz olarak görmek ve değerlendir
mek mümkün değildir. Çünkü, Yüce Meclisimizin 
huzuruna getirilen Bütçenin ciddiyetten uzaklığını ve 
yine Bütçeyi hazırlayanların vurdum duymazlığını 
yukarıdaki iddialarımla da bağdaştırarak açıklamak 
mecburiyetindeyim. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partili hatiplerin bu 
kürsüden Cumhuriyet Halk Partisi ve M. S. P. ortak
lığının müşterek Hükümetlerinin 7,5 aylık dönemini 
insafsızlık ölçüsüne varacak biçimde eleştirdiklerini 
görüyoruz. Yalan yanlış ve iftira isnadlarını reddet
mek hakkımızdır. 7,5 ayda bir kimse şahsî mesken 
yapmak istese bile, bütün çabalarına rağmen, imar iş
leriyle ilgili proje, arsanın şehircilik imarıyle ilgili çap 
durumu, mevcut formalitelere göre belediyeden alın
ması gereken ruhsat muamelelerini 7,5 aya sığdırması 
mümkün olmamaktadır. Bu bozuk düzende, 7,5 ay
lık dönemde, 1965'ten beri ihmal edilmiş, üst üste tor-
tulaşmış, halkın ihtiyaçlarını zamanında karşılayama
mış geçmiş hükümetlerin bıraktığı yığın yığın, her 
konudaki enkazı temizlemek kolay olmamıştır. Du
rum böyleyken, Sayın Ecevit'in ortak iktidarına ifti
ralarla, isnadlarla, yalan beyanlarla Adalet Partisi 
sözcülerinin çatmalarının açıkça- manası, halkımızı 
tekrar kandırabilmek, bu vurguncu ve soyguncu dü-
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zenlcrini yaşatmak suretiyle kendi menfaatlerini koru
maktır, Yoksa, Türk Milletinin gayrı rneşru yollardan 
haklarını sömürenlere fırsat vermemek için asgarî 
müştereklerde birleşerek, samimî tenkitlerimize par
ticilik anlayışı içinde değer vermek istemezler ise, 
sözlerimi bitirirken Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlar, 
bu hususu da açıklamadan geçemediğim için bağışla
manızı dilerim. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet Su İşleriyle ilgili 
17 adet projenin tutarı 4 423' 039 CÛO liradır. Bütün 
bunlara ayrılan 1976 ödeneği 163 7CQ ClClCı liradır. 
Misal olarak, Muş - Hınıs Ulusu Projesi 277 CCÛ CQ0 
lira iken, 1976 ödeneği 5 0X1 000 lira olarak kon
muştur. Aksaray Uluırmak Projesinin tutarı 576 mil
yon lira iken, 1976 ödeneği 5 CiCÖ 000 lira olarak 
konmuştur. Bu gidişle mi büyük Türkiye yaratılmak 
istenmektedir? Bunlar geçici kandırmacılık değil mi
dir? Halkı aldatmak değil midir? Yalancının mumu 
yatsıya kadar yansa bile sonucunda sönecektir. 

Bu itibarla sözlerimi bitirirken Bütçenin Yüce 
' Türk Milletine hayırlı, uğurlu olması dileğiyle saygı

lar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 
Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından alkış

lar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze
rinde tenkitlerini, görüşlerini ve telkinlerini lütfeden 
sayın konuşmacılara teşekkür ederim. 

Böylece 1976 malî yılı için sorumluluğunu taşıdı
ğımız bir Bütçenin uygulamasında ve görevimizi hak-
kıyle "yaPabilmemizde bize yardımcı olmuşlardır. 

Gerçekten Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın Bütçesi, kamu yatırımlarının hemen % 35'ine ula
şıyor. Üçte birinden fazlasını, aşağı yukarı 167'CCO 
kişilik bir kitleyle uygulamak görevini yükleniyor. 
Tabiî kaynaklara çağın teknolojisini uyguladığınız 
zaman, çağın medeniyetine ulaşırsınız. O itibarla, 
Bütçenin ve Bakanlık faaliyetlerinin bu derece önem 
kazanmış olması, kazanabilmiş olması, çağın medeni
yetine ulaşmamızda büyük bir merhale teşkil edecek
tir. Gerçekten de halkımızın günlük ihtiyaçlarını, en
düstrinin ihtiyaçlarını, tarımın ihtiyaçlarını, ürün ve 
enerji olarak karşılamak Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının görevleri meyanındadır. 

Tabiî kaynaktan söz ederken, önce tabiî kayna
ğın bulunması, vasıflarıyle bulunması, Türkiye'nin ma-

denleıce zengin olduğunu, sular yönünden zengil ol
duğunu söylemek hiçbir şey ifade etmez. O suyun 
miktarını yıllara göre dağılımını, madenin yerini, re
zervini ve kalitesini bilip ve bunları işletmek için ül
kenin ve milletin istifadesine arz etmek için plan ve 
projeler tanzim etmek birinci merhaleyi teşkil eder. 

Aslında, bu noktada mesele komplekstir. Çünkü, 
bazı ihtiyaçlar vardır ki, değişik kaynaklarla tatmin 
edilebilir. Meselâ, elektrik enerjisini kömürden de, 
hidrolik kaynaktan da, petrolden de elde- edebilirsiniz. 
Ve baZı maddeler vardır ki, tabiî maddeler, değişik 
maksatlar için kullanmak durumundasınız; suyu bir 
plato ovasının sulanmasında kullanabilirsiniz, aşağı
da endüstride kullanabilirsiniz veya nehirlerde navi-
gasyon için kullanabilirsiniz. 

Özetle, bir ihtiyacın değişik maddelerden karşı
lanması veya bir maddenin değişik ihtiyaçlar için kul
lanılabilmesi meseleyi kompleks hale ve bir öncelik
ler, bir tercihler manzumesi haline getirir. Mesele 
burada da bitmez; bir kaynağın tam bilimsel ölçüler 
içerisinde ekonomik şartlara uygun ve ondan uzun 
vadede, kaynağın ömrü boyunca optimum faydayı 

.sağlayacak-bir işletmecilik, bir kaynak istîsar planı
nın uygulanmasına ihtiyaç vardır. 

Biz şuna inanıyoruz: Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın sözcüsü ile mutabık değiliz. Hammadde, su ve 
enerji üretiminde yani endüstrileşmemizde, eğer kali
tesiz ve pahalı hammadde, kalitesiz ve pahalı enerji 
ürettiğimiz takdirde, ülkeyi ebediyyen pahalı bir ül
ke yapmaya, kılmaya kendimiz mecbur etmiş oluruz. 
Bizim devletçiliğimiz kendilerininki gibi, kategorik 

.. devletçilik değildir. Bizim karma ekonomiden anla
dığımız, karma ekonominin içindeki devletçilikten an
ladığımız; zarurî ve gerekli ahvalde devletçilik kana
lı yoluyle tabiî kaynakların geliştirilmesidir. 

Mesele, siyasî tercihin daha ötesinde bir akıl ter
cihidir. Nasıl geliştireceksiniz tabiî kaynakları? Bü
tün bu planları yaptığınızı kabul edelim, bütün bu bi
limsel planları uygulama imkânını nasıl sağlayacak
sınız? Emek ve sermaye ihtiyacınız var, o halde va
tandaşın sermaye gücünü ve emek gücünü tabiî kay
naklar alanından çektikten sonra bu tabiî kaynakları 
nasıl geliştireceksiniz? O halde, «filan şeyi devletleş-
tirelim, falan şeyi devletleştirelim» derken, bü genel 
çerçevenin dışına çıkamazsınız. Bu takdirde, vatanda
şın özel kesimin, hür kesimin o alana aktardığı ser
mayeden, emekten ve teknolojiden mahrum kalıyor
sunuz manası çıkar. 
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Bu İtibarla, biz Koalisyon Hükümeti olarak, Cum
huriyet Halk Partisinin kategorik devletçiliğinin kar
şısındayız. Bu da, tabiîdir. Bu noktada kendilerinin 
görüşü de saygıya değerdir; ama bugün uygulanan 
- o itibarla bizi suçlamaya hakları yoktur - Meclisten 
güvenoyu alan görüş budur ve biz Jkarma ekonomi 
düzeni içerisinde, tabiî kaynakları geliştirme ve ener
ji üretimi mekanizması içerisinde görev almışızdır. 

Bakanlık, gerçekten modern bir anlayışın sonucu 
olarak 1963 yılı sonunda ve Mehtap projesinin gereği 
olarak kurulmuştur. Gerçekten devletin tabiî kaynak 
işietmeciliğindeki rolü, ekonomideki rolü arttıkça 
böyle bir bakanlığın kurulmasına gerek duyulmuştur 
ve isabetle bu bakanlık kurulmuştur. Hatta, bazı ül
kelerde, tek kaynağa dayalı bakanlıklar vardır; sula
ma bakanlığı vardır, petrol bakanlığı vardır. Zannım-
ca, bizim Bakanlık kuruluşumuz ve bizim görüşümüz 
yani, Türkiye'nin görüşü daha doğrudur. Başlangıçta 
da arz ettiğim gibi, aynı bir ihtiyacın değişik kay
naklardan sağlanabilmesi, aynı bir kaynağın değişik 
ihtiyaçlar için kullanılabilmesi ilkesinden hareket 
edersek ,kaynak tercihinde ve önceliklerde ve mak
satlarda tüm kaynakları birlikte düşünmenin, ülkenin 
kaynaklarından azamî yararı sağlama bakımından bü
yük fayda vardır. 

O itibarla, bizim görüşümüz; ülkemizin Bakanlık 
kuruluşu tek kaynaklı bakanlıklarınkinden çok daha 
modern konsepte uygundur. Hiç şüphesiz, bu meka
nizma kaynak tercihini uzun, zor, ihtiyaçların karşı
lanmasını geciktirici bir mekanizmaya müncer olur
sa, o zaman zararları başlar. 

O halde, kaynaklar arasında tercih yaparken, me
seleler arasında tercih yaparken, mutlaka işi süratli 
ve bilimsel ölçülerde, yani ekonominin ve kaynak iş
letmeciliğinin prensipleri içerisinde mütalaa etmek 
zorunludur. Yani, «Bizim kuruluşumuz diğerlerinin-
kinden daha modern konsepte uygun» derken, bunun 
da bize yüklediği sorumluluklar vardır. Bu konseple-
ri tümüyle yerine getirmek ve süratli bir karar me
kanizmasını çalıştırmaktır. Bakanlık Teşkilâtının maa
lesef bu görevi hakkı ile yerine getirebilecek şekilde 
organize olduğunu söylemem mümkün değildir. Çün
kü, bugüne kadar meseleye bu gözle bakılmamıştır. 
Bakanlığın bağlı kuruluşları vardır; DSİ, MTAX EEÎ 
ve Petrol İşleri gibi, 440 sayılı Kanundan mütevellit 
ilgili kuurluşları vardır; Etibank, TEK, ve TKİ gibi, 
bir de özel kanunlarla ve özel sektör statüsünde ku
rulmuş; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, PET -
KÎM ve nihayet bir kararname ile kurulmuş daha 

çok iktisadî Devlet Teşekkülü statüsünde Petrol Ofis 
ve birçok kuruluşlar vardır. 

O halde, böyle bir mekanizma, yani Bakanlık biz
zat kendisi etüt yapmaz, Bakanlık bizzat kendisi ic
raat yapmaz; ama değişik yetkilerle, değişik kanunî 
yetkilerle icraat yapan kuruluşların koordinasyonunu 
siyasî organla ve planlama organıyle irtibat kurar. 

Bu sene bu işi başaracağımızı zannediyorum, yani 
bu statü içerisinde bir Bakanlık kuruluşu ve kuruluş 
kanununu Yüce Meclisin önüne getirme gayreti için
de olacağız. 

Şu noktayı da samimiyetle ifade etmeliyim ki, eğer 
doğru düşünebilir ve doğru statüyü bulabilirsek, ka
nunun mevcut olmaması bize mani değildir. Yani, 
kanunun çıkmadığından dolayı bir mazeretin arkası
na ne ben, ne de benden evvelkiler, ne de bizdfen son-
rakiler saklanamazlar, hatta Bakanlık mucibiyle di
lediğiniz kuruluşu süratle yapabildiğiniz, eğer gerçek
ten düşündüğünüz doğru ise, daha süratli bir meka
nizma ile hedefinize ulaşmanız mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, 1975 yılının karakteristiği
ni Bakanlığımız yönünden belirtmek istersem, bu bir 
rutini hızlandırma ve 1976'ya hazırlık yılı olmuştur. 
1975'in icraatını ve uygulamalarını bu gözle görme
nizi rica ediyorum. 

Gerçekten de, revize edilmiş yatırım programı 
17 217 000 000 iken, yapabildiğimiz fiilî yatırım 
16 793 000 000'a ulaşmış ve % 95 oranında bir ger
çekleşme sağlanmıştır. Bu noktada bir özelliğe işaret 
etmek isterim: • 

Sayın Ölçmen arkadaşım da, TPAO'nun Bütçesi
nin 1976 yılı için çok az arttığını, % 4 oranında ol
duğunu ifade etti. Onu bilâhara TPAO'da ve arama
larda ifade edeceğim. Ancak, bunun sebebi, BOTAŞ'a, 
Türkiye - Irak petrol boru hattına bu sene tasarlan
mış olan 4 milyarın çok üstünde 5 714 000 000 lira
nın harcanabilmiş olmasıdır. Bunun fevkalâde büyük 
ehemmiyeti vardır, yani, «falan tesise 1,7 "milyar lira 
fazla harcadık» demenin -çok ötesinde, Türkiye'nin 
petrol ikmalini güven altına alması bakımından son 
derece büyük önemi vardır. 19?5'in karakteristikleri
ni belirtirken bu noktayı da işaret etmeden geçeme
dim. 

Sayın milletvekilleri, 1976 yılı; kalkınmanın, ya
tırımın altın yılı olacaktır, biz bu inancı taşıyoruz ve 
bu inancı iddia haline getirerek huzurunuzda bulu
nuyoruz. 82 milyarlık kamu sektörü yatırımlarının 
mahallî idareler ve belediyeler de dahil edildiği za
man 28 857 000 000 lirasını Bakanlığımız bağlı ve il-
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gili kuruluşları yapacaktır; bu, ;% 35 eder. 1975 ile 
mukayese ettiğimiz zaman % 63,5 bir artış demek
tir. Bununla sadece övünmüyoruz, bu bize sorumlu
luğumuzu da hatırlatıyor. 'Bunun her kuruşunun na
sıl tahsil edildiğini, nasıl Türk vatandaşının ödediği
ni çok iyi müdrikiz. O itibarla, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri emin olsunlar ki, bir makinenin bir saatini, 
bir işçinin bir teknisyenin bir saatini ve bize bütçe
nin sonunda uygun görürseniz vereceğiniz bu para
ları ve genel kanunlarla verilmiş olan yetkileri ülke
nin yararına son kuruşuna kadar kullanmaya azim
liyiz. Bu bütçe gerçekten bir itici güçtür. İşsizliği azalt
mak ve üretimi artırmak bakımından fevkalâde de
ğerlidir. Bazı çevreler tedirgin olsa da olmasa da kar
lar kalktıktan sonra kazmayı küreği topyekûn ele ala
cağız, temeller atacağız, tesisleri hizmete açacağız. 

Kimsenin şüphesi olmasın ki, kalkınma çarkları 
1976'da daha hızlı ve daha düzenli dönecektir. Ülke
mizin boyutsuz sözlerle, boş sözlerle geçirecek vakti 
yoktur. Her söylediğiniz sözü zaman unsuruna, para 
unsuruna, yatırım unsuruna vurmadıkça hiçbir de
ğer taşımaz. Ülkenin kalkınmasında herkese görev 
vardır. Bizim 2 500 köye elektrik getiremeyeceğimizi 
iddia eden değerli arkadaşımdan; 2 500 köye değil, 
3 500 köye elektrik getirmemizi talep etmesini ister
dim, «Bu azdır, gerçekten de azdır» demesini ister
dim. Bu kalkınmada 40 milyon Türk vatandaşının 
görevi vardır, 40 milyon Türk vatandaşının şeref pa
yı olacaktır. 

Ülkemizin geldiği nokta çok açıktır. Ne rutinle 
ve ne de tesadüflerle ülkeyi kalkındırmak mümkün 
değildir. Ülke sorunları rutin ile de çözülemez, hele 
inançsızlıkla hiçbir yere varamazsınız. Bunu şunun 
için söylüyorum: Kalkınma Türkiye'de bir aşk haline 
gelmelidir. 40 milyon Türk vatandaşının kafasındaki 
birinci mesele kalkınma aşkı olmalıdır; ülkeyi ancak 
bu kurtarır. Türk tarihine bakınız, millî mücadele 
vatanı kurtarma savaşıdır; motiv, itici güç odur. 1950 
hürriyetler savaşıdır, taraflar ne olursa olsun; «Yeter 
artık, söz milletindir»! savaşıdır, millet bundan bir 
itici güç almıştır. 1965'de Adalet Partisinin motivi, 
kalkınma motividir, büyük Türkiye'dir. O halde Tür
kiye'nin yeni bir motive ihtiyacı var. Türkiye rayına 
oturmuştur; kusurlu işletmemize rağmen Türkiye'de 
demokrasi rayına oturmuştur. O halde Türkiye'yi kur
taracak şey, müşterek kalkınma motividir. Modelleri
ni farklı da düşünsek, uygulamalarını farklı da dü
şünsek yarışımız ve mücadelemiz, müsabakamız bu 
alanda olmalıdır. 

Böylece, Bakanlığımızın icraatı için parayı sağla
dıktan sonra bir işin meydana gelmesinde en önemli 
unsuru teşkil eden teknik personel meselesini Sayın 
Ölçmen arkadaşım belirttiler; geç olmuştur, ama bize 
kısmet olmuştur. Kendileriyle beraber bilmiyorum 
kendilerinin imzası varmıydı, çok iyi hatırlayamıyo
rum bir teknik personel kanununa gerçekten ihtiyaç 
vardır. Hükümet olarak bu kanıyı taşıyoruz. Fakat 
böyle bir kanunu bugün için çıkarmamızın imkânsız
lığını en az süresi içinde çıkarmamızın imkânsızlığını 
gözönüne alarak hemen hemen aynı manayı taşımak 
üzere yan ödemeleri aşağı yukarı 4 500 lira olan yan 
ödemeleri 9 500 liraya kadar Bütçe kanunu tasarısın
da yükseltmiş bulunuyoruz. 

İdarî konileri, yani kadroları bir koni teşkil ede
cek şekilde yalnız Enerji Bakanlığı için değil bu söy
ledikleri, tüm yatırımcı bakanlıklara şamildir. Bu ko
niler kadro kararnameleri ile düzeltilmiştir ve niha
yet sözleşmeli personel imkânı en geniş bir şekilde 
yatırımcı kuruluşlara sağlanmıştır. 

Tahmin ediyorum ki benden sonra, benden evvel 
bakanlıkların müzakeresi sırasında da Hükümetimi
zin bir tesis meydana getirmek için para ve persone
le ilâveten makineye ne büyük önem verdiğini gerek 
Karayollarının ve gerekse YSE'nin gerekse Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı DSİ ve diğer ku
ruluşlarında ifade edilmiştir. 

Biz hem Devlet Su İşleri için, hem TKİ için, hem 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü için hiç parayı esir
gemeden eseri meydana getirecek olan makineye bu 
üç kuruluş için de ihtiyaçları olan oranda tahsisatı, 
yabancı dövize ayırımsızdır. 

Nihayet son mesele; projedir. 
Değerli arkadaşlarım, 50 barajın projesi rafta, 

katî projesi rafta değildir. Böyle bir şey dememiz 
mümkün değildir. Türkiye'de böyle bir devir olursa 
bizden evvelki hükümetleri, hani ipe çekin demiyo
rum; ama yani 50 barajın projesi rafta unutulmuşsa 
bizden evvelki hükümetleri çok çok suçlamamız ge
rekir. 

Türkiye gibi kalkınan bir ülkede raflarda proje
ler tozlanamaz; ama çok büyük bir kısmının fizibili
te etüdü vardır, önemlice bir kısmının katî projeleri 
vardır ve bundan daha ehemmiyetlisi Devlet Su İş
leri 6 aydır bu fikre alışmaktadır. AİD'den yardım 
görecektir, özel Türk firmalarından yardım görecek
tir, yabancı mühendislik firmalarından ihale yapıla
caktır. 
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Bu itibarla bir iş meydana getirme mekanizması 
içerisinde paraya, personele, makineye ilâveten pro
jenin büyük ağırlık vermemiz gereken bir unsur ol
duğunu ifade ediyor ve bu ağırlığı hangi unsurlarla 
verdiğimizi de tekrarlamış bulunuyorum. 

Ancak bir kere daha söylemem gerekli ki, kalkın
ma inancıyle başlayıp, kalkınma inancıyle bitirece
ğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktada şunu belirtme
me müsaade ediniz. Bizim bürokrasi anlayışımız, 
Cumhuriyet Halk Partisininkinden farklıdır. Bu açık
tır. O itibarla personel değişikliklerini yaptık. Kim
seye leke sürmedik, kimsenin haysiyetini kırmadık, 
kimseyi rütbesinden aşağıya indirmedik. Dedik ki; 
«Biz meselenin üstüne bir düğüm daha atan bir bü-
rakrasi değil, meselenin üstündeki düğümü çözen ve 
meseleyi açığa çıkaran bir olumlu hamle daha ka
zandıran bir bürokrasiden yanayız», 

Değişikliklerin sebebi budur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bunu inançla bağdaştırdığımız zaman, inancı da 
buna eklediğimiz zaman 1976 malî yılı içerisinde 29 
milyara varan yatırımlarımızı gerçekleştirdiğimize ina
nıyorum. 

Bazı arkadaşlarım sulama oranından yakındılar. 
Pek öyle yakınmaya da gerek yok. Filvaki Türkiye' 
nin 13,5 milyon hektar sulanabilir arazisi var; ama 
arazi ve toprak tasnifi yönünden sulanması ekono
mik olarak ve su kaynakları yönünden mümkün olan 
yani su kaynağının mevcudiyeti ve ekonomikliği yö
nünden sulanabilecek alanları 6 milyon hektardır ve 
bunun bugün 2,2 milyonu sulanma halindedir. Bir 
kısmı özel sulamadır, halk sulamasıdır, belki tam 
fennî sulama değildir. Aşağı yukarı meselenin % 
36 - 36,5'u civarındadır. 

Bu miktar küçüktür, doğru. Ne olmuş o zaman, 
hani şu plan tahrifatı plan tahrifatı var ya; bakınız, 
1973, 1974 ve 1975'te sulamaya ayrılan para, 
2 200 000 000 lira civarında, üç aşağı beş yukarı bu 
geçen 3 sene içerisinde. Ama plana göre vermemiz 
gereken para ne kadar? 4,5 milyar lira civarında. Bi
zim, DSİ karanyle bu sene verdiğimiz ne kadar, 
4 150 000 000. Toprak Su kanalıyle verdiğimiz ne 
kadar, 750 000 000. Biz planı tahrif filan etmedik, 
çamurdaki, hendekteki planı alıp asfalta çıkardık, da
ha hızlı gitsin diye. Böyle bir şey mümkün değil
dir. -

Devlet Su işlerinin fiilî yatırım bütçesi geçen se-
neki 5 milyara karşılık, bu sene 8 369 000 OOO'dur. 
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Tarıma ayrılan yatırim ise, Toprak Su ile birlikte 
4 900 000 000 milyon ve 1974'ün iki katıdır. Biz iki 
katını yapabildik. Allah kısmet ederse önümüzdeki 
sene biz veya başka bir hükümet, parlamentonun uy
gun göreceği bir hükümet, 1976'yı ikiye katlarsa, 
1974'ün 4 katına ulaşmış oluruz. 10 milyar sadece su
lama alanına yatırım yapmış oluruz, gerçekten de ül
kenin buna ihtiyacı var. 

Devlet Su işlerinin hidrolik santrallere yapacağı 
yatırımlar, gerçekten 2 900 000 OOO'dur. Malesef bu 
bir isteme meselesi değildir. Bu miktar, mevcut in
şaatlar ve mevcut projeler muvacehesinde - Sayın 
Ölçmen arkadaşıma söylüyorum - harcanabilecek 
azamî miktardır. Mevcut projeler, mevcut inşaatlar 
muvacehesinde. Yıl içerisinde imkânımız olur, proje
ler daha süratli gelişir ve inşaatlar daha süratli geli
şirse, hidrolik santrallere usulüne göre, Yüksek Plan
lama Kurulu ve Bakanlar Kurulu, Meclis kanalıyle, 
daha çok tahsisat sağlayabileceğimizden emin olma
sını rica ederim. 

Devlet Su işlerinin 1976 icraat programında, 115 
büyük su işleri yer almaktadır. Sayın Eken arkada
şım, her halde listemizi yanlış tefsir etti. O, 17 büyük 
su işleri projesi 1976'da katılan yeni projelerdir. El
bette yeni projeler - baharda ihale edeceksiniz, son
baharda ihale edeceksiniz, yazın ihale edeceksiniz -
onlara ayrılacak tahsisat küçük olacak. Ama Devlet 
Su işlerinin üzerinde çalışacağı projelerin sayısı 115"-
tir. Onyedi büyük su işleri projesi 1976'da bugün 
mevcutlara katılanlardır. O itibarla, kimse kimseyi 
kandıramaz. Bizim öyle bir maksadımız da yoktur. 
Zaten 115 projenin üzerinde çalışılacağını da ifade et
tim. Fakat Yüce parlamenterlerin bilgisi olsun diye, 
17 projenin ismini de konuşma özetine ayrıca birer 
birer tekrarlamış oldum. Bu itibarla bu izahatımdan 
sonra, zannederim ki «ithamlarında ısrarlı olmayacak
lardır. 

Ayrıca küçük su işleri, taşkın ve küçük sulama 
olarak Devlet Su işleri; 399 proje üzerinde icraat ya
pacak ve böylece 810 bin dönüm arazi, daha doğru
su 81 bin hektar arazi sulanma imkânına kavuşmuş 
olacaktır. 402 bin hektar arazi taşkından korunacak, 
bu 117 köy ve 64 mahalle eder - 71 bin dekar arazi 
de ıslâh edilmiş olacaktır. 

1976 yılı içerisinde şu 9 barajı bitireceğiz : Avşar 
Barajı (Denizli), Balçova (izmir), Dodurga (Eskişe
hir), Maksutlu (Sivas), Çorum (Çorum), Yapıaltın 
(Sivas), Karaçomak (Kastamonu), Tahtaköprü (Ha-

ı tay), Korkuteli (Antalya). 
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Bu 9 barajla, 413 milyon metreküb su depolamak 
imkân dahiline girecektir. 

1976 icraatının karakteristiği 50 barajdır; evet, 
50 barajdır. Bu, ortalama, haftada bir baraj eder. 
Haftada bir barajın temelini atacağız; ülkenin buna 
ihtiyacı olduğu için atacağız. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, «Temel 
atmak kâfi değildir» diyor. 

Doğru; ama temel atmak lâzımdır. Temel atmak 
kolay bir şey değil ki. Evvelâ, elinizde projesi ola
cak, ihale edeceksiniz, Sayıştay'dan geçireceksiniz, 
makineleri oraya götürüp, temel atacaksınız. Biz hep 
böyle temel atmışızdır; gene böyle temel atacağız. 

Şimdi, ben size, Sayın Ecevit'in geçen hafta bu
gün söylediği inşaatlardan bir tanesini anlatacağım. 

Sayın Ecevit burada hepinizin huzurunda «Çayır
han Termik Santralinin 1974'te başladığını» söyle
di. 

Arkadaşlar, Çayırhan, Ankara'ya 130 kilometre 
mesafededir. Çayırhan Termik Santralinin, değil te
meli, kömürünün fizibilite etütleri bu Mayıs - Hazi
randa bitecek. Hangi temel? Çayırhan Termik Sant
ralinin muhtelif paket ihaleleri halen değerlendirilme 
safhasındadır. Hepiniz davetlisiniz; bütçe oylamasın
dan sonra hepiniz davetlisiniz; lütfen bize, gidip gös
terin, «Şurada temel attık»* deyin. 

Bizim, açılmış temeli toprakla doldurma sabıka
mız da yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar ve gülüşmeler). 

Sulama alanındaki ikinci hamle, yeraltı suyu ku
yularında olacaktır. Bin tane yeraltı suyu kuyusu 
açacağız. Çünkü, bu, süratle gelişen, vatandaşın ih
tiyacına süratle cevap veren bir geliştirme bölümü
dür, daha doğrusu. Böyle bir vasfı vardır ve 31 
Martta Hükümet olduktan dört gün sonra, 4 Nisan
da, Maliye Bakanlığından, 2,7 milyon dolarlık yer
altı suyu makineleri ve ekipmanı için yazı yazdık. 
Makineler yavaş yavaş gelmiştir. O itibarla, bu yıl 
için bu bin kuyuyu - keşke daha fazlasını açabilsek -
hedef olarak almışızdır. 

1976 Su Kaynaklan Programının büyük özelliği, 
Aşağı Fırat Projesidir. Evvelâ Keban'dan bahsetmek 
istiyorum. 

Keban'ın, gerçekten, dört ünitesi müteahhit ta
rafından tashih edilmektedir. Evet, bazen zaruri ola
rak parçaları - Sayın Ölçmen arkadaşım sordu - fir
manın masrafında İtalya'ya gitmektedir. Çünkü, ay
nı atelyeler burada yoktur; ama bu sadece zannedi
yorum bir unsura müteveccihtir. Arkadaşlarımın de

taylı listesi var, çok vaktinizi almak istemiyorum; 
yani, gerektiğinde gitmektedir; ama o bir parçaya 
münhasır olmaktadır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yeni türbin niye 
arıza yaptı, Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATT'İN KILIÇ (Devamla) — Biz arıza yap
tırmadık, arızalı devir aldık, beyefendi. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) .— Günahlar 
başkasının, sevaplar kendilerinin. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Kahraman... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bu türbinlerin katî kabulü yapılmamış
tır ve müteahhit kendi hesabına bu türbinleri tashih 
etmektedir, ikisini tam kapasite ile çalıştırma imkânı
nı bulmuşuzdıır. Bize soracağınız hesap budur. 

Üçüncü ünitenin yanmış parçası İtalya'ya gönde
rilmiştir; sadece yanmış parçası. Dördüncü ünite de, 
halen azamî gücün altında çalışmaktadır. Üçüncü 
ünite tamamlandıktan sonra, azamî güce ulaştırıldık
tan sonra, dördüncü ünite de tashih edilecektir. 

Keban'ın diğer dört ünitesinin yerine konamamış 
olması büyük bir talihsizliktir. Keban'ın 4 ünitesinin 
arkasında baraj var, 30 milyar metreküb su var, Tür
kiye'nin elektriğe ihtiyacı var; ama 4 ünite yok. 

İhmali kimin yaptığını siz hesaplayınız; ama biz 
Hükümet olduğumuz gün, bunların spesifikasyon-
lan bile yoktu ve adım adım spesifikasyonlarını ve 
projesini takip ederek, hatta «15 Aralıkta bitireceğiz» 
demişlerdi; 1 Ocak'a intikal etti diye, 15 günlük gecik
me için, arkadaşlarımla tartışma çıkardım. 

Meseleyi böyle takip ettik ve 4 türbin 2 Nisan 
1976 tarihinde ihale edilecektir. 

Karakaya barajı da Mayıs 1976'da ihale edilecek
tir. Firmalar seçilmiştir, ihale evrakları gönderilmiş
tir. 

Sayın Akdoğan, «Dünya Bankası, Türkiye'ye kre
di veririm ama, su rejimini ben tayin ederim demiş» 
diyorlar, 

Yok böyle bir şey; olmaz zaten böyle bir şey. 
Biz, bizden evvelki hükümet gibi, özkaynaklarımıza 
dayalı olarak Keban'ın, Karakaya'nın yapılmasına 
karar vermişizdir; zaten ifademden de anlaşılıyor ki, 
firmalar seçilmiştir; teklifler 31 Martta gelecektir; 
Mayıs 1976'da da, hangi firmanın ihaleyi aldığı ka
rara bağlanacaktır. 
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Herhangi bir noktada, Dünya Bankası kredisi, 
herhangi bir noktada başka uygun bir kredi bunu 
yakalarsa, bundan da sadece - ülkenin imkânlarını 
artırmış olmak bakımından - memnun olacağız. 

Su rejimine gelince : Keban'ın da, Karakaya'nın 
da su rejimi, senelerce evvel yapılan fizibilite rapor-
lanyle zaten meydandadır. Türkiye, Keban'ın ve 
Karakaya'nın ötesinde de bir konuşmayı kabul et
mez. 

Aşağı Fırat Projesinin, Güneydoğu ovalarının su
lanması projesinin en önemli unsuru Karababa pro
jesidir ve katı projesi ve baraj yolu bu senenin progra
mına dahildir. Kati proje 1978'de bitecektir ve 1978' 
de ihale edilecektir. 

Gerek Sayın Ecevit, gerek Sayın Baykal diyorlar 
ki, «Programa 1968'de konmuştu...» 

Evet, kondu... İşte, şimdi 1976'da Karababa ba
rajının yolu, Karababa Barajının katî projesi prog
rama konuyor; ama ihale 1978'de yapılacak. 

«1968'de programa konulmuştu, ne oldu?» deni
yor. 

Şimdi teker teker anlatacağım : İşte, böyle olu
yor. Meseleleri bilmezseniz, çözümlemek veya prog
rama neden konduğunu, hangi parçasının kondu
ğunu bilmek mümkün değildir. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Programa, 
ne zaman biteceği de konur. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — Zaten siz, 
1971'den 1975'e kadar da bizi sorumlu tutuyorsu
nuz. Bu iş her nasıl oluyorsa, çare yok, artık kabul
leneceğiz! 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ortaktınız hükü
metlere, Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Ölç
men... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
Karşılıklı konuşmayalım efendim. Çok rica ede

rim Sayın Bakan. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yapmayın efen

dim.... Cumhuriyetçi Güven Partisiyle birlikte hükü
metlere ortaktınız. Bu bir kurtuluş cümlesi olamaz. 
Çünkü güvenoyu verdiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Ölçmen, 
evet sonuncusu öyle; ama o hükümetlerin vasfını 
hep biliyoruz. Enerji Bakanlığı bütçesinde o hükü
metlere dönmekte fayda yok. 

24 , 2 . 1976 0 : 1 

BAŞKAN — Evet efendim, konuşmalara devam 
edelim. Müdahale etmeyilim, devam edelim efendim. 

ENERJİ VF TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — 1977'de 26 ki
lometrelik Urfa tüneli ihale edilecektir. Bu sene Urfa 
tünelinin katî projeleri yapılacaktır, ki, en büyük za
man alan unsuru 26 kilometrelik tüneldir ve böylece 
milletimizin ve ülkemizin güzel bir rüyası haline ge
len Güneydoğu ovalarının sulanması, rayına, yoluna 
konmuş olacaktır. 

Bu projeyle 15 milyar Kw/h enerji üretilecek, 
7 milyon dönüm arazi sulanacak ve 55 milyar Türk 
lirasına mal olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüleri, As-
lantaş barajı mevzuunda biraz gerilemiş görülüyor
lar. Sayın Ecevit buradan, Aslantaş Barajının inşa
atının başlamadığını söyledi. 

Aslantaş Barajının inşaatı başladı. 1968 hikâyesi 
ayrı. İki gün sonra Sayın Baykal tekrarladı. Yerine 
davet ettim, beyanat verdim; ;<21 tane kazı makinesi 
çalışıyor» dedim «30 tane büyük kamyon çalışıyor, 
500 teknisyen çalışıyor. Ve, Temmuzda başlamış ol
masına rağmen, bu yıl Mart başına kadar da 115 mil
yon lira harcadık» dedim. Bu gelişme ile memnun de
ğil misiniz? Demek bir noktada anlaştık: Aslantaş 
Barajı başlamış. 

Şimdi, sayın meslektaşım, 21 kazı makinesini az 
buluyor. 21 kazı makinesi, en aşağıdan, günde 500 
metreküp kazsa her birisi, 10 bin metreküp eder, 
ayda 300 bin metreküp eder, yılda 3,5 milyon metre
küp kazı demektir. Bu büyük bir kapasitedir. Ama 
artıracağız tabiî. Yani, «3 - 5 makine ile kazı yapılı
yor» diye yazacaksınız. Şimdi sözünüzden geri dön
dünüz. Memnun oldum. Zaten ben de öyle demiştim. 
Aksi halde, sizi yerine götürecektim, başka çarem 
yoktu. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Böyle çalış
manın, çalışma olmadığından bahsetmiştik. 

. BAŞKAN — Sayın Akdoğan, karşılıklı konulma
yınız, rica ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — 26 Temmuzda 
temeli atılan bir tesise 115 milyon lira harcarsanız, 
bunu az mı buluyorsunuz? Yani bunu nasıl az bulur
sunuz? Siz bari söylemeyin bunu. Gece gündüz 500 
kişi çalışıyor; bari onların çalışmasını takdir etmiş 
olalım, bizi bırakınız. Ama, Cumhuriyet Halk Par
tisine mensup sayın sözcülerin, Aslantaş Barajını, 
başlamıyor farz etmeleri için bir mazeret vardır. On-
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lar hâlâ zannediyorlar ki, DSÎ kendi yerinde koy
dukları DSl. Değil sevgili milletvekilleri, değil. Hep
si büyük bir hız aldı, mesele bu. Nitekim, DSİ'de ge
rekli değişiklik yapmasaydık - bunun muhatabı, dedi
ğimi çok iyi bilir - Eylül ve Ekimden evvel ihale ev
rakı olmayacaktı. Ama, buna kimsenin gönlü razı ol
maz. Dünyada, Ceyhan Ovası kadar, 60 kotunda, 30 
kotunda bir ova, 9 milyar içinden su geçen, sulan
mayan ova kalmadı ve hatta mühendis arkadaşlarıma 
dedim ki, mühendis olarak - siyasetçi, idareci oldu
ğumuzu bir tarafa bırakın - «Ceyhan ovası gibi, 170 
bin hektarlık, 1 200 000 dönümlük, yılda 2 mahsul 
alınabilecek ,içinden 9 milyar suyun geçtiği bir ova
nın, sulanamamış olması, hepimiz için yüz karasıdır» 

O itibarla, meseleyi sıkıştırdık. O itibarla, 1967'de 
Cevdetiye regülatörünü ihale ettik, tabiî sularla sula
mak için. O itibarla, sağ sahil, sol sahil kararlarını 
ihale ettik. Biz, kendimize düşeni yaptık. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi ile barajlar me
selesinde bir hesaplaşmamız lâzım. Hesaplaşacağız, 
çare yok; mesele bu noktaya geldi. Evvelâ, «Aşağı 
Yeşilırmak» dedikleri, Hasan Uğurlu projesi hakkın
daki izahatımı ve Çıldır santrali hakkındaki izahatımı 
da tamamlayayım; barajlar için bir umumî hesaplaş
ma yapalım. 

Evet, Aşağı Yeşilırmak, Hasan Uğurlu Barajı 
1968'de programa girmiştir. Nesi girmiştir? Yolu gir
miştir, şantiye tesisleri girmiştir ve katî proje done
leri girmiştir. Sonra ne olmuş? 1969'da proje ihaleleri 
yapılmış; 1971'de katî projesi bitmiş ve 1971'de iha
le edilmiş. İşte, 1971 hikâyesi bu ve fevkalâde hassas 
bir barajdır. Gerçekten, 2 senede katî projesinin ya
pılmış olması, gerçekten 2 sene gecikmiş olsa dahi, 

ı ı m»m 
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bu incelikte bir eserin, bir barajın Türkiye'de yapıla
bilmiş olması, Türk mühendisliği için bir iftihar vesi
lesidir. Açık açık söylüyorum: Burada görev alan ar
kadaşlarım, fevkalâde büyük bir başarı göstermişler
dir, kimin zamanına ait olursa olsun. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Bizim zamanımızda 
da mı? 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Elbette. 

Çıldır hidroelektrik tesisi 1968 programında yer 
almış ve yılın sonunda 25 . 1 . 1969'da ihale edilmiş
tir. 1973'te de bitirilmesi gerekirmiş; 1975'e intikal 
etmiştir. 2 türbini ile bu sene bitmiştir. 3 ncü türbini 
de önümüzdeki günlerde bitecektir. 

Şimdi, 12 Mart 1971'de iktidardan ayrılan Adalet 
Partisini mi veya 31 Mart 1975'te koalisyon olan, 
bugünkü koalisyon partilerini mi, kimi isterseniz suç-
laym 1971, 1972, 1973, 1974'ün hesabını sorabilir
siniz. 

Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi ile barajlar he
saplaşmamıza : 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim efendim. Mesai saatimiz dolmak üzeredir, 
konuşmalarınız daha bir hayli uzayacak mı efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Zannederim bir 
o kadar daha sürebilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman ara vermek mecburiyetin
de kalacağız. 

Bir saat daha süreceğine göre, saat 14.C)Cfte top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.56 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimi
nin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere ara verdiğimiz yerden devam ede
ceğiz. 

Buyurunuz Sayın Bakan, 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ŞELÂHATTtN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Sözlerimin, su kaynaklarıyle ilgili, baraj muhase
besi kısmında kalmıştım. 

Gerçekten de, su kaynaklarının gelişmesinde en 
önemli yapı olan barajlar üzerinde gerçeklere dayalı 
tartışmamızda fayda vardır. Nasıl mukayese yapaca
ğız? Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başka
nı, 1965 - 1975 döneminin, filvaki 1976 bütçesi dört 
partinin ve bağımsızların vücut verdiği bir koalisyon 
hükümetinin bütçesi ama, nedense 1965 - 1975 dö
nemini ve bu arada Bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili 
hususlara ağırlık vermeyi tercih etti. 

Bütçenin genel müzakeresi sırasında, bir kısmı, 
bir oranda cevaplandırılmıştı. Tabiî, bütçenin müza
keresi bir bütün teşkil ettiğine göre asıl, bakanlığın 
bütçesinin görüşülmesi sırasında barajların bahis ko
nusu olması da son derece tabiîdir. 

Şimdi, nasıl bir mukayese yapacağız, nasıl hesap
laşacağız? Barajın sayısı ile mi hesaplaşacağız? Dö
nemlere ayıracağız ve sayısı diyeceğimiz bir hesap 
şekli budur. Ama bazı ahvalde, sayı kâfi bir birim 
değildir. O halde ne yapacağız? Barajın mümeyyiz 
vasfı nedir? Arkasında su biriktirmesidir. Yani, bir 
baraj, arkasında ne kadar çok su biriktirirse o ka
dar faydalıdır: Çünkü, her metremikâp su, şu kadar 
enerji üretir, şu kadar yeri taşkından korur, şu ka
dar alan sular. Zannediyorum ki, bu birim yüzde yüz 
değilse bile, yüzde yüze yakın bir gerçeklik ifade 
eder. 

Türkiye'de bugün 54 tane baraj işletme halinde
dir. Bunlardan sadece dört tanesi, Niğde'de Gebere 

Barajı, Ankara'da Çubuk I Barajı, Eskişehir'de Por
suk I Barajı ve Bursa'da Gölbaşı Barajı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 1923 - 1950 döneminde yapılmıştır, 
54 barajdan dört baraj. Bunların arkalarında biriken 
su 180 milyon metreküb. Sonra, 1950 - 1960 dönemi 
gelmiş bu dönemde de dokuz baraj yapılmış, arkada 
biriken su 11 026 000 000 metreküb. Sonra, 1961 -
1965 dönemi gelmiş. Nasıl hesap ederseniz ediniz, 
altı baraj yapılmış; 408 milyon metreküb su birikmiş. 
1965 - 1975 dönemi gelmiş: 36 baraj yapılrmş, 
34 811 000 000 metreküp bu barajların arkasında 
su biriktirmek imkânı elde edilmiş. 

Şimdi, bunları birime irca edelim. Cumhuriyet 
Halk Partisinin beher iktidar yılı için 7 milyon met
re mikâp depolama tesisi isabet etmektedir. İşte, 
yaptıkları barajın ünitesi budur. Sonra, 1965 - 1975 
döneminde tam 3,5 milyardır beher yıl başına. 7 
milyon ve 3,5 milyar.... 500 katı. Zannederim, bu 
rakamlar, Devletin resmî arşivlerinden alınmış ra
kamlardır ve işin muhasebesi de budur. 

Evet, büyük tesislerin zaman zaman geri kal
dığı vakidir. Bu, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın 
birçok ülkelerinde vakidir. Bunun bir siyasî reper-
küsyonu yoktur ki, yani siyasî organ bunun geri 
kalmasından sorumlu tutulamaz. Genellikle böyle
dir, bu bize ait de bir gerçektir, size ait de bir ger
çektir. Ama, mesele, yatırımı teşvik etmek, yatırı
mın tahsisatlarını koymak ve memlekete bir kal
kınma havasını yaymaktır. 

İşte, görüyorsunuz, . daha doğrusu şöyle 
söyleyeyim, tenkit ettiğiniz 1965 - 1970 dönemin
de, yılda 3,5 milyarlık depolama tesisi ortalama 
olarak meydana getirilebilmiştir. C. H. P. dönemin
de 7 milyon getirilmiştir. 500 katı» Muhasebeyi 
böyle yapacağız. Bunun dışında bir muhasebe şek
li biliyorsanız, onunla da hesaplaşalım. 

E.. Şimdi, bizim zamanımızda yeni başlayan 
projelerin maliyetlerinin bedeli, sizin zamanınızda 
yeni. başlayan projelerin maliyetlerinin bedelinden 
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yüksektir. Programa konmuş, kâğıda yazılmış... Dört 
milyarlık yazarsınız Çayırhan santralini, yazarsınız 
11 milyarlık Aliağa Petro Kimya tesisini. Çöp yok... 
Şimdi konuşacağız. Temelini attınız, çöp yok, çöp. 
Bu 11 milyarı matlup hanesine korsunuz. Böyle şey 
olmaz. Barajlardaki hesaplama şekli bu. Enerji mik
tarında da o, sulamada da o, hepsi bu. 

O itibarla, geliniz (bizim çok yaptığımız mutlak, 
çok yapacağımız da mutlak) daha çoğu siz nasıl 
yapacaksınız; onu söyleyin; ithamdan vazgeçin. Baş
ka da yolu yoktur. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) Gerçekten, ül
kemizin en önemli tabiî kaynaklarından bir tanesi, 
madendir. Sözlerimin başında da belirttğ>ı gibi, 
madeni bulmak; vasıflarını, miktarını, yerini tespit 
etmek; projelendirmek; bu projeyi icra edip, işletmek 
ve nihayet ihracat veya endüstrinin veya diğer tarı
mın ve halkın günlük ihtiyaçlarına arz etmek lâ
zımdır. 

Hiç şüphe yok ki, en ileri kademeye kadar 
götürmek, ülkenin yararınadır. Çünkü, bir vesiley
le; «Biz maden cevherinin ihracını men etmiştik, 
siz ihracı aştınız» gibi - bir tenkide muhatap olduk. 
Evet, doğrudur ama, bir de gerçeklere gidelim ba
kalım; ne yaptık? 1975 programı yazmış, diyor ki; 
«Daha ileri kademelerde maden cevherleri işle-: 
ilecektir. Dışarıda, işlenmiş cevher pazarı aranacak
tır. Yatırımlarla ve içeride işleme tesisleri ile 
uyumlu hale getirilecektir. Bu tedbirler alındıktan 
sonra cevher ihracatı yasaklanacaktır» diyor. 

Ne olmuş 1975 yılı başında? 1975 yılı başında, 
maden cevheri ihracı yasaklanmış. Hani, hangi ted
biri aldın? Hangi tedbiri aldın da, ocaklar kapan
mış? Türkiye'de barit üreten değirmenler, bariti 
Türkiye'de dahi daha kolay bulur hale gelmişler. 

Şimdi bir karar alsak; Türkiye iplik, pamuk ve 
basma ihraç eder. Bunu konfeksiyon halinde ihraç 
etmek, ülke için en kârlı bir şey midir? Doğrudur. 
O halde, şimdi, pamuk, iplik ve basma ihracını ya
saklayalım. Hayır, böyle bir şey eşyanın tabiatına 
aykırıdır. Ebediyyen cevher ihraç edelim, Hayır, 
o da mümkün değil. Bizim Hükümetimizin prog
ramında aklın yolu da bunu gerektirir. 

Şimdi göreceksiniz : Bu tedbirleri, barit için, ariti-
muan için, kalsjne manyezit için de almışızdır ye 
bütün Etibank*ın yatırımlarım, özelL sejctorün yatı

rımlarını bu istikamette tevcih etmişizdir. Hepsini 
uyumlu bir plan içine koymuşuzdur. Dış pazarları 
ayarlamıştır. O halde, bunlar bir plan içinde gide-
cek< 

Yollara dikenler koymayınız. 1975 başında cev
her ihracatını yasakladım. Biz Hükümet olduğumuz 
zaman, 30 haziran 1970'de maden ihracı 35 milyon 
dolardı; sonra, 120 milyon dolara çıktı. Ülkenin 
bu kadar ihtiyacı varken ve ülkede ocaklar kapa
nırken yani, dövize ihtiyacı varken, bu tedbirleri al
madan sırf bir teori ile, maden cevheri ihracını 
yasak layamazsımz. Ha, bizde yasaklayacağız; ama 
bu tedbirleri alarak ve her ihraç müsaadesini verdi
ğimiz de, «şu yatırımları, zamanında şunu yapacak
sın» diye bir plana bağlayarak ve ona bir zaman 
tanıyarak ve dış pazar arayarak biz de bu yasak
lan günü gelince yapacağız. Ama bu tedbirleri ala
cağız:. 

Bence, bunda bir siyasî tercih yoktur. Bu, ta-
mamıyle akıl işidir ve ülkenin yararları meselesidir. 

Aslında, gerçekten, madencilik enteresan bir 
şeydir. Bilin) ister, hayal ister ve inanç ister. Hayal 
gücü olmayan, madencilik yaparı>az, baskı türlü 
mümkün değildir. Dağların idinde, karanlıkların için
de, arzın içindeki medeni hayal edebilmek, fevkala
de büyük bir imajın aslına ihtiyaç gösterir. Bu da 
bir inanç meselesidir. 

1976 yılı bütçesinde iki kuruluş, talep ett kleri, 
harcayabilecekleri (yöneticilerinin mütalaasına göre) 
azamî parayı almışlardır. Bunlardan bir tanesi 
MTA; bir tanesi de, aramalarda, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığıdır. 

Sayın Özer Ölçmen burada değil.. T. P. A. O.'nın 
toplam yatırımlarında her ne kadar % 4 artma gö
züküyor ise de, o, daha çok BOTAŞ'a, Türkiye 
Irak Boru hattına bu sene büyük oranda para 
harcanmasmdandır. Yoksa aramalara, 1975 yılında 
harcanan para 750 milyon, 1976'da harcanacak para 
1 280 000 000'dur. Yani, onda da iki katı değilse bile, 
•% 70 - 80'ine yakın bir artma vardır. 

Bir büyük maden projesi tanzim ettiler. Burada, 
aramalara, işlemelere ve maden türlerine öncelik ver
dik. Türkiye'de her tür madenin en yaygın bir şekil
de aranması, hedeften bizi uzaklaştırmaktadır. Bu 
öncelikler şöyledir : 

Demir, fosfat, (kömürü ayrıca ifade edeceğim, bu
nu bu aradan çıkarıyorum) bakır, çinko* kurşun, 
krom, aliminyum, refakter madenler... Bu öncelik sı
rasına göre aramalara ağırlık verilecektir. 
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Şimdi, madeni işleme müessesesi olarak özel sek
tör vardır, Etibank vardır. Ben bu noktada, sadece 
Etibankın faaliyetleri hakkında izahat vermek istiyo
rum. Etibank, 20 müesseseden kurulu, geçen yıl 50 
milyon dolar ihracat yapabilen ve 1 600 000 000 lira
lık üretim yapmış bir kamu kuruluşudur, iktisadî 
Devlet Teşekkülüdür, Ve yine 1975 yılında Guleman' 
da, Kefdağı Konsantretörü, sodyum perborat, Seydi
şehir, Aliminyum ikinci elektrolizhane, Bandırma, 
Boraks, servise girmiştir. 

Etibankın 1975 yılında fiilen yapabildiği 1 milyar 
368 milyonluk yatırımına karşılık, bu yılki yatırım 
programı 2 140 000 000 dur. Bununla, sayın konuş
macılardan bir arkadaşımızın bahis konusu ettiği, Ka-
rataş,- Fosfat projesi, ikmal edilmiş olacaktır. 

Birinci projemiz fosfat projesi olacaktır. Gerçek
ten de, fosfat, fosfat taşı, hemen hemen petrole ya
kın önem kazanmıştır. O itibarla, Mazıdağ fosfat
larının işlenmesine, rezervlerinin tespitine ve tesisleri
nin kurulmasına büyük bir hız ve önem vermişizdir. 

Karataş Fosfat Fabrikası bu yılın ortasında bite
cek ve 250 bin tona- tevsi edilecekti ve bir yıllık üre
timiyle de 15 milyon dolarlık bir tasarruf sağlaya
caktır. 

Aslında bu, bir pilot tesistir. Mazıdağı, asıl, büyük 
fosfat projesi adını verdiğimiz ve 83 milyon tonluk 
rezervi olan ve halen fizibilite etütleri yapılan bir pro
jedir. Bu projenin ikmali ile, büyük tesislerin kurula
cağı yer, proses, proje ve maliyetler tespit edilecek 
ve elde edilecek sonuca göre bir veya iki milyon ton 
civarında bir tesis kurulacaktır. 

Elâzığ krom, Uludağ volfram, Antalya karpit, 
Kırka bor türevleri, aliminyum tevsii 120 bin tona, 
İzmir Cumaovası perlit fabrikası, Bandırma ikinci 
asitborik fabrikası, Murgul baca gazları asit fabrika
sı... Böylece, 1976 yılında, madenlerin cevher halin
den daha değerli maden safhasına geçebilmesi için, 
10 büyük tesise yatırım yapılmış olacaktır. 

Gerçekten, Türkiye'nin - bir sayın sözcünün de 
ifade ettiği gibi - önemli meselelerinden bir tanesi de 
kömürdür. Enerjide, ısıtmada, sanayide ve nakliyede 
kullanılan kömürü, Türkiye'nin ihtiyaçları kadar 
üretememekteyiz. Bu itibarla, aramadan eve, tahsise 
kadar taş kömürünü ve linyit kömürünü içine alan 
bir kömür projesi tanzim ettik. Gerçekte kamu kuru
luşlarının, özel kuruluşların, fabrikaların, resmî kuru
luşların, hatta bizzat vatandaşların iştirak etmesi ge
reken bir projedir. Çünkü, özellikle ısıtmada 12 ay-
hk üretimi 3 ayda kullanıyorsunuz; nakliye imkânla

rı ve depolama imkânları son derece sınırlı olduğu 
için bir sıkışma oluyor. Bu itibarla, Ocak ve Şubat
ta gösterdiğimiz kömür hassasiyetini, hem Hükümet 
olarak hem vatandaşlar ve kurumlar olarak, Temmuz 
ve Ağustosta gösterebilirsek ve bunun için gerekli 
tedbirleri alabilirsek, kömür meselesinin üstesinden 
gelmememiz için hiç bir sebep yoktur. Kömür ala
nına TKİ müessesesinin yaptığı yatırım 1974'te 730 
milyon, 1975'te 916 milyon ve bu yıl da, yani 1976'da 
1 650 000 000 olacaktır. Türkiye'nin taş körmürü açı
ğı vardır. Bu sene 400 000 ton; eğer, üretim aynı se
viyede kalırsa, 1976'da 1,5 milyon ton; 1977'de bir 
miktar artacak, fakat açık 1.3 milyon ton; 1977'de 2.4 
milyon ton taş kömürü açığı vardır. O halde, kömür 
alanında, taş kömürü ve. linyitte büyük bir hamleye 
ihtiyaç vardır. Biz, bu hamleyi, kömür projesi adını 
verdiğimiz, iki ciltlik bir projede toplamışızdır. Bu
nun unsurları nedir? 

Evvelâ, taş kömürü üretiminin artırılması lâzım
dır. Zonguldak, Türkiye'nin, bilinen en önemli taş 
kömürü rezerv sahasıdır, imtiyaz sahası 11 bin kilo
metredir, ama çalışılan saha 105 kilometrekaredir. 
Biz bunu birinci kademede, 6 000 kilometrekare da
ha genişleterek, arama sahası olarak bu yıl 17 600 
metre, 1977'de de 36 400 metre olmak üzere, 54 000 
metre, 60 sondajla, yeni rezerv etütlerine 6 000 kilo
metrekarede giriştik. Bu, sadece Zonguldak merkez 
ilçesini değil, Kurucaşile ve Amasra'yı da içine alır. 
Mesele burada da bitmeyecektir: Azdavay - Söğüt: 
özü taş kömürü havzasının üretimi günde 40 - 50 
ton kadardır bugün. Bunu günde 200 tona çıkaraca
ğız 1976'da. Keza, Antalya'da, Göynük - Beydağı ci
varında varlığı bilinen bir taş kömürü rezervi de, Ro-
menlerle teknik işbirliği çerçevesi içerisinde 1976 etüt 
programına ithal edilecektir. Buna muvazi olarak, 
bu yeni sahalar bulama ve üretimi artırma yönünde 
tedbirlerdir. Buna paralel olarak, linyit üretiminin ar
tışı oranında, kok kömürünün, ısıtmadan çekilmesi 
lâzımdır. Ancak, kok kömürünür ısıtmadan çekilebil
mesi için, esasen önemli oranda da ısıtma linyiti için 
açığımız olduğuna göre, bir önemli merhaleye ihti
yaç vardır: Yani, teorik olarak, kok kömürünü yak
mayalım. Ben de bunu istiyorum. Kok kömürünü 
yakmak, dün, lira yakmaktı, ama bugün döviz yak
maktır. Çünkü, açığı dövizle kapatıyoruz. Bunu fev
kalâde canı gönülden istiyorum; fakat ısıtma için bu
nun yerini alacak linyiti üretmek, bu fikrin itmamı
dır. Aksi halde, bu fikri uygulamaya koyamazsınız. 
Nihayet, koklaşan kömürü, koklaşmayan kömürle 
değiştirmek lâzım. Bu nerede olacak? Pemiryolların-
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da olacak ve Silâhtarağa santralinde olacak. Yani, 
oralara, bugüne kadar koklaşan kömür yakan bazı 
ünitelere, koklaşmayan kömür vererek ve fakat kokla
şan kömürleri endüstriye tahsis ederek açığı kapatma
ya gayret edeceğiz. Nihayet, Devlet Demiryollarının 
dizelizasyon projesi, yani dizel kullanması suretiyle 
de kok tasarrufuna gidilecektir. 1968 yılında başlamış 
olan Zonguldak master planının, yani havzadaki ye
nilenmenin; havzadaki alet yenilenmesinin, usul ye
nilenmesinin, kazalarının önlenmesinin, derinlere 
inen ve zayıflayan damarların eskisi gibi verimli hal
de istihsale hazırlanması gibi birçok unsurları ihtiva 
eden Zonguldak master planına hız vereceğiz. Taş 
kömürü alanında alacağımız tedbirler bunlardır. 

Linyit kömürü alanında ise, gerçekten aynı dere
cede rasyonal, hatta ondan daha şümullü tedbirlere 
ülkemizin ihtiyacı vardır. Bu sene Türkiye Kömür 
İşletmelerinin üretebildiği linyit, 6,2 milyon tondur. 
Biz bunu 7,2 milyon ton olarak ifade ediyoruz. Çün
kü, Seyitömerde de kapajı yapılmış ve hazırlığı yapıl
mış 7 milyon tonluk rezerv, santralin çalışmaması 
yüzünden servise konamamıştır. Mamafih, aynı he
sap, geçen sene de yapılmıştır. Ama, biz 6,2 tondan 
hesabımızı yürütelim. 3,3 ton kadar da, özel sektö
rün Türkiye'de linyit üretimi vardır. Türkiye'de en
düstri, elektrik ve taşıma linyit hakkını alır; ama 
ısıtma linyit hakkını alamaz. Basit 'bir hesap, Tür
kiye'nin çok büyük bir ısıtma açığını verdiğini gös
terir. Şöyle ki, 40 milyonluk nüfus, Batı ayarında 
bir ısınma için - öyle diyelim - gelişmiş ülkeler aya
rında, adam .başına 400 kilo isabet ederse, 16 milyon 
ton linyiti gerektirir. İşte hesap 'budur. Bugün, Tür
kiye Kömür İşletmesinin 6,2 milyon tondan ısıtma
ya tahsis ettiği miktar 2 466 000 tondur. Geçen sene, 
tundan 300 'bin ton da azdı. Yani, bu sene 300 mil
yon ton daha fazladır. Yani gerçekleri dile getiriyo
rum. Takriben 2 milyon ton da özel sektörün pahalı 
kömürünü vatandaş kullanır. Yani, 4,5 milyon ton 
civarında ısıtmaya kömür tahsis ederiz. Gerisi: Bu
labilen için fuel - oil'dür; bulabilen için odundur; 
bulabilen için tezektir. Türkiye'nin durumu budur. 
Âmâ fuel - oii'ün de, ama tezeğin de, ama odunun 
da ki, gene sayın değerli bir üye belirtti, orman mah
sullerinin, sanayi bakımından, bu odunu ısıtmadan 
almak lâzım, gerçekten almak lâzım. O halde, Türki
ye, linyit üretimini katlamalıdır. 

Biz gerçekçi olduk; bu sene, 1,5 ilâ 2 milyon 
ton -• mevcut şartlar dahilinde - linyit üretimimizi 
artırabileceğimize kanaat getirdik* Ama kafamızın 

arkasına 1976 yılı için 10 milyon ton rakamını yaz-: 
dik. Türkiye'yi 1976'da 10 milyon ton linyit ürete
bilecek bir seviyeye ulaştırırsak, meselenin belini kır
mış oluruz. Geçen yıla nazaran, 5 473 000 ton lin
yit üretilmiştir 1974'te, ı% 14 bir artma vardır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, kuliste bir Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşıma dedim ki, ben Ocak ve 
Şubatın bu kadar çetin olacağını hiç ömrümde kahul 
etmiyordum. Gerçekten, vatandaş kömür sıkıntısı çek-; 
mistir. Gazetelere baktım, geçen sene de çekmiş, 
Öbür sene de çekmiş. Yani, değişen fazla bir şey yok. 
O halde, meselenin boğazından tutalım. Gelin tuta
lım şimdi. Biz tuttuğumuza kaniiz. Hep beraber tu
talım istiyorum. Şimdi, vatandaşın 15 milyon ton 
linyite ihtiyacı olduğuna göre, TKÎ de 2,5 milyon ton 
dağıtabildığine göre ki, ucuz kömürdür, tonu 250 li
radır, öbürleri 700 - 750 lira, yerine göre; ama me
kanizmayı iyi 'bilmek lâzım. Şunu bunu suçlamakla 
bu mekanizmanın içinden çıkamayız. Yani her kim ki, 
TKİ'den kömür ihtiyacının 1/6'sını almıştır, Devlet
ten hakkını almış demektir. Ha, bu sene bir usul uy-. 
guladık. Bu doğrudur. Evvelâ, Ankara'nın sobalı böl
gelerine kömür verdik, apartmanlı bölgelere öncelik 
tanımadık; doğru. Zannediyorum, bunun karşısına 
hiçbiriniz çıkmazsınız. Yani, mümkün~ olduğu nis
pette, soba ile ısınan gecekondu semtlerine öncelik 
tanıdık. Onlar hemen hemen hazan 1 ay içerisinde, 
bazan 15 gün içinde, parayı yatırdıktan sonra kömür
lerini alabildiler. Bir miktar - geçen seneye nazaran 
farkı ifade ediyorum - apartmanlı bölgeler geri kal
dı. Yapabileceğimiz de buydu. Yani, onların, pahalı 
kömürden satın alma güçleri daha yüksek olduğu 
için, bile bile bunu yaptık. Onun için apartmanlı böl
gelerden tana çok şikâyet geldi her gün telefonlarla,; 
arkadaşlarımdan, parlamenter arkadaşlarımdan. Ama, 
uyguladığımız ilke de budur. İnşallah, herhangi uzun 
boylu ilke uygulamasına ihtiyaç kalmadan, gecekon
dulu, apartmanlı, hepsinin ihtiyaçlarını karşılamak 
imkânını bulacağız. 

Şimdi, ne tedbir alacağız? Tedbirin özü ikidir; 
miktar ve fiyattır, Hiç başka yere gitmeye lüzum yok, 
Miktarca artıracaksınız; fiyatı dengeleyeceksiniz, 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü ar
kadaşım, «Biz demokratik sol, iktidar olursak, bu
nu çözeceğiz» diyor. En az, yazıü metinde bu var. 

Biz, 31 Mart 1975'te Hükümet öldük. İnanın ki, 
ne projeniz vardı, ne bir kanun tasarınız vardı; hiç
bir şeyiniz yoktu, Türkiye'nin kömürünü halletmek 
için; hiçbir şeyiniz yoktu; Neyse, hep beraber* ak* 
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lın yolu birdir... Neyiniz vardı kömürü halletmek I 
için? Samimiyetle söylüyorum ki, hiçbir şeyiniz yok
tu. Bunları dese dese yeni bir genç ekip, inançlı, 
imanlı bir ekip getirerek, -. Bütçe Komisyonunda da 
söyledim -. bunları kazmayla kaya kazar gibi, tuta 
tuta yapmışlardır, bu projeyi hazırlamışlardır. O hal
de, 'birincisi, organizasyon oldu. Ne tedbirler alabilir
dik, 1975 yılı içinde, 31 Martta Hükümet olduğumuz 
zaman? Organizasyon oldu. ikincisi, gümrükte ya
tan makineler vardı; gittik, gümrükteki makineleri 
çıkardık. Üretime hız verdik: Soma'da, Seyitömer'de, 
Çayırhan'da ve Dodurga'da üretime hız verdik. Za
ten onun için, geçenlerde televizyonda da gördünüz, | 
Soma'da 260 bin ton, bir tek kazma artırmadan, sa
dece Soma'da 260 bin ton üretimi artırdık. Toplam 
üretim artması da 732 bin tondur. Kâfi mi? Ha
yır. 10 katı artmalıdır, 7 milyon ton daha artmalı
dır ki, ancak ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Ni
hayet teshin mevsimini 2 ay Öne aldık; teshin mev
simini öne almak üretim mevsimini genişletmek an
lamına geliyor; böylece de, vatandaşın kömürü sağ
lama imkânını artırmış olduk. 

Şimdi, «Birinci alacağımız tedbir üretimle ilgili 
tedbir» dedim. Termik santral kurulacak yerlerdeki 
kömürle ilgili üretim tedbirleri de, dolayısıyle, yani I 
termik santralın faaliyete geçmesinden evvel ürete
bildiğimiz kömür de, termik santral faaliyete geçmiş 
olsa bile, onun ihtiyacından fazla üretebildiğimiz kö- I 
mür de endüstri, ısıtma ve nakliyeye geçeceği için, I 
aynı paragraf içerisinde onları da mütalaa etmek 
gerekir. 

Çok konuşulmuştur, Türkiye'de kömür santralla- I 
rından; ama geliniz, bugün için durumunuzu bir tes
pit edelim: Neredeyiz? Ne konuştuk, ne yaptık? Kim I 
ne yaptı? Elbistan kömürlerinin sadece 1/3'nün fizi
bilitesi vardır; diğer, 2/3'nün fizibilitesi devam edi
yor ve 1/3'ü üzerine santral kurulması kararlaştırıl
mıştır; bilâhara da, öbür fizibilitelerin sonucuna gö
re, genişletilmesi kararı, tabiî, alınacaktır. 

Çatalağzı eski bir yataktır ve nihayet, elimizde bir 
tek, yatağının üzerine santral kurulabilecek seviyede j 
fizibilite etütü var idi. Biz bunlara üçünü ilâve et
tik: Çan, Orhaneli, Kangal. 

Şimdi, Soma ve Çayırhan'da, bu yılın ortasında ara
zi etütleri, bu yılın sonunda da, fizibilite işletme proje
si, kömür işletme projesi ikmal edilmiş olacaktır. I 
Bu maksat için 1976 yılında 480 000 metre; bunun I 
424 000 metresi elektrik üretimi maksadına dönük 
ocakların rezervini tespit için, 54 000 metresi de ısıt

ma maksadına dönük, özellikle ısıtma maksadına dö-: 
nük ocakların tespiti için, yatakların tespiti için. 

Bir sayın arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sayın sözcüsü, kömürlerin devletleştirilmesinden bah
setti. 

Elde böyle bir kanun yoktur. Ancak, bizim takip 
ettiğimiz yol, umarım ki, pazarlıkla bir telmihte bu
lunmadınız, açıktır. Evet, termik santral kurulacak, 
termik santral yönünden kömürün garanti edilmesi 
zorunludur; aynen, şeker fabrikasının pancarının ga
ranti edilmesi gibi. Aksi halde, fabrika boş kalır. 
Bunu idrak etmeyecek ve bu fikirle mutabık olma
yacak kimse yoktur. 

Peki, bu kömürü kimden sağlayacaksınız? Bir 
devletleştirme yolu vardır, yeni bir kanun şevkiyle, 
kömürü devletleştireceksiniz. Filvaki usul kanunu 
çıktı ama, Maden Kanunu Sayın Cumhurbaşkanı ta
rafından veto edildiği için elimize böyle bir yetki 
yoktur. Açıkçası, biz Hükümet olarak, bu usul ka
nununa da muhalifiz. Usul kanununa muhalifiz. 
Gasptır, çünkü o usul kanunu, gasptır sayın millet
vekilleri. îstediğin rayını, telini alıyorsun, «Haydi, 
sen git» diyorsun. Halbuki, EKİ'nin, yine bizzat 
Cumhuriyet Halk Partisinin, EKİ'nin, Havzai Mah-
riye Kanunu, bir şey diyorlar, özür dilerim, tam ismini 
tespit edemedim... 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Havzai Fatı
miye. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet, o zaman 
çıkardığı kanun çok âdil. Onun aynını çıkarmamamız 
için hiçbir sebep yok. 

Ayrıca, bugünkü kanunî mevzuat dahilinde dahi 
biz şöyle bir yol takip ediyoruz: Sahipleri bir tane 
değil, çok var. Filân adamın ismini, falan adamın 
ismini zikretmek, Parlamento usulüne yakışmaz; 
yani, adamlar bizi alâkadar etmez. Ben biliyorum, 
Cumhuriyet Halk Partililer de var. Bana geldiler, ben 
bilmiyordum Cumhuriyet Halk Partili olduğunu, hat
ta çok alınmasından da yana değiller; yani sizin 
adamlarınız da var. O bakımdan bu şeyi, «sizin 
adam, bizim adam» şeyini kapatalım, meseleye obpek-
tif bir yaklaşım sağlayalım. 

Şimdi, ben, kömür sahibini bir mukaveleyle, 
bağlayacağım. Pancar mukavelesi gibi «Senede ya
rım milyon ton sana şu kalitede kömür sağlayaca
ğım.» «Sağlamazsam?». Sağlamazsan, ocağa vaziyet 
edeceğim. «Fiyatı?» Fiyatı şu. EKİ'nin kömür üre
timi fiyatı azamî ise, neden bundan kaçıyorsunuz?» 
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Neden kaçalım? Yani, bir kömür sahibi geliyor, «Sa
na yarım milyon ton kömür vereceğim.» diyor. Fi
yatı? «TKl'nin fiyatı 150 lira mı, benimki 130 li
ra.» Yani, kalite, hepsi kaale alınarak. Bu bir pazar
lık mevzuu. Doğru. Kömürü işletmezse, yani, bu 
miktarı da teslim edemezse müeyyidesi: Gel, kö
mürümü zaptet.» Niye onun teknik gücünden, bu
günkü mevzuat dahilinde, sermayesinden ve teknolo
jisinden yararlanmayalım? İşte, bizim takip ettiğimiz 
yol !bu. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Emsal yok
tur bu dediğiniz konuda, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim Sayın Ana-
dol. 

ENERJİ VE TABLİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Efendim, ver
mezse, devletleştirme kanununu getireceğim. Çünkü, 
o santral kömürsüz kalmaz. Ben diyorum ki... 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Soma'da tozları sa
tıyorlar Sayın Bakan; Cemal Ünal toz satıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, müdahale etmeye
lim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi Sayın 
Bakirli, benim ilkeleri anlatıyorum. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — O kaliteli kömür 
nerede Sayın Bakan? Toz satılıyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bizim takip 
edeceğimiz yol budur. Bu yol çalışmazsa?.. Evet, kö
müre dayalı termik santral kurulacak. Kömürleri 
devletleştirmenin dışında başka yol yoktur. İşte, 
inandığımız prensipler, ilkeleri anlattım. Bu yolu ta
kip edeceğiz. 

Üretimi artırmada diğer bir mesele : Gerçekten, 
Orta Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da uzun mesa
feli, çetin kış şartları altında nakil yapılmaktadır. Bu 
nakli önlemek için, her ilde bir ocak demiyorum 
ama, bölgeleri kaale alarak, ocak sayısını 1976 yılı 
içerisinde artıracağız. Kısmet oldu Yozgat'ta Sor
gun ocağının dekapajına bu sene yetişebildik. Yani, 
üstündeki toprağı kaldırdık ama, ocağı tam- işleteme
dik. 

Şimdi, 1976 yılı içerisinde Yozgat'ta Sorgun; Er
zincan'da Deliklitaş, Refahiye; Erzurum'da, Hınıs, 
Oltu, ispir, Karahan ve Balkaya; Bingöl'de, Karlı
ova ve Halifhan; Konya'da Ermenek linyit kömür
lerini ısıtma maksadına dönük olarak işleteceğiz. 
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Böylece, herhangi bir il için, uzun mesafelerden, 
binlerce kilometre mesafelerden yakıt kömürü, ısıt
ma kömürü getirmek hakikaten fevkalâde çok gayri 
iktisadîdir. Böylece, hem güven sağlayacağız, hem de 
zaman unsurundan yararlanmış olacağız. 

Diğer tedbirlerimiz de şudur. Bunun üzerinde ıs
rarla duruyorum. Gerçekten, kömür meselesi son 
günlerde çok konuşulmuştur ve ülkenin önemli me
selelerinden birisidir : 

Şimdi, enteresan olan bir nokta, Türkiye'de ka
mu sektörünün kömür ocakları sekiz ilâ on ay çalı
şır, özel sektörün kömür ocakları da beş ay çalışır; 
satış mevsiminin içinde ve satış mevsiminden bir ay 
evvel, iki ay evvel. 

Şimdi, en kolay yol, hem özel sektörü, hem ka
mu sektörünü on iki ay çalıştıracak tedbirleri al
maktır. Yani, hiç elinizi sıcak sudan soğuk suya sok
madan, on iki ay kömür ocaklarının çalışması ted
birlerini alırsanız, ülkenin linyit üretimini iki katına 
çıkarırsınız. Sonra, fiyat farkının giderilmesi lâzım. 
Başka türlü mümkün değildir, açık açık söylüyorum. 
Yani, bir tafata 750 lira, bir tarafta 250 lira; müm
kün değil. 

Şunu da söyleyeyim - Bütçe Komisyonunda mu
halefete mensup arkadaşlarımızla da tartışma, yahut 
görüşme konusu oldu ? özel sektörün ocakta sattı
ğı kömür, 140 ilâ 250 lira arasındadır; ama Ankara' 
da özel sektörden aldığımız kömür, hava şartlarına, 
nakliye şartlarına bağlı olarak, 650 ilâ 850 lira ara
sındadır. 

Şimdi, eksik olan, kusurlu olan, düzeltilmesi gere
ken nokta, ocaktaki fiyat değil; nakliye ve dağıtım 
mekanizması yok. Bozuk olan, yani önemli oranda 
bozuk olan, mekanizma, bu. 

O halde, iğneyi battığı yerden çıkaracağız. 
Yazın ucuz kömür vereceğiz. Çünkü, kömürü 

ocağın önünde bir oranda depolayaıbiliyorsunuz. Hem 
para sebebiyle bir oranda depolayabiliyorsunuz, hem 
de teknolojik sebeplerle yanma oluyor. O halde, her
kesin kileri, kömür deposu, keenne, kömür ocağının 
deposu gibi çalışırsa, o zaman Temmuzdan, Ağus
tostan kömürümüzü alırsak, kışın çetin günlerinde, 
o günlerin ihtiyacı kadar kömür üretmek mecburi
yetinde kalırız ve meseleyi önemli oranda hallederiz. 

O halde, yazın ucuz kömür meselesini getireceğiz. 
Resmî kuruluşlar ve fabrikalar, yani, kolay de

polama yerleri olanların - aynen çimentoda olduğu 
gibi, baharda çimentolarını almaları ilkesini getirdi-



M. Meclisi B : 65 24 ; 2 . 1976 O : 2 

ğimiz gibi - yazın kömürlerini almalarını bunun için 
tahsisatlarını, telkinlerini yapacağız, kaidelerini ko
yacağız. 

Nihayet, kredi mekanizması son derece ehemmi
yetlidir. Bu kredi statüsü, bu dağıtım ve bu' nakliye 
mekanizması içerisinde özel sektörün kömüründen 
yararlanmak, yani, hakkıyle yararlanmak, hem pa
halılığı yönünden, hem de miktarı yönünden müm
kün değildir. Genellikle kömürü üç ay satıyorsunuz. 
Sanayie satılan kömür, yılın on iki ayında satılı
yor; fakat ısıtmaya satılan kömür, üç ay satılmakta
dır. Peki... Üretimi on iki ay yapabilmeniz için, do
kuz aylık stok yapmanız lâzım. Hem teknolojik ba
kımdan, hem para bakımından bu, fevkalâde güçtür. 

O itibarla, bunu yıl içine yaymak lâzımdır. Bütün 
bu izahatı, yani bizim yaptığımız kömür projesinin 
unsurlarını ifade etmek için söylüyorum. 

TKl'riin depolama kapasitesini artıracağız, hane
ye tahsis vereceğiz. Demin, bir şey söyledim, «Ge
cekondu semtlerine öncelikle kömür verdik» dedim. 
Hakikaten de, bir de baktık ki - adı lâzım değil - bir 
semtte geçen sene 6 000 - ton kömür yakmışlarken, 
bu sene mevsimin orta yerinde 40 000 tona çıktı. 
Çünkü belge yok. Ne oldu? Buradan aldı, gitti baş
ka yerde sattı. Başka anlamı var mı? Yok. 

O halde, şahıslara da, «Sen illâ üç ton kömür 
alırsın, beş ton kömür alırsın» diye, bugün için bir 
kuralımız, kaidemiz yok. O halde, yeni getireceğimiz 
dağıtma düzeninde, haneye tahsis edeceğiz : «Şu nu
maralı apartman, şu numaralı ev» Onun sahibi ken
di ihtiyacı kadar alacak. Başka türlü mümkün değil. 

Kömür projesinin sonuncu unsuru, dumansız ya
kıt imalidir. Buna maden mühendisleri, «kömürü 
asilleştirme» diyorlar. İlk ünite, 150 bin tonluk ilk 
fabrika, Haziran 1976'da faaliyete geçecektir Seyit-
ömer'de. Yani, 1976 - 1977 kışında Ankara'da 75 bin 
tonluk dumansız yakıtı kullanmak imkânını bulaca
ğız. Bunun yıllık kapasitesi 150 bin tondur. 

Yine bu yıl 170 bin tonluk ikinci bir dumansız 
yakıt, yani sömikok tesisine de bu yıl başlayacağız. 
O da 1977 yılının sonunda bitirilmiş olacaktır. 

Hiç şüphesiz, hem günlük ihtiyaçlarımız için, sos
yal ihtiyaçlarımız için, hem tarım ve fakat özellikle 
endüstri için elektrik muharrik güç olarak, en başta 
gelen, Türkiye'nin petrol gibi, ambargo gibi, önemli 
meselelerinden birisi de elektrik ikmalidir. Son dere
ce ehemmiyetlidir. 

Sadece elektrik değil, elektrik üretim ve dağıtı
mındaki makine ve teçhizatı yapan endüstri de aynı 

derecede ehemmiyetlidir. O itibarla, bu yıl Hükü
metimiz TES-TAŞ ve TEM-SAN gibi (sadece elekt
rikle ilgili olanlarını ifade ediyorum) iki şirket kura
rak, elektrik teçhizat ve makinelerini ülke içerisin
de yapma yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Elektrik meselesini, kaynak yönünden, Cumhuri
yet Halk Partisiyle çok tartışmışızdır. 

Biz Hükümet programında ne diyoruz: «Türki
ye'nin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için, 
hidrolik santrallar, kömüre dayalı termik santrallar 
ve nükleer tesisler kuracağız». 

Peki, 1976 programında bunun dışında bir şey 
var mı?... Yok. 1975 programında, maziden devral
dığımız, halen inşada birkaç gaz türbini santralından 
başka bir şey var mı?.. Yok. O halde nereden, çıkıyor 
bu fuel - oill tartışması? Nereden çıkıyor fuel-oill tar
tışması haa? Maziden çıkıyor. Maziye dönelim: 

Sayın milletvekilleri, bugünkü elektrik sıkıntısı
nın sebebini 5 - 6 yıl geriye doğru gidip arayacak
sınız; istikrarsız dönemlerde arayacaksınız. «1971 yı
lında Türkiye'nin atıl kapasitesi vardır» zihniyetinde 
arayacaksınız. Başka türlü, bugünkü elektrik mesele
sini izah etmeniz mümkün değildir. 

Türkiye, i!k büyük termik santralı, fııel-oül'e 
dayalı daha evvelce varmış; ama, 1963 yılında yap
mış; Cumhuriyet Halk Partisi zamanında yapmış. Am
barlı 2 x 110, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 
başlamış. Pek âlâ da etmişsiniz. Başka türlüsü yok 
ki... Nitekim, 1967 yılında bitmiş, 4 yıl sonra bitmiş. 
1965'te ülkede siyasî stabilite olmuş. Birikim, aynen 
bir tabiat kanunu gibi, elektrik yıllık artmalar, ihtilâlden 
sonra % 9, % 10, c/c 11'e düşmüşken, bu birikimi 
toplam c/c 15 - 16 ile telafi gayretine girmiş. 1968'de 
de biz Ambarlıya üniteler ilâve etmişiz. Hadise bu. 

Hadiseye şimdi genel çapıyla bakarsak, Türkiye 
15 milyon ton ham petrol kullanmaya mecburdur. 
Neden mecburdur? LPG üretimi için buna ihtiyacı 
vardır; Süper benzin için buna ihtiyacı vardır; nor
mal benzin için buna ihtiyacı vardır; mazot için bu
na ihtiyacı vardır; gazyağı için buna ihtiyacı var
dır. Yani, fuel - oilli termik santral için kullansanız 
da, kullanmasanız da Türkiye'nin elinde C.H.P.'nin 
değerli sözcüsü, galiba benim dediklerimi yanlış anla
mış, yahut tümüyle okumak imkânı bulamamış 5.6 
milyon ton fuel -oill, hiç bir tek fuel - oill santralı 
elinizde olmasa bile, sizin elinizde mevcut olacaktır. 
Bunu ne yapalım? Bunun için dört yol vardır: 

1. — Elektrik üretiminde kullanırsınız. 
2. — Sanayide kullanırsınız. 

— 479 — 



M. Mecüsi B : 65 24 ; 2 . 1976 O : 2 

3. — Apartmanları gider ısıtırsınız. 
4. — Dışarıya ihraç edersiniz. 
Şimdi, tercih edin bakalım. Yani, her halükârda, 

elinizde, başka maksatlar için ithal etmek mecburi
yetinde kaldığınız hampetrolden elde ettiğiniz fuel -
oil'i en iyi kullanma yeriniz hangisidir? 

«Türkiye'nin fuel - oil tüketimi artıyor.» Doğru. 
Aşağı yukarı, 1973 - 1974'lerde hampetrolden elde 
edilen fuel - oil kâfi geliyordu. Fuel - oil'e dayalı ter
mik santralın artmamasına rağmen, Türkiye'nin 
fuel-oil tüketimi artmaktadır. Zaten rakamını ver
dim, 5.6 milyon ton fuel - oil elinizde olmasına rağ
men, santrallar için kullandığınız fuel-oil 1 250 CCO 
tondur., 

O halde, diğer fark noktalan olmasa, elektriği 
fuel-oil'den ürettiğiniz için, fuel-oil ithal edecek de
ğilsiniz; ama Türkiye'de «Fuel-oil'i endüstride kullan
mak, fuel - 'oil'i ev yakıtı olarak kullanmak yasaktır» 
diye bir şey yoktur. Artan miktarlar, bu miktarlar
dır. C.H.P. sayın sözcüsünün verdiği 540 CiCiOI rakamı 
herhalde yanlış bir yerden alınmış olacak. TEK'in it
hal ettiği 1975 yılı fuel-oil miktarı 160 Ç00 tondur. 

Bu sene, 1976 yılında, bu söylediğim inaçlara, bu 
söylediğim ifadelere muvazi olarak elektrik alanına 
yaptığımız yatırımları artırdık. 11 217 CCO CÖOı lira, 
sadece elektrik alanına yapacağımız yatırımdır. Bu 
miktar, 1974'te 4,5 milyar lira, 1975'te de 5.6 mil
yar liradır. Bu sene harcayacağımız para 11 217 OCOCCÖ 
liradır. 

Ülkenin elektrik artımı hesaplanmış: % 12-13'tür. 
Ama bu, olanı yakarak, olanı tüketerek ulaşılmış bir 
orandır. Gerçekte Türkiye'nin ihtiyacı, «Elektrik, 
kendi pazarını kendisi yapar» mütearifesine göre, 
.% 15 'in üzerindedir. Yani, % 12 - % 13 elektrik 
sağlamakla «Türkiye'nin elektrik ihtiyacını sağladım» 
diyemezsiniz. Türkiye, % 12 - % 13'ten çok daha 
fazla büyümektedir. Kaldı ki, elektrik öyle bir güç
tür ki, siz onu ihdas ettiğiniz, var kıldığınız anda, o 
kendi yolunu, kendi pazarını kendi yapar. 

Bu noktadan hareketle, Türkiye'nin 1987'de 60 
milyar, 1995'te de 125 milyar kilovat - saat yıllık 
elektrik enerjisine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda, 
Türkiye çapında bir enterkonnekte sistemi, 1977 yılı 
sonunda tamamlamış olacağız. Böylece, bütün iller 
ve bütün ilçeler Türkiye Elektrik Kurumunun Tür
kiye'ye şâmil enterkonnekte sisteminden aynı vasıf
ları haiz, aynı bedeli haiz elektrik elde etme imkânı
nı bulacaktın 

Köy elektrifikasyonu, gerçekten, topyekûn kal
kınmada, köyü, yaşanılabilir, köylüyü şehirliye im
renmeden alıkoyabilen, sosyal ve ekonomik değeri 
son derece büyük bir hamledir. 1965 te başlamıştır. 
1964 senesinde, büyük şehirler etrafında, tesadüfen 
elektriklenmiş sadece 147 köy vardı. Bugün 7 270 
köy vardır. Şayanı şükrandır ki, Cumhuriyet hükü
metlerinin gücü artmış ve her yıl elektriğe kavuşan 
köy sayısı da artmıştır. Bundan memnun olmak lâ
zımdır. Ama bunun piki 1975'tir. Başlangıcı 1965, 
piki de, en büyük rakam 1975'tir: 1 653 köye elektrik 
getirmişizdir, daha doğrusu, 1 Mart 1976 tarihi iti
bariyle. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü 
diyor ki, «Enerji Bakanı bazı rakamlar verecek. Büt-. 
çe Komisyonunca ve Senato da verdiği gibi..» 

Ee, ne yapacağım ya? 2 500 köyü nasıl yaptığımızı 
nasıl izah edeceğim? 1 899 000 000 lirayı bütçeden 
köy elektrifikasyonuna koyduk. 445 milyon: Bu sene
nin, TEK'in alacağı alanı da dün Bütçe Plan Karma 
Komisyonu kabul etti; o hesap da kapandı. Yani, 
Türkiye Elektrik Kurumunun elinde 1976 için temiz 
1,9 milyar lira para var. Mühendisini anlattım je-
epini anlattım, telini anlattım, fincanını anlattım, di
reğini anlattım, projesini anlattım... Ee, bu rakam
ları vermeyip neyi vereceğim, nasıl yapacağım yani? 
Siz, inanmamakta kararlıysanız, sizi inandırmak 
mümkün değildir. Ama, gayet tabiî böyle, yani bunu 
geçiştiremezsiniz ki... «Sayın Bakan yine bize rakam
lar verecek.... Oldu bitti» diyor. 

Hayır, hayır yok öyle şey. 
Doğrusu, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın genç 

sözcüsünün bir sözüne arkadaşlarım adına üzüldüm. 

Diyor ki, «Türkiye Elektrik Kurumunun men
supları inanmak isterler ama, 2 500 köye elektrik ge
tirileceğine inanmıyorlar». 

Doğrusu ben, Türkiye Elektrik Kurumunda, köy 
elektrifikasyonu için güzel fikirlerini Bakanlarına, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bütçe sözcüsünü vasıta 
edecek bir insan tasavvur edemiyorum. Bu fikirler 
neymiş, hiç değilse onu söyleyin; adamı bana lâzım 
değil. Olmaz böyle şey. 

Ne demek bu yuvarlak laflar? Haa, inanmayan
ların fikrini mi, siz buraya getirdiğinize göre, mute
ber addediyorsunuz? O halde, siz hükümet- olduğu
nuz zaman, 2 500 köye elektrik getirilemeyeceğine 
inananlara inandığınız için onlarla çalışınızı ama biz, 
2 500 ve daha fazlasına elektrik getirebileceğine 
inananlarla çalışacağız; aramızdaki fark da budur. 

— âm — 
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FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Her şeyden evvel 
inandırmak lâzım sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KİLİÇ (Devamla) — Nasıl anlatayım 
beyefendi?... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
rica ederim. Buyurun efendim. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
inanmıyor değiliz ki. Her şeyden evvel, inandırmak 
lâzım. («înandıramadınız» diye suçluyorsunuz. 

• ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — İnanmak size 
ait değil beyefendi. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — İnandırmak size 
a i t 

BAŞKAN — Size ait değil efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Aslında, tabiî, 
bütün partiler - tefrik gözetmek haksızlık olur - 2 500 
köye de, daha fazlasına da elektrik getirilmesini ister
ler; sözcüler de ister. Buna şüphe yok. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Gayet tabiî bir-
şey; 2 50(0'e de, 12 500'e de. 

BAŞKAN — Gayet tabiî. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Tabiî, ama sizi 
tedirgin eden bir şey var : Bu 2 500 köyü bizim or
taya atmamız, bizim getirme şansımızm oluşudur. 
Bu da bir siyasî rekabet hissidir; onu da tabiî bulu
yorum. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — 5 bin köye getirir
seniz daha çok seviniriz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın sözcüsü, bizim Meclise sevk et
tiğimiz köy katkıları tasarısını yanlış anlamış. Mevcut 
kanunda, hibe ve kredi var, 4 ncü maddesinde. Bizim1 

tasarımızda, hibeden dolayı, «Hibe yapan köylere 
öncelik verilir» diye bir hüküm yok. O hükmü arka
daşım nereden çıkarmış? Kendisini iyice dinledim, 
baktım, sadece bir, «yutturmaca»1 lâfını söyleyebil
mek için bunu demiştir. «Hibeden dolayı» sevk etti
ğimiz değişiklikte, «köyler öncelik kazanır» diye bir 
hüküm yok. Sevk ettiğimiz hüküm gayet basit : Köy 
katkısı kalkıyor, hükümete, kilovat başına 1 ilâ 3 ku
ruş arasında bir zam etme yetkisi veriyor ve nihayet 
yıllardır hep beraber ıstırabını çektiğimiz, köyün, ya
pılan tesise bakma kapasitesi olmadığı için, hiç değil

se bir oranda branşman hattıyle köy trafosunu 
T. E. K.'in tamir ve bakım şebekesinin içine alıyor. 

Şimdi, zannediyorum ki, «Cumhuriyet Halk Par
tisi bu tasarının karşısında şiddetle duracaktır» dedi 
sayın sözcü. 

Zannediyorum duramazsınız, durmazsınız yani. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Neden dura-

cakmışız? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Neden öyle 
söylüyor sözcünüz, ben de anlayamadım doğrusu. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Meclise geldi
ğinde göryrüz tabiî. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Petrol, enerji 
alanında, endüstrileşmede ve bizzat hammadde ola
rak, endüstrinin hammaddesi olarak fevkalâde büyük 
önem kazanmıştır. O itibarla, daha önce bazı tesa
düflerle, MTA'nın yaptığı araştırmalara ilâveten, 
1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
kurulmasıyle bir şümul kazanmıştır, bir bilimsellik ka
zanmıştır ve bir sorumkı makam ortaya çıkmıştır, 
kamu sektörü yönünden. 

Bugün Türkiye'de 295 arama ruhsatı vardır; 241'i 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, gerisi de ya
bancı şirketlere aittir; yani yerli ve yabancı fakat bü
yük kısmı yabancı şirketlere aittir. 

14 milyon hektarlık sahanın 12 milyon, 12,5 mil
yon hektarı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
aittir. Bunun 6 357 000 hektarlık alanı karasuları ola
rak, daha doğrusu Türk karasuları dışında ve kıta sa
hanlığı iddia ettiğimiz alana dahildir. Türkiye'de ge
çen yıl 59 kuyu açılabilmiştir. Her türlü kuyu dahil, 
bu senedeki planlanan miktar da 83'tür. Gerçekten 
çok azdır, milyon hektar başına geçen seneki rakam, 
yani 1975'inki 3,9; bu seneki aşağı yukarı 5'i bulacak
tır, gerçekten azdır. 

O halde, yapılacak şey gayet basittir. Daha doğ
rusu yapılacak şeyin basitliği bellidir. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına, özel şirketlere daha çok pet
rol aratmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, petrol meselesinde Cumhu
riyet Halk Partisiyle ihtilâfımız var. Türkiye, petrolü 
bulunmuş, keşfedilmiş, zengin ülkelerin politikasını 
güdemez. Sanki, «Yerli şirketlere ve ya'bancı şirketle
re arama imkânı tanıdık» diye, resmî arama imkânını 
<nnlı tutmuyoruz ki. Bu noktayı nazarı dikkatinize 

arz ediyorum. Yani, ister yerli şirket, ister yabancı şir
ket Türkiye'de petrol aramış olsun, Türkiye Petrol-
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leri Anonim Ortaklığının, Devletin, mîlletin dayana
bileceği azamî seviyede takviyesi zaten yapılıyor, za
ten yapılıyor. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı 1976 yılında 1 180 CiCO 0O0I 
liralık araştırma yatırımı yapacaktır. 

Şimdi, Türkiye'nin Ege Denizindeki hakları ko
runmuştur ve korunacaktır. Bunu bir... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Hem de nasıl, 
neler yaptınız! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sizin yaptıkla
rınızı da biz bahis konusu edebiliriz, başka şeyleri de 
geriye doğru dönüp, söyleyebiliriz; ama ülkenin bun
da yararı yoktur. 

Biz 2 milyon hektarlık, Türkiye'nin tüm denizleri
ni kapsayan ruhsatı TPAO'ya vermişizdir. Karaburun' 
dan Enez'e kadar jeolojik etüdü TPAO'lığı yapmıştır. 
Kendi gemimizle jeolojik - sismik etüt yapma kararı 
vermişizdir ve Hora adlı bir gemiyi tadil edip, tahmin 
ediyorum - hemen hemen her gün arkadaşlarım üze
rinde duruyorlar - son derece modern ve güzel gemi 
olacak. Çünkü ne Norveç'linin gemisiyle, ne bilmem 
kimin gemisiyle kendi kıta sahanlığımız içerisinde bir 
arama yapmamız mümkün değildir, o itibarla ve bu 
gemiyi de Mayıs ayında - bir gemi yapmak kolay 
değil, bütün ıbu aletleri monte ediyorsunuz - bu sis
mik etütler için bunu çıkaracağız. 

Haa... Ondan sonra sondaj faslı gelecek. Sondaj 
faslını Saroz civarında da, Marmara'da da yapa
cağız. Hani, Yunarilı'larla, bu beynelmilel bir mese
ledir, daha ileri gitmek istemiyorum; ama Yüce Mec
lisin sayın üyeleri emin olsunlar ki, Türkiye'nin hü
kümranlık hakları, her Hükümetçe olduğu gibi, bizim 
Hükümetimizce de sonuna kadar korunacaktır. Bun
dan emin olmanızı rica ediyorum. 

Petrolü bir taraftan çıkarmak ve fakat naklet
mek de Türkiye için önemli bir hale gelmiştir. Bat-
man'dan iskenderun'a, Iraktan İskenderun'a, şimdide 
Orta Anadoluya pipe - line düşünüyoruz. Irak hattı 
'bittikten sonra, gerçekten Türkiye'yi aynen, «ay
nen» dedim, aynı mantık içerisinde, aynı miktarda 
değil, karayoları şebekesi gilbi, yani nasıl insan ve 
yük karayolu borusundan akıyorsa, petrol borusunu 
da, ham petrol borusunu da, Türkiye'yi, Orta Ana
dolu, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu şeklinde bir ağ 
şebekesine bağlamak zamanı gelmiştir. Biz bunun pla
nını, daha doğrusu, Orta Anadolu - İskenderun bağ
lantısını 1976 yılında yapacağız. 

Rafinaj kapasitemizin artırılmaya ihtiyacı vardır. 
Halen îpraş rafinerisi 7 milyon ton kapasitelidir. Ali
ağa, 3,2 milyon ton, Batman 1 milyon ton, Ataş 4,4 
milyon ton. tpıraş rafinerisi 13 milyon tona çıka
caktır. Bir Orta Anadolu rafinerisi yapacağız. Anka
ra, Konya, Kayseri civarında, tüketim merîcezi ve 
nakliye ağırlıkları içerisinde bilimsel bir etüde da
yanarak, bir rafineriyi, bu sene karar verip başlaya
cağız. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, sözle
rinin sonunda, Kızılay'daki petrol istasyonundan 
bahsetti ve adı geçen Ata Bodur arkadaşımız buna 
cevap verdi. Yalnız, sayın sözcü bununla iktifa et
medi, çok ağır bir ithamda bulundu: Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının imkânları, M'C Hükümetinin 
kurulmasına tahsis edilmiş. 

Arkadaşlar, bu sözün altında ne siz kalabilirsiniz, 
ne biz kalabiliriz. Biz kalamayız bir kere. Kendi
sinden rica ediyorum; kime ve hangi imkânlar kanun
suz olarak tanınmıştır? Lütfen.. Buradan, sözün so
nunda, şidetli söyleyip ineceksiniz ve binlerce, onlbin-
İerce namuslu insanı itham altında bırakacaksınız. 
Buna hakkınız yoktur. Kendisinden istirham ediyo
rum, kime hangi imkân tanınmıştır? Bunu söylemeye 
mecburdur. Ya da bu ithamını geri almaya mecbur
dur. Böyle siyaset yapılmaz değerli arkadaşlarım. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yanlış bilgi 
verilmiş kendisine, dışarıda öyle ifade ettiler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Dışarıda ken

dileri öyle söylediler. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yanlış bilgi ve
rilmişse, eğer bu beyanda ise, bu dediklerimi geri alı
rım, biter; normal tartışırız. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Tekzip etmediğiniz 
gazete haberlerine göre, konuşmuş, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Araslı, ga-
zate haberlerine göre.. 

(Son olarak, Petro - Kimya meselesiyle sözlerimi 
toparlamak istiyorunı. 

Gerçekten, endüstrileşmede, enerjinin yanında kla
sik ham madde olarak demir - çelik iken, şimdi bu
na muvazi olarak petro - kimya hammaddesi de yer 
almıştır. Nisan 1965 tarihinde - tarihler insanlara çok 
şeyler söyler - Pet - Kim kurulmuştur. 1966 yılında ilk 
fabrikanın temeli atılmıştır, 1970 yılında da ilk tesis 
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açılmıştır. 1975 yılında tekrar 6 fabrikayı da hizmete 
açmak.. 13 fabrikadan ibaret bir komplekstir. Sonun
cu kompleks bu sene bitecektir, bir kaprolaktan fab-
rikasıdır. Ülke, çok büyük, güzel bir tesis kazan
mıştır, 4,2 milyar lira harcanmıştır. Bu tesislerin yıllık 
üretim maliyeti, üretim tutarı da 4 milyar liradır. Ya
ni, yatırımım aşağı - yukarı - liranın değerindeki de
ğişmeyi bir tarafa bırakırsanız, - bir yılda almak müm
kün olacaktır. 

Aliağa kompleksi : Bu yıl Sayın Ecevit'in 14 
Eylülde temelini atmış olmasına rağmen, bu. yaz ger
çek temelini atacağımız Aliağa kompleksi 300 bin ton 
nafta işleyecek. Yarımca'nın 5 katıdır. 15 fabrikadan 
ibarettir ve 11 milyar liraya malolacaktır. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Gerçek temeli bu 
sene mi atılacak? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Onu da söyleye
ceğim Sayın Koç; biraz sabırlı olursanız. 

Şimdi, iddia ediyorum ki, Sayın Ecevit 14 Eylül
de ki, 17 Eylülde de istifa etti, temelini attığı zaman, 
ne proje var idi, ne kredi var idi, ne knuv - hov var 
idi, ne de bir tek İhale var idi. Aslî fabrika olarak, yar
dımcı tesis olarak, baraj olarak, yol olarak, tesviye 
olarak bir tek şey yoktu, sadece arşa vardı; o da, Ada
let Partisinin eski iktidarı döneminde alınmış bir arsa 
idi, 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Atacak 
mısınız? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Açık açık söy
lüyorum: Budur. Petro - kimyanın nasıl temelini atar
sınız? 

«Temel atma, çalım atma» dedi. 
Ben buna, ne Cumhuriyet Senatosunda, ne de Büt

çe Komisyonunda girmek istemedim meseleye bu 
şekilde. Ama, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın söz
cüsü, «50 barajın temelini atarsınız, çalım atarsınız..» 
Meseleleri bu şekle sokmayın. 

Tekrar ediyorum, Sayın Ecevit'in istifa etmeden 
üç gün evvel temelini attığı Aliağa Petro - Kimya 
kompleksinin çöpü bile yoktu, çöpü. Çünkü, ilk te
sis barajdır. Ortak inşaat tesisleri ihale tarihi 25.2.1975' 
tir; saha düzenlenmesi 11 . 8 . 1975'tir; liman 
3 .10 . 1975'tir; idare binaları 19 . 1 . 1976'dır. On
dan sonra gidiyor... Yardımcı tesisler, hava azot ve 
oksijen Haziran 1976. Biz de daha ihale etmedik. Ya
ni, bu dört ihaleden üçü koalisyon Hükümeti zama
nında, birincisi de Sayın Irmak Hükümeti zamanında 
yapılmıştır. Eylül 1974'te çöp yoktu orada. 

Aslî fabrikalara gelince : 15 fabrikadan üçünün 
teklifini aldık, bu yakın günlerde de onları değerlen
dirip, 15 fabrikayı yıl sonuna kadar Jhaleye bağlayıp, 
takriben 2,1 milyar, 2 150 milyonluk, 1976 yılı içeri
sinde buraya yatırım yapma imkânını bulacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsüne te
şekkür ederim. Bizi bir noktada ikaz ettiler. Gerçek
ten de, dış firmalarla ihale yapmak, hele krediye bağ
lı ihale yapmak güçtür. Kredinin şartlan, zaman, tek
nik spesifikasyon, firmaların rekabeti birçok dediko
duları mucip olabilir. Nitekim, bazı gazetelerde, ba
zı yayın organlarında hiç bir esasa dayanmayan ya
yınlar çıktı. Bunlara hiç önem vermedim. Ancak, 
3 - 4 gün kadar önce Demokratik Parti sözcüsü şıfa-
tıyle Sayın Özer Ölçmen, burada bir termik santral 
ihalesi için, adı Meclis Reisliği için bahis konusu ol
muş bir milletvekilinin, Japon Büyükelçiliği ve Tica
ret Ataşesi vasıtasıyle teşebbüse geçtiğini ifade etti. 

Sayın milletvekilleri, şunu bilmenizi istiyorum. 
Hiç bir tesir bizi dürüstlükten bir milim ayıramaz. 
Böyle bir tesir yoktur ve şerefimle söylüyorum ki, 
hiç bir milletvekili, hiç bir senatör bana en ufak, iğ
ne ucu kadar dahi telmihte bulunmuş değildir. An
cak, bu iddia Meclisin kürsüsüne gelmiştir. Meclisin 
kürsüsüne 18 Şubat 1976'da gelmiştir. 19 Şubat 1976 
günü sabah gazetede okur okumaz, Sayın Özer Ölç-
men'e şu mektubu yazdım: «Lütfen ne bildiğiniz var
sa, kulaktan, yazılı, yazısız bana veriniz» dedim. 

Başka türlü olmaz. Arkadaşlarımın vebalini, daha 
doğrusu arkadaşlarımın üzerine vebal atılması, bir 
oranda, siyasî olarak benim üzerime vebal atılmasına 
gönlüm razı olmaz. 

Aynı şeyi, Enerji Bakanlığının Türkiye Elektrik 
Kurumu Umum Müdürüne ve Türkiye Elektrik Ku
rumundaki temsilcisine yazdım; Nermin Neftçi Ha
nımefendiye ve Behçet Yücel'e yazdım. Aynen şunla
rı dedim: «Halen yürütülmekte olan ihalelerde, ka
nun ve nizamların her talibe eşit ve eksiksiz olarak 
uygulanmasını ve bu uygulamaya gölge düşürecek 
davranışlardan kaçınılmasını, ihalelerin her safhasın
da ve değerlendirilmesinde ilgililerin tam bir taraf
sızlıkla ve herhangi bir etki altında kalmadan hare
ket etmelerinin sağlanmasını, alınacak kararlarda ül
ke ve kurum yararının bilimsel ölçüler içinde göz 
önünde bulundurulmasını rica ederim.» 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin başında da söy
lediğim gibi, bize ülkenin 29 000 000 000 lirasını ema
net ediyorsunuz. Pahalı 160 000 personelimiz var. 
Aşağı yukarı 250 000 000 dolarlık makine parkımız 
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var. Kanunlarla bize verilmiş yetkiler var. Şuna inan
manızı yürekten diliyorum: Bakan olarak benim em
rime, Bakanlık olarak mekanizmanın emrine verdiği
niz her şahıs, her makine ve her kuruş, ülkenin ve 
milletimizin yararı için harcanacaktır. 

Bu hislerle ve bu inançla hepinize en derin sev
gilerimi saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bir 
dakikanızı rica edeceğim Sayın Bakan. 

Sayın Anadol... 

ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Soru sormak istiyo
rum Sayın Başkan, müsaade ediyor musunuz? 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Soru sormak is
tiyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Durun efendim, teker teker tespit 
ettikten sonra... 

Sayın Koç. Başka söz isteyen?.. Hikmet Baloğlu, 
Sayın Kahraman, Sayın Özçelik, Sayın Dedeoğlu, 
Sayın Zararsız, Sayın Uysal, Sayın Mir Bahattin 
Yardımcı, Sayın Abbas, Sayın Meşhur. Başka soru 
sormak isteyen? Yoktur. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Ayrıca da 18 tane yazılı olarak verilmiş sorula

rımız var. 
Şimdi, bunları da teker teker okutacağım. 
Evvelâ, söz isteyen sayın üyelerden Sayın Anadol. 

So* ;m efendim. • 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Ba

kan, demin, kömür madenlerinin kamulaştırılması ile 
ilgili mevzuata ve statüye temas ettiler ve Zonguldak 
Ereğli Kömür İşletmesini, statüsünü beğendiklerini 
söylediler. Bu statü, padişah fermanıdır. Havzaî Fah-
miye Kurucaşile'den Ereğli'ye kadar, Ereğli sınırla
rının dışına kadar devam eder ve ne Medenî Kanun
la, ne de kamulaştırma hukukuyle bağdaşmaz. Fer
mandır; ancak Bakanlar Kurulu kararma emsal olur. 

Buna göre, bütün tasarruf Devlete aittir. Yerin üs
tünde vatandaşlar tapu çıkaramamaktadırlar ve bede
lini ödedikleri arsaya sahip olamamaktadırlar. Yerin 
altında da Devlet, tasarruf ettiği için, kömür ocakla
rının çalışmasından dolayı yıkılan, çöken evlerin be
delleri Devletçe karşılanmamaktadır ve limanlar da 
bu padişah fermamyle Devlete verildiği için. Örneğin, 
Karadeniz Ereğlisi limanı bu fermanla Ereğli Kömür 
İşletmesine devredilmiştir; Ereğli Kömür İşletmesi 
de, özel sektör statüsüne tabi olan Demir Çeliğe ver
miştir. Devletin gemisi, Denizcilik Bankasının gemisi 
bu limana girdiği vakit, özel bir şirkete, Ereğli De

mir - Çeliğe para ödemek durumundadır. Bu statü 
Cumhuriyet döneminden evvel başlamıştır, halen de 
devam etmektedir. Sayın Bakan ve Hükümet bu ko
nuda ne düşünmektedir? Birincisi bu. 

İkincisi : Devletin inhisarında olan yeraltı kömür 
işletmeciliğinin dışında, yıllardır yer üstünde açıktan 
kömür çıkan yerde, Zonguldak'ta yaygın kömür ka
çakçılığı vardır. Devletin kömürleri çalınmaktadır. 
Mahallî gazeteler yurt çapındaki büyük gazeteler yaz
mıştır, halen devam etmektedir. Sayın Bakan ne dü
şünmektedir? 

Üçüncü sorum da : Ereğli Kömürleri İşletmeleri 
TKİ'ye bağlı en büyük kuruluştur ve olanakları çok 
fazladır. Kömür çıkartmanın dışında dozer, grayder 
gibi inşaat makineleri, yol makineleri ve buna benzer 
makinelere sahiptir. 

Ereğli Kömür İşlenmesinin aslî görevi üretimi ço
ğaltmak, kömür istihsalini fazlalaştırmaktır; fakat 
son ara seçimlerinde Ereğli Kömürleri İşletmesinin 
kömür çıkartmak kadar, köylere yol yapma işine de 
önem verdiğini gördük ve bilhassa bunu seçim kam
panyası sırasında gördük. 

Köylere yol yapmak Ereğli Kömür İşletmesinin 
görevleri arasında kaçıncı sırayı almaktadır? Kriteri 
nedir? Şu anda yol yapımı niçin durdurulmuştur? 

Sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, suallere yazılı cevap da verebilirsi

niz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koç, buyurun efendim. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakandan izahları arasında belirttiği, gecekon
dulara öncelikli ve ucuz fiyatla kömür dağıtımına 
ilişkin bir soru yöneltmek istiyorum. 

1. — Bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de gece
kondu bölgelerinde ucuz fiyatla (TKİ fiyatıyle) ve 
öncelikli, beklemeksizin verilen kömürlerin tahsis bel
geleri olarak dağıtımı, kaç tane belediye meclisi üye
si, kaç tane muhtar ve Adalet Partisinin delegesine 
verilmiştir? Bu yolla dağıtılan tahsis kömürünün mik
tarı nedir? 

2. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürünün; 
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a) " 4 500 lira aylık ücretli PET - KİM, 
b) 3 500 lira aylık ücretli BOTAŞ, 
c) 5 000 lira aylık ücretli İPRAŞ, 
ç) 3 500 lira aylık ücretli ATAŞ kuruluşları 

Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı doğru mudur? 

3. — Bakanlığınız Müsteşar Yardımcılarından 
Sayın Aykut Tülimen'in BEL - PET Akaryakıt ve 
Müştakları Ticaret Limited Şirketinden, ayrıca, tas
fiye halinde ISILİD Petrol ve Ticaret Limited Şir
ketinde murakıplık görevine atandığı ve bu neden
le de yılda 30'ar bin lira gelir elde ettiği doğru mu
dur? 

4. — Türkiye Elektrik Kurumunun yılda bin kö
ye elektrik götürmekte olduğu, buna göre program
ladığı biliniyor. Ancak, projelendirme, etüt çalışma
ları, malzeme ve finansman bakımından her yıl bin 
köyün elektriğinin yanması mümkün olmadığı halde, 
- çok istememize rağmen, keşke 5 bine çıkarabile
niz - 2 500'ünü bu sene programa aldığınızı söyledi
niz. Bunun için kadro, teknik personel, eleman, pro
je çalışmaları için geçen yıldan ne kadar farklı im
kân sağladınız ki, kendilerine % 150 fazla görev tev
cih ettiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
-Sayın Bakan, yazılı cevap verebilirsiniz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Davamla) — Evet Sayın 
Başkan, yazılı cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, buyurun efendim. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 

Türkiye haritasında Adana ile Antalya arasındaki 
bölgede iki özel elektrik şirketinin hegemonyası de
vam etmekte olduğunu, bu şif ketlerin yarar sağla
maktan öteye, kamu yararına çalışmadığı bir gerçek
tir. 

Bu bakımdan, Silifke'nin Batısında, Silifke, Ana
mur ve Gülnar ilçelerinde Sayın Bakan bana bir tek 
elektriklendirilmiş köy gösterebilirler mi? 

• Yalnız.ticarî gaye güden Çukurova elektriğe, Ana
mur ve Gülnar kasabalarının dahi elektriği yetmez
ken, TEK Genel Müdürlüğünce, TEK'nun verdiği 
yetkiye göre emir verip, bu kasabaların elektriği 
TEK'çe yaptırılabilir mi? 

Çukurova elektriğin bu büyük imtiyazının kamu-
laştırılrp, Devlete maledilip ve Devlet eliyle bu ka
mu ^hizmetinin yönetilmesi düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın Bakan, yazılı olarak da cevaplandırabilirsi

niz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Suallere ya
zılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız. 
Sayın Kahraman, buyurun efendim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, sorularımı arz ediyorum : . 
1. — Tarım alanında üretimin artması için Kızıl

ırmak havzasında sulamaya ne zaman önem verilip, 
ele alınacaktır? 

2. — Enerji sıkıntısı çeken Türkiye'mizde Kızıl
ırmak üzerinde enerji istihsal edecek baraj projeleri 
ne zaman programa alınacaktır? 

3. — Tekirdağ ili Malkara ilçesine bağlı Karayu-
nus köyünde 1975'te inşaatına başlanan baraj kaç 
yılda bitirilebilecek? 

4. — Köy elektrifikasyonu tarafından ihaleye ve
rilen köy elektrik inşaatlarını müteahhitler zamanın
da teslim etmediğinden, malzemeye yapılan zamlar 
maliyeti yükseltmektedir. 

a) İhalesi yapılan işlerin zamanında bitirilmesi 
için ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

b) Köylü vatandaşlarımız, köylerine ışık bir an 
evvel gelsin diye para katkısında bulundukları gibi, 
ayrıca elektrik direklerinin çukurlarını açıyorlar, kum 
ve çakıl getiriyorlar. Bu yapılan işlerin parası müteah
hidin cebine giriyor. 

Bu haksız kazancın önüne geçmek istiyor musu
nuz? 

5. — Trakya'da zengin kömür yatakları var. Şa
hıslar bunların işletmesini ve çalıştırılmasını yapa
mamaktadırlar. Devlet olarak buralarda işletme aç
mayı düşünmüyorsanız, taş kömürü üretimini yük
seltmek için bunları desteklemeniz mümkün değil mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevaplandıracağım. 

BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Sayın özçelik, buyurun efendim. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımı cevaplandır
masını rica ediyorum. 

1. — Antalya Oymapınar projesinin bugünkü du
rumu nedir? Planlamada tespit edilen yatırımda ge
cikme ne kadardır; gecikme nedeni nedir? Gecikme
nin maliyeti ne olacaktır? 
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2. — Kafalarına ve kalemlerine güven duyduğu
muz teknik elemanların kalemlerine uzanan duygu
sal ve partizan ellerin yaptığı tahribata engel olma
yı düşünüyor musunuz? Yoksa, yaşamlarını sürdüre
bilmek için kalemini kafasına uygun olarak kullan
dırmayan partizan baskının teknik elemanda yarat
tığı vicdan ezikliğinin devamına müsaade edecek mi
siniz? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Müsaade eder
seniz yazılı vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dedeoğlu, buyurun -efendim. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sayın 

Başkanım, köy elektrifikasyonu için köy katkısının 
kaldırılması Hükümet Programında vade'dilmiş ve 
ilgili kanun tasarısıyle da Meclise sunulduğu, Bakan 
tarafından bildirilmektedir. Bununla ilgili olarak, il
gili köy elektrifikasyon dairesine de, köy katkısının 
alınmaması yolunda zannedersem Hükümet karan 
şeklinde bir talimat da gönderilmiştir. 

Halen uygulanan duruma göre, köy katkısında 
bulunan köylerin projelendirilmesinde öncelik tanın
maktadır. Sayın Bakan, tasarıda yer alan birimin ön
celik için bir kriter olamayacağını duyurdular. Ha
len, yanılmıyorsam 28 000 köyün elektriği yoktur. 
Yılda 2 500 köye elektrik getirileceğini kabul etsek 
dahi, geriye kalan 27 000 köy içinde sıralandırma-
daki tercih kriteri ne olacaktır? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Lütfi Zararsız, buyurun efendim. 

büyük bir sevinç içerisindeyiz. Bunun yanında, Ge
lingüllü ve Uzunlu barajının 1977 yılı inşa progra
mına alınmasını düşünüyor musunuz? 

ikinci sorum : Yerköy ve Sekeli boğazında ge
niş bir arazi Delice ırmağından istifade edememek
tedir. Bu arazinin sulanması projesi hazırlığı Devlet 
Su İşleri tarafından ele alınmış mıdır? 

Bu konuları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Unsal. 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, arz edeceğim soruların Sayın Bakan ta
rafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Hükümet programında, «Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerimizin ve bütün gelişmeye muhtaç yurt böl
gelerinin kalkınması için etkili tedbirler alınacak ve 
bu bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyle 
özel planlar hazırlanmasına kararlıyız» şeklinde, geri 
kalmış bölgelerin kalkınması için özel plan ve prog
ramların hazırlanacağı açık şekilde ifde olunmuştur. 

Güneydoğu illerimizden Adıyaman, toprak ve su 
kaynakları itibariyle büyük kaynaklara sahip bir yurt 
bölgemizdir. Hükümetin devamlılığı prensibinden gi
derek arz ediyorum. Ancak, bütün mazideki emsal
leri Sayın Bakana atfetmek istemiyorum; ama muha
tap kendileri bulundukları için arz etmek istedim. 

Adıyaman'da 100 bin hektarlık toprak kaynakla
rı ve yeteri kadar su kaynağı vardır. Bütün proje 
doneleri hazır durumdadır; fakat bir fizibilite rapo
runa bağlanmamıştır. 

Sayın Bakan, Adıyaman sulamalarının hiç ol
mazsa bir fizibilite raporuna bağlanmasını 1976 yı
lında düşünmekte midri? Yahut da katî bir tarih ve
rebilirler mi? 

ikinci sorum : Sayın Bakan, konuşmalarında da 
işaret ettikleri gibi, Fırat nehri üzerinde Karababa 
barajının yakında, 1978 yılında icra programlarına in
tikal etmiş olduğunu ifadelerinden öğrendim. 

Bunun site tesislerinin ve yaklaşım yollarının, ba
rajın sağ sahilinde yapılmasını teklif etmekteyiz. Zi
ra, 100 milyar liralık bir yatırımdır bu, sulamaları 
ve enerjisiyle. 

Bunun % 80'i Urfa'ya ve % 20'si de Mardin vi
lâyetine hitap edecek, olan fevkalâde büyük bir pro
jedir. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, aşağıdaki sorularımın değerli Bakan tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ediyorum : 

1. — Yozgat'ta, su ve sulanacak arazi itibariyle 
geniş bir potansiyel mevcuttur. DSİ harita üzerinde 
Yozgat'taki birçok sulama barajlarının yerleri işaret
lenmiştir. Bunlar içerisinde, Yahyasaray, Gelingüllü 
ve Uzunlu barajları da aşağı yukarı 20 - 25 seneden-
beri tetkik safhasındadır. Yalnız, Yahyasaray bara
jının bu sene inşa programına alındığını görmekle 
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Bu proje yapıldığı zaman, külfetinin büyük bir 
kısmı"Adıyaman vilâyetinde meydana gelmektedir. 
En kıymetli arazileri su altında kalmakta ve bir ka
sabası da sulara gömülmektedir. 

100 milyar liralık yatırımdan nasibini almamıştır. 
Bu itibarla, hizmet tesislerinin ve yaklaşım yolları
nın Adıyaman sahilinde yapılması, sosyal adaletin 
ve Hükümetin programında ifade edildiği vecibele
rinin de bir gereğidir. 

Sayın Bakanlık, Adıyaman topraklarında bu sos
yal tesislerin ve yaklaşım yollarının yapılmasını dü
şünmekte midirler? 

Üçüncü sorum; Bundan 6 - 7 sene evvel, şube 
açmak kastiyle orada, Devlet Su İşleri Teşkilâtı ta
rafından, yeteri derecede sosyal tesisler ve atelye te
sisleri yapılmış; fakat bugüne kadar şube açılmamış
tır. Mevcut binalar Türkiye Petrollerine kiraya ve
rilmiş durumdadır. 

Bu binaların kiraya verilmesine devam edilecek 
mi? Adıyaman'da bir Devlet Su İşleri Teşkilâtı şu
besinin açılması, bilhassa 1976 senesi için arz ediyo
rum, Sayın Bakan düşünüyorlar mı? Bu suallerimi 
Sayın Bakan yazılı olarak da cevaplandırabilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevaplayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yardımcı, buyurun efenldim. 

timaline karşı kapalı projesi de çoktan yapılmış bu
lunan Diyadin hidroelektrik ve sulama tesisi için, 
1974 ve 1975 yıllarında Bakanlığa dilekçe ile vaki 
müracaatlarım da cevaplandırılamamıştı. Ancak, 1976 
yılı icraat programına alınacak denilmişti. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Programı bitmek 
üzeredir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Programı
nın da hazırlıkları yapılmaktadır. 

Bu tesisin durumu nedir? Bugüne kadar programa 
alınmamasının sebebi olan fuel - oil'in ucuzluğu da 
ortadan kalkmış, fuel - oil pa'halılanmıştır. Üretilen 
enerji de çok pahalıya malolma'ktadır. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, sual şeklinde efen
dim, sualinizi sorun. 

MİR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Böylece, mani hal zail olmuştur. Başka mani hal 
varsa nedir1? 1976 yılı icra programına alınmış mıdır? 
Alınmamışsa, muhterem Bakanımız buna bir çare 
bulabilirler mi? Bu iki sualimin cevaplarını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN' — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı. 
Sayın Bakan, yazılı olarak cevaplandırabilirsiniz 

efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Peki, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas. 

«1. — Zile ovasının bir kısmını susuzluktan kur
taracak olan Boztepe barajının inşasına ne zaman 
başlanacağını? 

2. — Tokat'ın, gerek içme suyunu ve gerekse şe
hir çevresindeki bahçelerin sulanmasını temin edecek 
olan Dartaş barajının inşaatına ne zaman başlanaca
ğını, 

3. — Zile ovasının büyük bir kısmını sulamayı 
hedef alan Alsancak barajının etüt - proje işlerinin 
hangi safhada olduğu ve inşaatına ne zaman baş
lanabileceği, 

4. — Artova'nın Sulusaray ovasını sulamayı he
def olarak, Çekerek suyu üzerinde kurulması düşü
nülen Sulusaray barajının etüt, plan ve proje işleri ne 
safhadadır? İnşaatına ne zaman başlanabilecektir? 

5. — Artova -Alpuderesi köyü civarında kurul
ması düşünülen, Alpuderesi barajının etüt, plan ve 
proje işleri hangi safhadadır ve ne zaman başlana
bilecektir? 

6. — Kazova sol sahil sulama kanalının uzatıl
masından dolayı istimlâk edilen arazilerin,istimlâk 

MİR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Muh
terem Başkan, aşağıda arz ettiğim üç sualin, muhte
rem Bakanımız tarafından cevaplandırılmasım arz 
ediyorum. 

1. — Aşağı Fırat Projesi adı altında Keban Ba
rajı açılmış, Karakaya dev barajının da, inşallah, Ma
yıs 1976 yılında ihalesi yapılacaktır. Her rejimde ve 
devletlerarası hukukta da, cari olmak kaydıyle, isti
fademiz gerekirken, kaynağı evimizin yakınında bu
lunan ve kapımızın önünden geçen bir sudan, «sa
kın bundan içmeyin, kullanmayın, eksilecek» gibi bir 
tabir ve düşünceye girilmiş olduğunu tahmin ediyo
rum. v 

Bu cümleden olarak, Yukari Fırat havzası tesis
leri adı altında bir hizmet kolu düşünülmüş ve plan
lanmıştı. 1976 yılı içinde bu havzada ihaleler ve te
mel atmalar düşünülür mü? 

2. .--Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında- ele 
alınan ve fizibilite raporu tamamlanmış, donma ih-
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bedeli ödenemeyen köyler var mıdır? Varsa bunların 
ne zaman ödenebileceği. 

7. — Erbaa - Tepebaşı pompaj regülatöründen 
irtifa yükseltilmek suretiyle daha fazla arazi sula
maya matuf proje uygulamasına ne zaman geçile
cektir? 

8. — Almus - Fatlı tünel — baraj inşaatı ne 
safhadadır ve en geç ne zaman üretime geçilebile
cektir? 

9. — Amasya - Çeltek kömür işletmelerinde 
ocaktan kömür çıkartanlar, tonu 250 lira olan kö
mürü hemen kapıda 750 liradan satagelmektedirler. 
Buna çare bulunabilecek midir? 

Cevaplarını yazılı olarak verebilirsiniz. 
Saygılarımla» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Meşhur. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Sayın Başkanım, 
soracağım her iki soruyu da değerli arkadaşım De-
deoğlu Sayın Bakana yönelttiler, tekrarına lüzum 
görmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
«Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi "saygılarımla arz ederim. 

Niğde 
Yaşar Arıbaş 

Soru 1. — Aksaray Mamasun Barajının bend göv
desinin yükseltilerek sulama sahalarının artırılması 
konusu ne safhadadır ve ne düşünülmektedir? 

'Soru 2. — Aksaray Eşmekaya - Ahrakça batak
lığının kurutulması ve kurutulan sahanın sulanması 
konusu ne safhadadır ve inşaata ne zaman başlana
caktır? 

Soru 3. — Devlet Su İşleri 44 ncü Şube Başmü
hendisliğinin Niğde merkezine nakli düşünülmekte 
midir?» 

Yazılı olarak cevap istemektedirler Sayın Bakan. 

1. — A) Köy elektriği sık sık arıza yapmakta
dır, 

B) Arızaların giderilmesi köylülere büyük mas
raflara sebep olmaktadır. 

C) Köy elektrifikasyonunun işletmesi hususun
da ne düşünüyorsunuz?» 

Yazılı verebilirsiniz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — «Aşağıdaki sorularımın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından açıklanmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Muğla 
Ali Döğerli 

1. — Muğla Yatağan'da yapılması programa alı
nan iki adet 150 megavatlık termik santralın ihalesi
nin 1976 yılında yapılıp yapılmayacağı konusunun 
açıklanmasını ve ihalenin geri bırakıldığı hakkında 
dolaşan söylentilerin gerçek olup olmadığının bildi
rilmesini rica ederim. 

2. — Sayın Bakanın Senatodaki konuşmalarında, 
Keban'ın 5, 6, 7, 8 nci türbinlerinin Nisan ayında 
ihale edileceği bildirilmiştir. 

Bu ihale için gerekli ödenek nedir? 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1976 prog

ramında Keban için böyle bir ödenek görülmemek
tedir. İhale bedeli nasıl ödenecektir? İhalenin yapı
lıp, yapılmayacağının açıklanmasını rica ederim» 

Buna da yazılı cevap verebilirsiniz. * 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — «Aşağıdaki sorularımın Sayın Ba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve talep ederim. 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Soru 1. — İslahiye Kılıçkol köyü su baskınına 
uğramaktadır. Bu baskından kurtarmak için ne dü
şünüyorsunuz? "~" 

2. -—*•• Bakanlığınıza bağlı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünüzün arkeoloji etütlerine göre İslahiye' 

i riin Zincirli, Taşlamalar ve civarındaki 10 köyün yer
leştiği ovada su olmadığı etüt edilmiş ise de, vatan
daşın açtığı 50'den fazla kuyu arteziyen halinde ak
maktadır. Devletin gücü, vatandaştan güçlü olduğu
na göre, 150 bin liraya mal olan bu kuyuların Ba
kanlığınızca açılması mümkün mü? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hay hay Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — «Aşağıdaki soruların Sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ankara 
İsmail Hjakkı Köylüoğlu 
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3. — Nizip Borak ovasını sulayacak olan Hanca
ğız barajı projesi ne oldu ve Fırat üzerinde kurula
cak Halfeti Fındıklı barajı programa alındı mı? 

4. — Yavuzeli'ne yapılması düşünülen barajın 
adet ve projesi hangi safhadadır? 

5. — İslahiye, Hamidiye, Hisar köyü İçerisu üze
rine yapılması düşünülen küçük baraj - gölet yapımı 
için ne düşünüyorsunuz? 

6. — Fırat'tan takviye etmeyi düşündüğünüz 
Hancağız barajını, yani Nizip çayını uzun zaman 
bekleyecekse, bu baraj yapılmadan bu su takviyesini 
yapmak mümkün değil midir? 

Saygılarımla». 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTlN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Araslı'nın 
sorularını okuyorum : 

i«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Doğan Araslı 

1. — İğdır ovasının sulanmasında büyük önem ta
şıyan Arpaçay (Ahuryan) barajıyle ilgili yasa Resmî 
Gazetede yayınlanmıştır. 

Barajla ilgili çalışmalar hangi noktadadır? 
2. — İğdır ovasında bu yıl faaliyete geçmek üze

re kaç kuyu açılması planlanmıştır? Bu iş, planlama 
safhasından çıkıp, bu yıl köylünün istifadesine açı
lacak mıdır? 

3. — Kars'ın Tuzluca ilçesi yanındaki Aşağı ve 
Yukarı Çığrıklı köyleri Araş nehri taşkınlarıyle yıl
lardır tek karış topraktan yararlanamıyorlar. 

Araş nehrinin ıslahı projesi gerçekleşinceye kadar, 
şimdilik, bu köyleri kurtaracak şeddelerin yapımı dü
şünüyor mu? 

4. «* Kârsta bu yil kaç köye elektrik gidecektir? 
Bu arada Kars ffterfcSzîne bağlı Azat, Ardös, Ha-

cıhalil, Karacâören ve Çakmak köyleriyle Çıldır ve 
Aralık ilkeleri köyleriyle ilgili elektriklendirme çalış
maları hangi noktadadır?». 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SİLÂHATÎtN KILIÇ (Devamla) ** Yazılı olarak 
cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Cebe' 
nin sorularını okuyorum : 

ı«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

1. — Köy Elektrifikasyonu Planlama Dairesinin 
kurulduğu tarihten bu yana, yıllık programlara alı
nan Balıkesir köyleri hangileridir? 

2. — Anılan sürede programlara alındıkları hal
de, bugüne kadar elektrik götürülemeyen köyler han
gileridir? 

3. —. Köy elektrifikasyonu programlarındaki ak
sama ve gecikmelerin başlıca nedenleri nelerdir? 
Program aksama ve gecikmelerini ortadan kaldırmak 
Ihiç değilse azaltmak için, alınan ya da alınması dü
şünülen tedbirler nelerdir? 

4. — Aksama ve gecikmeler, daha çok, emanet 
yoluyle yapılan işlerde mi, yoksa ihale yoluyle ya
pılan işlerde mi olmaktadır? 

5. — 1976 Malî yılı Bütçesinden Balıkesir il sınır
ları içindeki sulama projelerinden hangileri için ne 
miktarda ödenek ayrılmıştır? 

6. — 1974'te yapımına başlanan Manyas bara
jının hangi tarhite bitirilmesi öngörülmektedir. 

7. — Gönen barajının yapımına ne zaman baş
lanacaktır? Anılan barajın hangi tarihte bitirilmesi 
öngörülmektedir?». 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTlN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayın Dere'nin 
sorularını okuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından cevaplandırılması için aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 

Muğla 
Halil Dere 

1. — 1975 yılında kaç köye elektrik verilmiştir? 
Amaçlanan program gerçekleşmiş midir? 

2. —' 1976 yılında kaç köy programa alınmıştır? 
Programın gerçekleşmesi için ne gibi tedbirler alına
caktır? 

3. — Yatağan termik santrali projesi ne düzey
dedir?». 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sayın Ezman'ın 
sorularını okuyorum : 

ı«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Bingöl 
Hasan Celâlettin Ezman 

1. — Özlüce barajı çalışmaları ne safhadadır. 
Proje, başlangıç ve bitim planı nedir? Barajın gücü 
ve tahminî maliyeti nedir? 

2. — Akarsuları bol olan Bingöl ilinde Devlet Su 
İşleri mühendislik şubesinin açılması düşünülmekte 
midir? Ne zaman? 

3. — Şimdiki etüde göre, Bingöl linyitlerinin re
zervi nedir? Çalıştırılması için çalışmalar mevcut mu
dur?». 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sayın Çetinka-
ya'nın sorularını okuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim,. 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

1. — Özellikle geri kalmış yöreler içinde bulunan 
ve gelirinin f/0 60'ı tarıma dayalı Erzincan ilinin ana-
sorunu sulamaya bağlıdır. 1975 yılında uygulama 
programına alınan Tercan Ovası sulamasına neden 
başlanmamıştır? 1976 yılında ne miktar ödenek ayrı
lacaktır? • 

2. — Keza, 1970 yılında Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına yönelttiğim bir yazılı soru da, 
Erzincan ilinin-sağ ve sol sahil sulaması projesi ve 
uygulamasına ne zaman başlanacağı idi. Aldığım ce
vap da, 1971 yılında projenin bitirileceği ve daha son
raki yıllarda programa alınacağı şeklinde idi. . 

Gerçekleşmenin uzaması üzerine 1973 yılında yap
tığım gündem dışı bir konuşmama o zamanki ba
kan yazılı olarak, projenin 115 milyon olduğunu, 
1974 , yılında başlanıp, .1977..yilm4a.ybiteçeği ..ve her 
yıl ayrılan ödeneği cetvel halinde bana bildirmişti. 

Aradan 3 yıl geçtiği halde, bu projeye neden baş
lanmamıştır? 1976 yılında ayrılacak ödeneği ne mik
tar olacaktır? Gecikmeden dolayı proje bedeli ne 
mertebede artmıştır? Kati keşfi nedir? 

3. — Tercan Barajı inşaatına 1971 yılında başlan
dığı halde, bugüne kadar bitirilmemiştir. Gecikmenin 
nedeni nedir? 1976 yılında istenen ödenek ayrılmış 
mıdır? İlk keşfine göre artışı ne miktar olmuştur»,. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Zaten yazılı olarak istenmektedir. 
İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın soruları: 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızın 

aşağıdaki soruma cevap vermesini sağlamanızı rica 
ederim. 

İstanbul 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

Petrol aramalarında büyük yatırımlara ihtiyaç var
dır. Ancak, para kadar önemli bir husus da, uzman 
sorunudur. Kuzey Denizindeki petrol yataklarının bu
lunmasında etkili görev yapan bir eski vatandaşımı
zı, Petrol Araştırma Uzmanı Necmettin Cengiz'den 
yararlanmayı düşünür müsünüz? 

Türkiye'nin jeolojisi, petrol yataklarımızı, arz ka
buğunun kesiklikleri sonucu bölmüştür ve teşekkül 
alanlarından kaymasına sebep olmuştur. Bunun için 
aramalara devam ve daha derinlere inmek şart gö
zükmektedir. Arabistan'da petrol veren ilk kuyu üç 
sene sonra daha derine inilerek bulunmuştur. Şu hal
de, ümitle aranan sahalarda acaba daha derinlere ine
rek netice alınması denenmez mi? Görüşleriniz" ne
dir?» 

Yazılı verebilirsiniz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı vereyim 
efendim. 

BAŞKAN - - Amasya Milletvekili Hasan Bütü-
ner'in sorulan. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
.Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı .tarafından cevaplandırılmasını dilerim. 
. Amasya 

Hasan Bütüner . 
1. — Amasya - Geldingen Ovası sulaması ile ilgi

li olarak Çekerek'te yapılacak barajın proje, çalişma-
.lan tanjaırıl:anm.ış. mjdır?.. Tam^mjanmanitşsa, gecik
menin nedenleri nelerdir? .... . , . . , , , , 
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2. — Geldingen Ovasının 3 bin hektarlık kısmını 
sulayacak Mecitözü Barajının yapılmasına ne zaman 
başlanacaktır? 

3. — Taşova ilçesine bağlı Taşova - Uluköy su
lama projesine ilişkin çalışmalar hangi aşamadadır? 
Bu proje ne zaman programa alınacaktır? 

4. — Amasya - Boğazköy arası Tersakan ıslâhı 
çalışmalarına ne zaman başlanacaktır? 

5. — Suluova - Yedikır Barajının planlama çalış
maları hangi aşamadadır? 

6. — 1976 bütçesine Amasya ili sulama projeleri 
için ne miktar tahsisat konulmuştur?». 

BAŞKAN — Buna da yazılı cevap verebilirsiniz 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yazılı vereyim 
efendim. 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıl-
dırım'ın sorulan : 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından cevaplandırılması hususun
da delaletlerinizi istirham ederim. 

Tunceli 
Süleyman Yılıdırım 

1. — Tunceli ilinin Ovacık ilçesi Munzur (Mer
can hidroelektrik) santralının etüdü 1952 yılında ya
pılmıştır. 1974 yılı bütçesine proje için 1 200 000 li
ra ayrılmıştır. 1975 yılında da 500 bin Türk lirası 
ayrılmış, projesi 1 . 2 . 1976 günü bitmesi gerekirdi. 
Bu projenin bitip bitmediği, bitmiş ise ne zaman iha
le edileceği? 

2. — Tunceli ilinin Ovacık ilçesi Havaçor çayının 
sulama ve taşkın kontrolü için 1 940 000 Türk lirası 
ayrıldığı, program : 113, Altprogram : 03, Faaliyet 
projesi : 001 olduğu halde, hiç bir harcama yapılma 
dığı gibi, 1975 - 1976 yılı programından da çıkarıl' 
mıştır. Bu sulama işi yapıldığı takdirde binlerce dö
nüm arazi sulanacaktır. Durumu nedir? Programdan 
çıkarılıp çıkarılmadığı ve bu hususta ne düşünüyor
sunuz?». 

BAŞKAN — Bu soruya da yazılı cevap verebilir
siniz. 

«Aşağıdaki sorumun tutanağa geçirilmesi kaydıyle 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Manisa 
Veli Bakirli 

1. — Soma'nın en yüksek kömür yataklarının üs
tüne oturan Krolin Madencilik İşletmesinin Garp lin
yitleri sahasına tecavüz ettiği ve bunun iki kez tek
rarlandığı doğru mudur? 

Bununla ilgili olarak, Soma'ya bir heyet gitmiş 
midir? Gitti ise, kimlerden oluşmuş ve raporları ne 
yönde olmuştur?». 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevabını istiyor. 
«Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Hatay 
Sabri İnce 

1. — Amik ovasının sulanması için bir proje ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa, ne zaman başlayıp, ne za
man bitirilecektir? 

2. — İskenderun 3 ncü Demir Çelik Fabrikasın
dan çıkan duman, gaz, kurum hava kirlenmesi yapa
cak mıdır? Yapmaması için ne gibi tedbirler alınmış
tır?»:. 

BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap verebi
lirsiniz. . 

«Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından, aracılığınızla cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

1. — Çan Termik santralının son durumu nedir? 
Ne zaman neticelenecektir?»', 

BAŞKAN — Buna da yazılı cevap verebilirsi
niz. 

«Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını aracılığınızla arz ederim. 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

1. —- Kırşehir - Kültepe barajının durumu? 
2. — Kırşehir - Güzler sulamasının durumu? 
3. — Kırşehir - Sidikli pompajla sulama projesi

nin durumu? 
4. — Kırşehir - Kılıçözü (Manaöz) deresi üzerin

deki baraj kurulması çalışmalarının durumu? 
5. —- Kaman - Karakaya baraj çalışmalarının du

rumu, ne zaman programa alınacağı?». 
BAŞKAN — Yazılı olarak istenmektedir. 
«Aşağıdaki yazılı sorularımın Sayın Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını saygı ile arz ederim. 

Diyarbakır 
Halit Kahraman 
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1. — Diyarbakır ilinde yapılması düşünülen Kral 
kızı ile Göksu barajının etüt ve inşa durumları ne 
safhadadır? Bunların bilhassa Diyarbakır iline sağ
layacağı ekonomik faydalar nelerdir? 

2. — Linyit ve diğer madenlere kredi imkânları
nın sağlanması istenmektedir. Bu konuda Bakanlı
ğınızca yapılan çalışmalar ne safhadadır ve neler dü
şünmektesiniz?»;. 

BAŞKAN — Buna da yazılı cevap verebilirsiniz 
efendim. 

«Sorularımın, aracılığınızla, Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasını say
gı ile arz ederim, 

Ağrı 
Cemil Erhan 

1. — iran'dan elektrik enerjisi almayı Bakanlığı
nız düşünmekte midir? Almacaksa 1976 yılı içinde 
düşünceniz tahakkuk edecek midir? 

2. — 1976 yılında; Doğubayazit - Diyadin - Taş-
lıçay - Eleşkirt ilçelerimiz elektrik enerjisine kavuşa
cak mıdır? 

3. — Van gölü üzerinden geleceği düşünülen elekt
rik enerjisi Patnos ilçesine 1976 yılında gelecek mi
dir? 

4. — Hamur - Tutak ilçelerimiz elektrik bağlan
tıları nı Ağrı ile mi yoksa, Erciş'ten mi kuracaklar
dır? 

5. — Tutak - Hamur ilçeleri arasında Murat neh
ri üzerinde baraj kurmayı düşünüyor musunuz? Dü
şünüyorsanız bu yolda çalışmalarınız olmuş mudur? 

6. — Bu yıl Ağrı'ya kaç ton linyit, kaç ton kok 
kömürü tahsis edilmiştir? 

7. — Paraları temmuz ayında yatırılan kömürler 
bugüne dek ne miktarda gönderilmiştir? 

8. — Eleşkirt ilçemizde linyit kömürü yatakları 
vardır. Bakanlığınız bu yataklardan istifade etmeyi 
düşünmekte midir?». 

BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap verebi
lirsiniz. 

«Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığınca cevaplandırılmasını arz ederim. 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

1. — Erzincan köylerinden 1976 yılında elektrik 
verilmesi için programa alınan köyler hangileridir? 

2. —Etüde alınanlar hangileridir?»,. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verebilirsiniz. 
«Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasını rica ederim. 

Soru : Hatay'ın Samandağ ilçesinin sulama suyu 
1975 tarihinde ihaleye verilmesi icap ederken; şimdi
ye kadar ihaleye çıkarılmamıştır. Hangi safhada bu
lunduğunun Sayın Bakan tarafından cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Hatay 
Malik Yılman 

BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap verebi
lirsiniz. 

Bir soru daha vardır, okutuyorum : 
«Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

İçel 
Nazım Baş 

Soru : 1. — îçel - Erdemli Karasu - Damas çayı 
üzerinde yapılacak olan hidroelektrik santral ve ba
rajı 1976 programına alınıyor mu? 

2. — Erdemli pompaj sulamasının inşaatı ne za
man başlayacaktır?». 

BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap verebi
lirsiniz. 

Sayın Bakan, sorular bitmiştir. Teşekkür ederiz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, benim esas sorum okunmadı, eki okun
du. 

BAŞKAN — Bize gelen soruların hepsini okuttuk 
efendim. Eğer sizde varsa, gönderiniz efendim soru
nuzu. 

Sayın Cahit Kayra, sabahki oturumda, Sayın Ata 
Bodur'un konuşmasının zaptını getirttim. O zabıtta, 
«Oğlum, şirketin % 50 hissedarıdır. Bu muamele za
manında Sayın Kayra, Enerji Bakanıdır» derler. 

Bu tarihte siz Enerji Bakanı mısınız, değil misi
niz? Şayet bu konuda bir yanlışlık varsa, zabıtlara 
geçirmek suretiyle düzeltebiliriz efendim. 

CAHİT KAYRA (Ankara) — Sayın Başkan, söz 
konusu muamele, «Sürenin uzatılmasıdır»!. Sürenin 
uzatılması zamanında ben Bakan değildim. Sürenin 
uzatılması konusudur muamele. Öteki konu bir ti
carî muameledir veya neyse nedir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, 
ikinci iddianız efendim : «Benim Bakanlığım za

manına atfen, yapılan bir işlem hakkında gerçeği yan
sıtmayan bilgi verilmiştir» diyorsunuz. «Tabiî Kay-
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naklar Bakanı, konuşması sırasında, yatırımlar ve bu 
arada Aliağa Petro Kimya tesislerinin ... Gerçeği yan
sıtmayan ve sataşma niteliğinde beyanlarda bulun
muştur. Tüzüğün 70 nci maddesine uygun olarak...». 

Bu hangi husustur efendim, açıklar mısınız? 

CAHİT KAYRA (Ankara) — Sayın Başkan, İkin
ci Petro Kimya tesislerinin temellerinin atılmasıyle 
ilgili olarak Sayın Selâhattin Kılıç, bu konunun as
lında var olmadığını söylediler. Sayın Bülent Ecevit, 
1974 yılının belli mevsiminde İzmir'e giderek ikinci 
petro kimyanın temellerini atmıştı. Sayın Selâhattin 
Kılıç, burada «temel atılacak bir şeyin olmadığını» 
söylediler. 

Gerçeklerin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
ve kamuoyunda olduğu gibi öğrenilmesinde zaruret 
vardır. 

Eğer, müsaade ederseniz, kürsüden gerekli kısa 
izahatı vereyim. 

BAŞKAN — Yalnız bu konuya münhasır olmak 
üzere ve açıklığa kavuşturmanız bakımından kısa 
izahat veriniz efendim. 

CAHİT KAYRA (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

İkinci Petro Kimya tesisleri 1969 yılında progra
ma alınmıştır. 1969 yılından 1970 yılına kadar bu te
sislere 12 milyon lira sarf edilmiştir. Tesisin o zaman
ki tahmin edilen bedeli 4 100 000 CCû liradır. Bu be
del daha sonra iki katına çıkmıştır. 

1971 - 1973 arasında bu tesislere hiç bir şey sarf 
edilmemiştir : 3 milyon lira sarf edilmiştir. Programa 
176 milyon lira konduğu halde, hiç bir şey sarf edil
memiştir. 1974te Hükümetimiz kuruldu ve işe başla
dığımız zaman bir şeyi biliyorduk ki, ' dünyada ve 
Türkiye'de en çok ihtiyacı duyulan mallardan bir ta
nesi petro kimya mamulleridir. Bu mamullerin Tür
kiye'de üretimini sağlayacak olan gerçekten büyük 
bir tesisin 1969'da programa alınıp o güne kadar ya
pılamamasının ne kadar büyük sakıncaları olduğunu 
gördük ve ilgili kuruluşla temasa geçtik. 

Şimdi, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
mızın Selâhattin Kılıç'ın söylediği çok önemli bir ger
çeğe kısaca temas etmek isterim. 

Her yönetimin, kendi çalışma temposuna uyabile
cek bürokrasisi ve teknokrasisi gereklidir. Biz bu bü
rokrasiyi ve bu teknokrasiyi ilgili müessesede bula
madık. İlgili müessese 1969 yılından beri, hangi hü
kümetler gelirlerse gelsinler veya geçmişlerse geçmiş 
olsunlar, olduğu yerde uyukluyordu, harekete geçmi

yordu. Zorladık, şimdi ikinci petro kimya tesisinin 
suyunu tedarik edecek olan Güzelhisar barajını baş
lattık ve sanırım ki, şimdi bitmiş bulunuyor. Aynı za
manda, bizim devraldığımız programda 201 milyon 
liralık ödenek vardı. Bu ödenek daha sonra revize 
edilip 70 milyona indirilmiştir. 

Şimdi, 1974'ün bütün koşulları içinde olup biteni 
dikkatlerinize arz ediyorum : Şubatta geliyorsunuz, 
program sizin değil, bütçe sizin değil. Bunun üzerin
de çalışacağınız sırada, Türkiye'nin elli yıldan beri 
görmediği bir savaşla karşı karşıyasınız. Dünyanın 
0 sırada görmediği büyük bir iktisadî buhranla karşı 
karşıyasınız. Ne yapmak istiyoruz? İşleri hızlandır
mak istiyoruz. 

Şimdi, Sayın Bakan diyorlar ki, «Biz 1974te, 
1975te şu kadar ödenekle başladık; 1976'da şuna çı
kardık...»1 

Şimdi, lütfen 1974 yılında bizim devraldığımız, 
bizim olmayan programı kaçtan kaça çıkardığımıza 
bir defa bakınız. Türkiye Elektrik Kurumunun 
1 6CÛ OCU OCO'luk bütçesi 3 4CÛ 000 OCO'a çıkarıl
mıştır. 650 milyon olan Türkiye Petrollerinin yatırım
ları 3 milyara çıkarılmıştır. Ek programlar yaptık. Bu 
ek programların, bunlara ilişkin olan, buradan geçe
cek olan ödenekleri buraya getirdik. Buradan geçme
yenleri, usullerine göre, yasal yoldan nasıl yapmak 
gerekiyorsa öyle yaptık ve onların finansman kaynak
larını da bulduk, açık da vermedik. 

Şimdi, bu şartlar dahilinde, 1974 yılının Eylül ayı
na girerken şu direktifi kendi aramızda tespit ettik : 
En önemli sanayi kuruluşlarından birisi, petro kimya
dır. Petro kimyayı, şimdiki kuruluş yapmamakta inat 
etmektedir, buna rağmen Güzelhisar barajını yaptır
maya teşebbüs ettik ve müesseseyi bu işe sevk etmek 
için şunu yaptık : Yardımcı tesislerinin temelini at
tık; o günkü gazetelere, o günkü neşriyata balkınız; 
yaptığımızın dışında bir şey söylemedik, yardımcı te
sislerin temelini attık ve 15 milyon lira da sarf ettik. 
Bizden evvelki üç senede 3 milyon lira sarfedilmişti, 
biz bu sıkışık dönem içerisinde 15 milyon lira sarfet-
tik. 

Sözlerimi bitirirken, ikinci petro kimya değil, bi
rinci petro kimyanın tevsii işlerine ilişkin rakamlarını 
son olarak size arz etmek isterim. 

MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Ne alâkası 
var? 

BAŞKAN — Sayın Kayra, lütfen sözlerinizi bağ
layınız. 
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CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, birbirine | 
bağlı da, onun için.,. 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarında I 
başlayan kaprolaktan, klor - alkali, polisterin, PVS I 
tevsii, sentetik kauçuk, BMV tevsileri 1966'da başla
mış, şimdi misallerine lütfen sabırla dikkat ediniz. I 

Polisterin tevsii 19'67'de başlamış, 127 milyon lira
lık bir yatırım. 1971 Martında, Adalet Partisi ayrıla- I 
na kadar, bir tek milyon lira sarfedilmiş. 

BAŞKAN — Sayın Kayra... 

CAHİT KAYRA (Devamla) — PVS tevsii, dört 
senede yüzbin lira sarfedilmiş. Klor tevsii 82 milyon; I 
2 milyon lira sarfedilmiş; Kaprolaktan tevsii 617 mil- I 
yon; 2 milyon lira sarfedilmiş... I 

Bütün bunlar niye? Çünkü, Sayın Kılıç izah etti- I 
ler ve dediler ki, «Bir işe başladığınız zaman, daha 
o gün kazmayı alıp gitmezsiniz; çeşitli şeylerden ge
çersiniz; fizibilitesini yaparsınız, projesini yaparsınız, 
bunları ihale edersiniz, Bunları ihale ederken de, ora
da işin icabı olarak, yardımcı tesislerin temelini ata- I 
bilirsiniz...» 

BAŞKAN — Sayın Kayra, bağlayınız efendim. I 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Eğer temel atma 

meselesi söz konusu olsa idi, orada Güzelhisar vardı; 
biz Güzelhisarı yapmadık. Orada yanıbaşında açabile- I 
ceğimiz yağ tesisleri vardı, onları başlatmıştık, bitir- I 
mistik; atmadık, ama yardımcı tesislerin temelini at- I 
tık; o günkü neşriyatımız da bundan ibarettir. I 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bâlâ'da vadetti-
ğin beş köyün elektriğini bile yapmadın. (C. H. P. sı- I 
ralarından, «Hasan Ağa, Ağa» seslerL I 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sen anlamaz
sın bundan Hasan Ağa. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayra... 
Sayın Erçelik, Sayın Özçelik... I 
Sayın Yücel Dirik, buyurun efendim. I 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; I 
Yatırımcı bakanlıklar arasında yine çok mühim 

görevleri olan bir bakanlığın bütçesinin son görüşme- I 
sini yapmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. I 

Esas hedefimiz, üretimin kaynağı, enerjinin kay- I 
nağı olan bu Bakanlığın çalışmaları neticesinde, «En I 
fazla miktarda nasıl üretimi artıracağız, nasıl fayda I 
sağlayabileceğiz?» bunlar üzerinde durmak; bu hu
suslarda, bilhassa muhalefete mensup arkadaşlarımız I 
tarafından önerilerde ve bilhassa ortaya atılan rakam- I 
ların azlığı hususunda tenkitlerde ve daha fazlasının J 

yapılmasını istemek suretiyle birtakım temennilerde 
bulunulması gerekirdi ki, bu, yapıcı fikirleri, teklifleri 
maalesef görememiş bulunuyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, muhalefetin bütün konuşma
ları, «Millî Hükümet, Milliyetçi Hükümet»! şeklinde 
devam etti ve tabiatıyle yine muhalefet tarafından 
Bakanlığa hiç bir şekilde ışık tutulmadı. 

Evvelâ bir tespit yapmak lâzım : Sol mu fayda
lıdır, sağ mı faydalıdır? Bunu burada saptamak lâ
zım sevgili arkadaşlarım. Bir memlekette kalkınmayı 
sağlamak için, refah devleti olabilmek için iki hedefi
miz vardır : 

1. Huzuru sağlamak, 
2. Üretimi artırmak. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ait çalış
malarda da bu hedef mevcuttur. Şu kısa zaman içeri
sinde teferruata dalmadan kısaca söylemek gerekirse, 
huzuru sağlamak için rejim kavgasını, sistem kavga
sını bırakmak, memlekette hizmet tahtasına bir tek 
çivi çakabilmenin yollarını aramak, üretimin artırıl
ması, madenlerimizin en kısa zamanda yeryüzüne çı
karılması için gerekli tedbirleri, yolları göstermek he
pimizin gayesi olmalıdır. Sistem kavgasını, rejim kav
gasını bıraktıktan sonra, asgarî müştereklerde anlaş
mak, bilhassa Anayasanın 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü 
maddelerinde belirtilen, «Devletin şekli, Cumhuriyetin 
tarifi, vatanın bölünmezliği ve devlet idaresinin hiç 
bir diktaya, hiç bir zümreye, hiç bir sınıfa bırakıla
mayacağının şart koşulmuş olması» hususunda anlaş
mak lâzım. Bu hususlarda da anlaşabilmek için so
kağı bırakmak lâzım. Öğrenciysek okullarımıza, işçi 
isek işyerlerimize, parlamenter isek sokağı bırakarak 
Parlamentoda daima bulunmamız, daima çalışmamız 
lâzım. Onun içindir ki, bir zamanlar !biz, «sokaklar 
yürümekle aşınmaz» demiştik. Çünkü, yürü yürü, ne
tice alınmaz. 

Sevgili arkadaşlarım, «lafla peynir gemisi yürümü
yor» derler. Çok güzel bir laftır. Bir çok hatipler de 
bahsettiler, Sayın Bakanımız da bahsettiler : 13' Ey
lül 1974 günü İzmir'de ve benim bölgemde petro kim
ya tesislerinin Aliağa'da temeli atılmış idi. Biz de o 
gün oradaydık. O devrin Sayın Başbakanı Bülent 
Ecevit, İzmir'den Aliağa'ya kadar 60 Km.'lik yolu, 
50l metrede bir jandarma bir polis yolun iki tarafı
na dizilmiş, bu güzergâh arasından geçerek geldiler. 
13 Eylül günü bir temel atıldı ve biz iktidar olunca
ya kadar o temel atılan yerde bir tahta baraka, bir 
tek bayrak ve bir tek bekçi vardı. 
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Arkadaşlarım diyecek ki, «Biz o temeli attıktan 
iki ay sonra ayrıldık; kalsaydık yapabilirdik.» Fakat, 
temel atmak marifet değil. Tetkik ettik, iktidar olur 
olmaz baktık ki, finansman için lâzım 10,5 milyar 
Türk Lirası ve yine 300 milyon dolarlık döviz ihtiya
cı tespit edilmemiş, kaynağı bulunmamış, yolu çaresi 
bulunmamış. Belki buluruz diye, nasıl olsa iktidardan 
ayrılacağız diye, bir peşin hesapla, sanki temel atmak, 
yatırım yapmak; şiir söylemek, edebiyat yapmak gibi 
basit bir şeymiş gibi, bu kadar hafife alınarak, hiç 
bir hazırlık yapılmadan 13 Eylül 1974 günü - İzmir 
milletvekili olan Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rım da oradaydı - bu şartlar altında temel atılmıştır. 

Yine, bitmiş olması tahmin edilen Güzelhisar ba
rajının ihalesi de, Halk Partisi idaresi zamanında de
ğil, 25 Şubat 1975 günü, Irmak Hükümeti zamanın
da yapılmış; fakat oradaki çalışmalar; istimlâklerin 
davalarının bitmesi ve müteahhitlerin çalışmalara baş
laması, bizim iktidar oluşumuzla hızlanmış ve şimdi 
orada işler süratle yürümektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, huzuru sağladıktan sonra, 
ikinci yapılacak iş, üretimi en kısa zamanda, en fazla 
şekilde, en seri miktarda artırmanın yollarını bulmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bakıyoruz rakamlara : 2,5 milyar ton kömür re
zervi varmış toprakların altında ve bakıyoruz istihsa
le; yılda 9,5 milyon ton. Vuruyoruz rakama, 2CO se
nede çıkaracakmışız bu kömürü yeryüzüne. Ne kıy
meti var sevgili arkadaşlar? Kanaatime göre, belki 
50 sene sonra, hatta belki 30 sene sonra kömür denen 
Şey, P/c 95 nispetinde bu dünyada kullanılmayacak. 
Bakıyoruz çalışmalara; güneş enerjisidir, deniz ener
jisidir, nükleer enerjidir; kömürün, petrolün yerini 
almak üzere. Şu halde, «200 senelik kömür rezervi
miz var»' diye övünmek, affedersiniz, abesle iştigal
den başka bir şey değildir. 

Ne yapmak mecburiyetindeyiz? 200 senelik kömür 
reezrvini 30 sene içerisinde bu toprak üzerine çıka-
rabiliyorsak, işte o zaman vatana, millete, memlekete 
lâyıkıyle hizmet edebilen idareciler olma imkânına, 
sıfatına kavuşuruz. 

Onun için, sol felsefe mi, milliyetçilik mi?... Solun 
tarifini, milliyetçiliğin tarifini bırakalım da, ne gibi 
teklif getiriyorsunuz, sistem getiriyorsunuz (uzmanlar 
burada, hepimizin arasında uzmanlar var) bu 30 se
ne içerisinde 200 senelik kömür rezervini toprak üze
rine çıkarmak için, 20 senelik olarak bilinen petrol 
rezervi 3 sene içerisinde nasıl toprak üzerine çıkar? 
Eğer sol felsefe sahipleri, burada bunu şu anda söy-

leyebiliyorlarsa, tabiatıyle kendilerini tebrik etmek va
zifemizdir; ama söyleyemiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, bir dakikanız var; 
YÜCEL DİRİK (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanımız konuşurken, süratli kalkınma 

hususunda bütün partileri ve parlamentoyu yardıma 
davet ettiler. Bu konuda Sayın Bakanıma şunu arz 
etmek isterim : Belki bir çok partiler sizin kalkınma
nıza yardımcı olabilirler, ama sol felsefe sahiplerinin 
sizin süratli çalışmalarınıza yardımcı olmaları müm
kün değildir. Çünkü sol felsefe, teşebbüs gücüne ka
tiyen inanmayan, her şeyi ve bilhassa madencilik sa
hasında her şeyi devlete ve memura yaptırmak isteyen 
felsefedir ki, sermaye bulsa tabiat var; emek bulsa 
teşebbüs gücünü yani insanın yaratıcı gücünü bul
ması mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, lütfen bağlayın efen
dim. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Bunun için, yardımı olamaz. Esasen, sol felsefe 
lökomotifsiz trene, motorsuz uçağa benziyor. Tabia
tıyle, hiç bir fayda gelmez. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Plâka yolsuzluğu
nu anlatıver. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, lütfen bağlayın sözü
nüzü. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Bu değerli yatırım
cı Bakanlık, milliyetçi Bakanımızın ve bilgili, çalış
kan ve dürüst arkadaşlarının ekibinin bulunduğu bu 
Bakanlık, milliyetçiliğin aynası olacaktır. 

Bu Bakanlığın çalışmaları ve bü Bakanlığın sürat
li yatırımları, milliyetçi hükümetin, milliyetçi felsefe
nin bu aziz topraklar üstünde damgası olacaktır ve 
bu Bakanlığın en kısa zamanda muvaffak olması, sol 
felsefenin iflâsı ve sağ felsefenin, milliyetçi felsefenin 
ebediyen ihdası olacaktır. 

Bu duygular altında, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesinin hayır ve uğurlar getirmesini Yü
ce Allahtan niyaz eder, Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan- . 
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : . '. 
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A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hiz
metleri 12 572 700ı 

. BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Maden ve enerji kaynaklarının 
işletilmesinin sağlanması 1 487 226 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 175 150 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Katma bütçelere geçiyoruz. 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C, Senatosu Başkalığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/384; C. 
Senatosu : 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Se
natosu S. Sayısı : 536) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1976 yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1976 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (9 8C9 497 COCı) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum : 

(1) 254 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir* 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 318 358 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat ve taşıt satın-
alınması destek hizmetleri 1 100 597 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İşletme ve onarım 397 647 GC0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri (Baraj, büyük 
sulama ve içme suyu tesisleri 
yapımı) 6 674 468 CCû 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 762 312 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 56 115 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 500 CCO CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ek cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (9 809 497 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum : 

B - Cetveli 
Gdir 
türü Lira . 

2 Vergi dışı gelirler 430 974 000. 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 9 378 523> CCCI 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ek cetveliyle beraber oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce 1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üze

re, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1976 malî yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053' sayılı Kanun gereğin
ce Ankara ve İstan'bul şehirlerine içme, kullanma ve 
endüstri suyu temini maksadıyle girişilecek taahhüt
lerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde gös
terilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yardım
lardan tenıin olunan proje kredileri için, 1976 malî 
yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara, İstanbul belediyelerince yaptırılacak işler 
karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
oluşu hakkındaki hüküm 1976 malî yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
'Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralleri 

inşası dolayısıyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü, inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyle hava alanları, inşa, ıslah ve tevsii 
ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hat
larının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek, 
miktarı Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı 
ve Karayolları bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin 
ilgili projelerine aktarmaya ve bu konuda gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Proje
lerde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanı
lacak miktarın, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri 
için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum:: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu 

tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden dernek
ler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma ve 

-endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro - elektrik 
santrali ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile il
gili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel sondaj
ları, betonla ilgili her türlü deneyler zemin mekaniği, 
deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su çimento 
analizleri ve model deneyleri yaptırılması amacıyle 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak pa-
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ralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir ter
tibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut 
veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su Jşleri Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek 
kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin il
gili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. 
işin bitiminde yapılan kesin harcamalara göre ta
hakkuk eden miktarı ilgili projesindeki • ödenekten 
harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

İBAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yer altı ve yer üstü 
su kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin 
yapım, bakım onarım ve işletilmesi ile ilgili ihalelere 
katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhütlerin ge
rektirdiği rasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, işletme -
bakım ve onarım faaliyetlerinin ifası ile bunlara ilişkin 
diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye 
yetkilidir, 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul ve 
esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.-

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum!: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri bütçesi, bilâhara açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo- \ 
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/385; C. 
Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı: 255; C. Se
natosu S. Sayısı: 537) (1) 

(1) 255 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. [ 
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BAŞKAN ^- Petrol işleri Genel Müdürlüğü bütçe
sinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 1976 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, 11 103 700 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Petrol işleri Genel Müdürlüğü bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 6 200 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kan 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili hakla
rın verilmesi kontrol ve denetim 
hizmetleri 3 955 600 
'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Ka j 

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlanma
sı ve akaryakıt ve istikrar fonu 
hizmetleri 347 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kan 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

900 Hizmet programlarına dağıitıla-t 
mayan transferler 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kan 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetvelle beraber ça
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (11 103 700) lira olarak tahmin-edilmiş
tir, 
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BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 15 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka^ 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 11 088 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka- \ 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetveliyle beraber 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. " 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahip
lerinden alınacak paralardan idarece gelir kaydı 
lâzım gelenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağ
lı (B) işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelin ilgili program, altprogram, faaliyet 
veya projelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 6, — Bu Kanun î Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ait bütçe de 
bilâhara açık oylarınıza sunulacaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve ek, 
genel müdürlüklere ait bütçelerin, kendileri ve 
milletimiz için hayırlı olmasını niyaz' ederim. 

B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşmelere geçiyoruz. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları adına 
söz alan sayın üyeleri okuyorum: 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Altmışyedioğlu, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Mehmet Ersoy, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Remzi Yılmaz, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Yasin Hatipoğlu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Kemal Anadol. 

Şahısları adına: Sayın Veli Bakirli, Sayın Yücel 
Dirik, Sayın Etem Eken, Sayın Ali Sanlı, Sayın Mü
fit Bayraktar, Saym Osman Aykul, Sayın Ömer Kar-
raman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Değer, 
Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın Enver Akova, 
Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Orhan Çaneri, Sayın 
Cahit Koçkar, Sayın Sabri Dörtkol, Sayın M. Kemal 
Gönül, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Kemal Ataman. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Altmışyedioğlu, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

1976 malî yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi üze
rinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, çalışma ha
yatımızda, sosyal adalete ve sosyal güvenliğe daya
nan bir huzurun ülkemizde hüküm sürmesini iste
mekteyiz. 

İşçi haklarının ve geçim seviyesinin, ekonomik 
kalkınmamızın icaplariyle dengeli bir şekilde geliş
tirilmesini, sosyal adaletin vazgeçilmez unsurların
dan saymaktayız. 

Türkiye'de, işçi haklan kavga ile elde olunma
mıştır. Bunlar, millî dayanışmanın, adalet duygusu-
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ftun, emeğe saygının mahsulüdür, Bu hakların elde I 
edilmesinde, yıkıcı sol örgütlerin hiçbir payı olma
mıştır. 

Demokratik rejime bağlı, Anayasa düzenine say- ' 
gılı, sınıf kavgasını hedef tutmayan, haklarını ka
nunlar çerçevesinde arayan milliyetçi sendikaların 
büyük hizmeti olmuştur. 

Türk işçilerinin büyük çoğunluğunun, sınıf kav
gasını değil, sosyal barışı hedef tutan demokratik 
ve milliyetçi kuruluş ar etrafında toplanmış olması, 
Türkiye'nin ve Türk işçisinin geleceği bakımından 
teminat saymaktayız. Türkiye'nin, bundan böyle, 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik yönünden kayde
deceği ilerlemeler de, sınıf kavgasını kışkırtıcı, mil
letimizi bölücü ideolojilere dayanarak olmayacaktır. I 

Hürriyetçi, milliyetçi, vatansever Türk işçisi, mil
lî beraberliği parçalamak 'isteyen yıkıcı sola âlet ol- I 
mamıştır ve olmayacaktır. Hürriyetlerimizin ve hür I 
demokratik düzenin düşmanı, Anayasayla kabul edi- I 
len düzenin düşmanı, millî ve manevî değerlerimizin I 
düşmanı olan sapık cereyanlar, Türk işçisini kendi I 
amaçlarının vasıtası yapamamışlardır. I 

Sayın milletvekilleri; ülkemizde her yıl bir önce
ki yıla nazaran artan işsizlik sorunu, dış ülkelerde- I 
ki işçüerinıizin iş akitlerinin feshi bunların yurdu- I 
muza geri dönmeleri, tarım işçilerinin sosyal güven- I 
lige kavuşturulması gibi konular, Bakanlığın göre- I 
vini gün geçtikçe artırmaktadır. I 

Yurt dışında çalışan 'işçilerimizin, çalıştıkları ül- I 
kelerin ekonomik sıkıntıları sebebiyle, o ülkedeki I 
işsizlik sebebiyle, yurdumuza geri dönmeleri her I 
gün artmaktadır. Bu hususta, Hükümetimiz, işçileri- I 
mizin kesin dönüşlerini halletme yolunda yeni ted- I 
birler almalıdır. I 

Yurt dışındaki işçilerin aile fertlerinin maddî I 
ve manevî huzurları için gerekli bütün tedbirler I 
alınmalıdır. Yurt dışındaki işçilerimizin din adamı 
ve öğretmen ihtiyaçları süratle karşılanmalıdır. Türk I 
konsolosluklarına işi düşen işçilerimizin çok perişan I 
halleri vardır. Din adamları, konsolosluklarda me- I 
mur olarak çalıştırılmaktadır. İşçilerle uğraşan dış I 
teşkilâtımız yeterli hale getirilmelidki 

Emekli işçiler dul ve yetimlerinin aylıklarının don- I 
musluktan kurtarılmış olması, değişen fiyatlara ve | 
yükselen refah seviyesine göre asgarî ücret yüksel
dikçe, emekli işçi, malûl işçi, dul ve yetim aylıkları
nın taban seviyesi yükselmesi hakkında geçen yıl 
Millet Meclisinden çıkan ve kesinleşen Kanun, emek
li işçileri kısmen de olsa ferahlatmıştır. 

Sağlık Sigortasının kapsamının genişletilerek, 
emekli işçilerin eş ve çocuklarına da teşmil edilmesi 
memnuniyet vericidir. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışında çalışan işçileri
mizin en büyük problemlerinden birisi, sigortalılık 
süreleri bakımından değerlendirilmemiş olan geç
miş hizmetlerini borçlanma yoluyla değerlendiril
me imkânına kavuşturacak kanun tasarısının biran 
önce Millet Meclisinden çıkması konusudur. 

Yurt dışındaki işçilerle ilgili konulara büyük önem 
veren Hükümetimiz, işçüerimizin pasaport sürelerini 
iki yıldan beş yıla çıkaran kanun tasarısını; Güm
rük Kanunundaki tadilleri ihtiva eden kanun tasarı
sını; yine, yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının, 

Türkiye'de geçerli diploma almalarını kolaylaştıra
cak bir tasarının Parlamentoya sunulmuş olmasını 
'dan Grupumuz memnunluk duymaktadır. 

Avrupa'da çalışan işçilerimizin tasarruflarının de-
gerlenıdliriteesi için, Parlamentodan çıkimış bulu
nan, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuru
luş Kanununun, işçileriınize büyük imkânlar sağla
yacağı inancındayız. 

Bu tasarrufların 4 - 5 milyar dolara tekalbbül et-
!tiği söylenmektedir., Bu kadar büyük tasarrufun, 
çok süratli bir şekilde memleketimize aktarılmaSi 
konusunda etkin tedbirler behemahal alınmalıdır. 

Bu tasarruflar yapılacak yeni yatırımlara yönel
tilmelidir, Yatırımlara yöneltmek için de, işçileri-
ımlize, Avrupa'dan döndükleri takdirde, bu yerler
de ve fabrikalarda öncelikle işe girme hakkı tanın
malıdır, Bu fabrikaların kuruluşun/da bazı muafiyet-
•terin tanınması lüzumuna da inanıyoruz. Meselâ, 
gülmrük muafiyeti ve uzun yıllar vergi muafiyeti gıi-
Hı 

Yurt dışındaki işçiler, devletlerarası anlaşmalar-^ 
dan doğan haklarını ve şahsen imzaladıkları anlaş-" 
malardan doğan haklarını, tam ve yazılı metin ha
linde bilmek istemekte'dİ!iiers Bazı hailende, işçileri
miz kendilerine vaat edilen ücrettin altında 'bir üc
ret ödenmesinden şikâyetçidirler. 

Yurt dışına işçi gönderme usullerinden başlayarak, 
askerlik ve izin işlemlerine kadar, çeşitli alanlarda, 
yurt dışındaki işçilerimizin taibi oldukları, bilhassaı 

I [gümrük kapılarında işçilerimize uygulanan haksız 
I ve usulsüz muamele ve formaliteleri basMeştiıtnek 
I lâzımdır, 
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Kırtasiyecilik yok edilmelidir* 
Sosyal Sigrota Kurumu fonlarından, işçi çocuk

larına eğitim bursları verilmesi ve fırsat eşitliğini ge
liştirici yeni tedbirlerle işçi çocuklarının okutulması: 
lâzımıdır. 

Hür demokratik rejim içerisinde, Tüfk işçisi, 
menıleketimize, iç çatışmalardan uzak, ekonomiyi 
çöküntüye götürecek olaylar çıkarmamıştır. Bunun 
sdbeplernİden birisi de, Türk - Iş'in bugüne kadar 
temsil ettiği şerefli camianın ve memleketin mıenifaait-
lerini bir siyasî partinin menfaat ve taktiğine feda 
etmeden tarafsız politika izlemesidir. 

İşçilerimizıin meskene kavuşturulması için daha 
ileri tedbirlere ihtiyaç görüyoruz. Mesken koope
ratiflerindin ahenkli çalışmaması yüzünden, bu koo
peratiflerde gün geçtikçe sıkıntılar artmaktadır. Bu 
bakımdan, işçilerin, ferdî mesken kredisi yoluyla ev 
sahibi olmalarını kolaylaştıracak tedbirler alınmalı-' 
dır. 

Grupumuz, sendika hürriyetinin korunması az-
mindedirj îşçfı ve işveren sendikalarının kurulup 
ıgelişmes'iniin, çalışma hayatımızın barış ve sosyal 
adalet içinde teşkilâtlanması bakımından büyük bir 
önem taşıdığına inanıyoruz. 

Toplu sözleşme hakkının ve onun müeyyidesi 
olan grev ve lokavt halklarının işçi ve işveren arasın
da âdil bir dengeyi muhafaza eden ve toplum yararı
nı göz önümde tutan bir anlayış içerisinde kullanıl
masına taraftarız. 

Grev, demokratik bir haktır. Ancak, bunun, ka
nunsuz işıgal ve tahribe yönelmemesi lâzımdır., Gre
vin de, lokavtın da ancak zarurî haillerde, son çare 
'Olarak kullanılması gerektiği inancındayız. Siyasî 
parti amaçları güden sunî uyuşmazlıkların, işçiye 
de* işverene de, memlekete de yararlı olmayacağı' 
görüşündeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Oumlhurüyetçi Güven Par
tisi, çalışma hayatımızda, sosyal adalete ve sosyal 
güvenliğe dayanan bir huzurun hüküm sürmesini 
ister; îşçi haklarını ve geçim seviyesini, ekonomik 
kalkınmamızın icapları ile dengeli bir şekilde geliş-
«iflmesini sosyal adaletin vazgeçilmez unsrularından 
sayara Hürriyetçi, milliyetçi, vatansever Türk işçi
sinin, millî beraberliğimizi parçalamak; isteyen aşırı 
sol örgütlere karşı büyük bir mücadele verdiği inan
cındayız. 

Ülkemizde, çalışan yüzîbinlerce kişinin sosyal 
güvenliğe kavuşburulması ve sosyal sigortadan fay-
dalandırılması dileği ile, Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde, Cumhuriyetçi Güven Partisinin görüşleri
ni arz etmiş bulunuyorum, 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin aziz Milletimize 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar su
narım. (C. G. P. sıralarından alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim' Sayın Altmışye-
dioğlu. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet 
Ersoy, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ERSOY 
(Kütahya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

"Çalışma Bakanlığı Bütçesi ile ilgili olarak Demok* 
ratik Parti Grupunun görüşlerini arz edeceğim. 

1946 yılında 4841 sayılı Kanun ile kurulan, ça
lışma hayatını düzenlemek, çalışanların hayat sevi
yesini yükseltmek, işçilerle işverenler arasındaki iliş
kileri düzenlemek, ülkedeki işgücünü verimli kılmak 
ve sosyal güvenliği sağlamak gibi amaçlarla kurul-' 
muş olan Çalışma Bakanlığının, yukarıda özetleme-
'ye çalıştığımız hedeflere ulaştığı söylenemez. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmuş olması ile, 
Çalışma Bakanlığına mevdu bazı görevler, özelikle 
sosyal güvenliği sağlama görevi bu Bakanlığa devre
dilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı, kendisine bağlı, özerk bir 
kamu kuruluşu olan İş ve İşçi Bulma Kurumu eliy
le, işçileri meslek ve yeteneklerine göre uygun işle
re yerleştirmek ve işverenlerin taleplerini karşılamak 
görevini yürütür. 

(Doğrudan doğruya kendisine bağlı olan Çalış
ma Genel Müdürlüğü eliyle de, İş Kanununun tatbi
kat sahasını tayin etmek, iş akdi ve işin tanzimi, iş 
hayatının denetim ve teftişi, gelişen ve değişen iş ha
yatının yakından takip edilmesi, bununla ilgili ola
rak gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması, çalış
ma hayatında barışın sağlanması gibi görevleri ya
par. 

Hepimizce malûmdur ki, memleketimizin en mü
him meselelerinden biri, işsizlik konusudur. Nüfu
sumuzun süratle artışı, sanayileşme hamleleri, maki
neli ziraate geçiş, açık ve gizli işsiz oranım hızla ar-
tırmaktadırv Resmî rakamlar, açık ve gizli 'işsiz sa-' 
yısını üç milyon civarında tahmin etmektedir. 

İşsizlik, beraberinde sayısız pürüzler ve sosyal me
seleler de getirmektedir. Yılda en az 400 bin kişiye iş 
sahası açmak zorundayız. Mahdut bütçe imkânları 
içinde, kamu kesiminde bu kadar büyük istihdam ka
pasitesi meydana getirmek mümkün olamayacağına 
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göre, işsizlik probleminin hallinde özel teşebbüse de 
mühim görevler düşmektedir, işsizliğin önlenmesinin 
yegâne çaresi, kamu ve özel kesim' yatırım hacminin, 
dolayısıyle istihdam kapasitesinin genişlemesidir. Bu
nun için de, her şeyden önce siyasî huzur ve istik
rar gereklidir. Bu bütçe sebebiyle, bütün partiler, he
pimiz, işbarışından, sosyal barıştan bahsedeceğiz. Ev
velâ bizler Parlamentoda barışı, siyasette barışı sağ
lamak zorundayız. Bunu yapabilirsek, huzuru istik
rarı, sosyal barışı, yurdumuz içinde her nevi barışı 
sağlayabiliriz. 

işsizliğin önlenmesi ve süratli kalkınmamız için, 
halka açık anonim şirketlerin, Devletin öncülüğü al
tında süratle geliştirilmesini ve sermaye piyasasının -
teşekkülünü kaçınılmaz bir zaruret olarak görmek
teyiz. 

Muhterem milletvekilleri, memnuniyetle kaydet
mek isteriz ki, Türkiye'de işçi hakları, örnek aldığı
mız ülkelerin üstünde bir seviyeye erişmiştir; hem de, 
diğer ülkelerde olduğu gibi kanlı yollardan geçerek 
değil, demokratik. yollarla. Bu hususta, vatansever, 
demokrasiye inanmış, demokratik parlamenter siste
me saygılı işçi liderlerinin ve işçilerimizin gayretle
rini takdirle anmak isteriz. 

İşçilerimizin, asrın icaplarına ve insan haysiyetine 
yaraşır bir hayat seviyesine ulaşması hepimizin arzu
su, Devletimizin en güzel gayelerinden biridir. Par
lamentomuz, gerek ücret, gerekse sosyal güvenlik yö
nünden bunun kanunî tedbirlerini almıştır : Toplu 
sözleşme ve grev müesseseleri, bunu temin edecek en 
müessir araç ve hak olarak işçimizin elindedir. An
cak, bu haklar, insaf, adalet ve haklilik ölçülerinde 
kullanıldığı takdirde yararlıdır; kötüye kullanıldığı 
takdirde, hele ideolojik maksatlarla, yıkıcı, tahrip 
edici noktalara vardığında, bunun zararını en başta 
işçilerimiz, bütün milletimiz ve millî ekonomimiz çe
kecektir. 

Bir memlekette iş yeri varsa, işçi vardır ve ancak 
bu şartla işçi haklarından bahsedilebilir. O itibarla, 
işveren ve işçi ilişkileri denge içinde olmalıdır, iki ta
raf, karşılıklı, haklara saygılı, vecibelerini yerine ge
tirmede hassas olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, işve
ren - işçi ilişkilerinin neticesi, bu iki grupun hak ve 
menfaatleriyle birlikte, memleketimizin kalkınması 
ve milletimizin refahı ile yakından ilgilidir. 

Demokratik Parti, daima, işçi bütünlüğü ve işba-
rışı fikrini savunmuştur. Türk işçisinin, haklı olan her 
mücadelesinin yanında olmaya devam edecektir. Alın 

terine, emeğe olduğu kadar, helâl kazanca dayalı hür 
ve serbest teşebbüse de saygılıyız; haklı meselelerin
de onların da yanındayız. 

Memleketimizde, hür sendikacılık örnek bir sevi
yeye gelmiştir. Bunu memnuniyetle kaydederken, sa
yıları ve güçleri mahdut ta olsa, bazı sendikaların, 
ideolojik sapmalar ve günlük politika içinde olmaları
nı ve diğer sendikalarla bu yönde amansız bir müca
dele içinde görünmelerini üzüntü ve kaygı ile takip 
etmekteyiz. 

Yeri gelmişken şunu da ifade edelim ki, sendika 
enflâsyonunun ve sarı sendikacılığın da şiddetle karşı
sındayız. 

Muhterem milletvekilleri, dış ülkelerde çalışan va
tandaşlarımızın durumu ve meseleleri, başlı başına 
mühim bir konudur. Yurt dışında 1 milyona yakın 
vatandaşımız çalışmaktadır. Başka dünyaların yaşa
ma seviyesine ve şartlarına alışmış, Türkiye imkân
larının üstünde ücrete alışmış bu vatandaşlarımızın, 
ilerîki yıllarda kesin dönüşleriyle birlikte birçok cid
dî problemleri de beraberlerinde getirecekleri izah
tan varestedir. Bu hususta, şimdiden, gerekli çalışma
ların yapılması, geçerli tedbirlerin alınması zarureti
ne inanıyoruz. Hükümetçe, böyle bir çalışma içinde 
olup olmadıkları konusunda Sayın Bakandan bilgi 
rica ediyoruz. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin temin ettikleri 
dövizlerin büyük bir kısmının, çalıştıkları ülkelerin 
'bankalarında yattığını üzüntü ile duyuyoruz. Bunu, 
memleektimizdeki siyasî istikrarsızlık ve huzursuz
lukla birlikte, paramızdaki istikrarsızlığa bağlayabili
riz. Bu dövizler, Devletin garantisi altında, istihdam 
kapasitesi meydana getirecek, üretime dönük sınaî 
yatırımlara sevk edilebilir. 

Gençliğinin en verimli yıllarını, enerjisinin tama
mını en ağır işlerde yabancı topraklarda bırakan va
tandaşlarımızın bu fedakârlıkları hem kendilerine, 
hem mele'ketimize bir değer katmalıdır. Bu, öyle bir 
değer olmalıdır ki, onların çocukları iş için, ekmek 
için yabancı kapısını çalmak bedbahtlığına duçar ol
mamalıdır. («Bravo» sesleri.) 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimiz en ağır işleri en 
başarılı şekilde yaptıkları halde, diğer yabancı işçi-. 
lere nazaran en az ücreti almakta, sosyal güvenlik 
bakımından farklı muameleye maruz- bırakılmakta
dırlar. Bu, büyük haksizliktir. Bunu bertaraf edecek 
ne gibi çalışmalar yapılmıştır veya yapılmaktadır, 
öğrenmek isteriz. 
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Yurda kesin dönüş yapan işçilerimizin iş kura
bilmelerini temin için, meslekî makine ve aletlerin 
gümrüksüz olarak ithaline müsaade edilmelidir. 

Yurt dışındaki işçilerimiz, gerek izinli olarak, ge
rekse kesin dönüş yaparak yurda gelişlerinde, yollar
da ve bilhassa gümrüklerde cehennem azabı çek
mektedirler. Buralarda olanları saymak istemiyorum. 
Bunları, başta sayın Hükümet üyeleri olmak üzere, 
hepimiz biliriz de, tedbir almaya kimsenin gücü yet
mez. Bu nasıl iştir, anlamaya, izah etmeye imkân 
yok. 

Yurt dışında çalışan işçilerimize karşı, o ülkeler
deki hariciye teşkilâtımız ve işçi ataşeliklerimiz la
kayttı ve sorumsuzluk içindedirler. Bu sebeplerledir 
ki, oradaki işçilerimiz, iş hayatı ile ilgili olarak, bu
lundukları ülkenin resmî veya sendikal mercileri ve 
işyerleri ile ilişkilerini gayri mesul tercümanlar ara
cılığı ile yürütmektedirler. Bu tercümanlar da, Türk 
olsalar bile, en haklı konularda bile, işçilerimizin 
yanında değillerdir; şahsî çıkarları, onları, işverenin 
yanında olmaya sevk etmektedir. 

Bu konular üzerine Hükümetimizin ciddiyetle 
eğilmesini ve gerekli tedbirleri almasını hassaten ri
ca ediyoruz. 

İşçilerimiz, Bulgaristan hudutları içinde çetin şart
lara maruzdur. Bulgaristan'la Türkiye arasında vize 
anlaşması olmadığı için, her yıl işçilerimiz Bulgaris
tan'a 200 milyon lira civarında para ödemektedir
ler. Çektikleri sıkıntı, kaybettikleri zaman da naza
rı itibara alınırsa, halledilmesi lâzım gelen mühim 
konulardan birisi de budur. Bulgaristan'la vize an
laşması konusunda Hükümetçe ne düşünülmektedir? 
Bu konuda çalışmalar var mıdır? Bilgi lütfederlerse 
(memnun oluruz. 

Yurt dışındaki işçilerimizin bir kısmı ailelerini ve 
çocuklarını da götürmüşlerdir. Bu çocukların eğitim 
ve öğretimleriyle Devletimiz yakından ilgilenmelidir. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlerde oy ver
me hakkını tatbikata intikal ettirecek tedbirler sürat
le alınmalıdır. 

Yurt içindeki ve yurt dışındaki işçilerimizi hedef 
alan, millî ve manevî değerler sistemimizi tahribe 
yönelmiş her türlü muzır cereyana karşı gerekli ted
birler alınmalıdır. Türk işçisi, hür demokratik par
lamenter rejime bağlıdır, işçi haklarının teminatının, 

-ancak bu rejim olduğunun şuuru içindedir. Türk iş
çisinin büyük çoğunluğu daima-, sınıf kavgasından 
değil, sosyal barıştan yana olmuştur. Onun içindir 
1d, .Türk: işçisini yabancı ideolojilerin aleti yapmak 

isteyenler daima hüsrana uğramışlardır. Bu hususu, 
Türk işçi hareketinin yüzakı olarak, şükranla kay
dederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin hayırlı, uğurlu ol
masını diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Remzi Yılmaz. 

Buyuran Sayın Yılmaz. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

A.P. GRUPU ADINA REMZİ YILMAZ (An
talya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Partisinin, Çalışma Bakanlığı 1976 Malî 
Yılı Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerini Yüce 
Heyetinize arz ederken, hepinizi hürmetle selâmlı
yorum. 

Bugün, dünyamızda, her türlü sosyal, ekonomik 
ve teknolojik gelişmelere rağmen, devlet yöneticileri
nin, politikacılarının ve toplum meseleleri ile ilgile
nen çeşitli sahalardaki bilim adamlarının çok yakın
dan meşgul oldukları konu veya konular zinciri, 
sınırlı olan tabiat kaynakları karşısında, hızlı artış 
gösteren nüfusun günlük yaşayıştaki gelişmelere pa
ralel olarak hayatlarını insanca idame ettirmelerini 
sağlamak ve çalışma yaşına gelenlerin de, en az bu 
standartlarda yaşamayı sağlayacak bir iş bulmasını 
temin etmek olmaktadır. Bu problem, özellikle bizim 
gibi, gelişmekte olan ülkeler için ayrı bir önem taşı
maktadır. Bu büyük problemi çözmek, çalışma haya
tını düzenlemek, çalışanların yaşama seviyelerini yük
seltmek, çalışanlarla, çalıştıranların münasebetlerini, 
tarafların ve memleket menfaatlerinin gerektirdiği 
en yararlı şekilde düzenlemek, çalışma gücünün ge
nel olarak toplum refahını artırıcı şekilde ' verimli 
hale getirilmesi ve tam çalışmanın sağlanması, Çalış
ma Bakanlığının meşgul olması gereken hususlar ol
maktadır. 

Çalışma bakanlıklarının görev ve fonksiyonları; 
özellikle, gelişmekte olan ülkelerde büyük önem ta
şımaktadır. Bugün, gelişmiş ülkelerdeki çalışma ba
kanlıklarının hükümet teşekkülündeki yerleri, gerek 
bütçe, gerekse personel bakımından ikinci, üçüncü 
bakanlık durumundadır. Tabiî ki, fonksiyonel ba
kımdan da, ülkenin ekonomik kalkınmasında aynı 
ağırlığa sahip bulunmaktadır. 

Bir misal olması bakımından, büyük vatandaş kit
lesinin çalıştığı Federal Almanya'daki Çalışma ve 
Sosyal Düzen Bakanlığının 1975 yılı Bütçesi 
35 QQQ Q0|3 CfiCı Doyçe Mark'tır mevcut bakanlık
lar içinde en yüksek bütçeye sahip bakanlıktır. 
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Ülkemizde de, Çalışma Bakanlığının mevcudiyeti, 
kalkınma sürecinin başlangıcında hissedilmiş olma
sına rağmen, kurulması ve gelişmesi aynı hızla olma
mıştır; halen de, görevlerine paralel bir fonksiyona 
kavuşturulamamıştır. Çalışma Bakanlığının bugünkü 
kadrosu, merkez, yurtiçi ve yurt dşı 1 100 kişiyi geç
memektedir. Bakanlığın kadrosu, yurtdışı işçi Sorun
ları Genel Müdürlüğünün kurulmasını saymazsak, 
son beş senede, bugünkü Hükümete gelinceye kadar, 
hiç bir gelişme sağlanamamıştır. Bütçesi de kadrosun
dan farksızdır. Bakanlığın 1961 yılındaki Bütçesi 
7 70(1 CCp TL. olup, genel bütçeye oranı, % 09 dur. 
1970 yılındaki Bakanlık Bütçesi ise, 35 606 987 TL. 
olup, genel bütçeye oranı % 1,2 dir. 1975 yılında ise 
Bakanlık Bütçesi, 185 000 000 TL. olup, genel büt
çeye göre oranı % 1,1 dir. Tabiî ki, 15 yıllık gelişme 
süresindeki artmış gibi görülen bütçenin büyük bir 
çoğunluğu, personel maaşlarındaki katsayı artışları, 
personel kanununun getirdiği ek ödeneklere ve cari 
harcamalara gitmiş durumdadır. Oysaki, bu onbeş 
yılda Türkiye'nin çalışma hayatındaki iş kapasitesi en 
az 5 - 6 misli artmıştır. 

Çalışma Bakanlığının Bütçesini görüştüğümüz bu 
anda, Bakanlığın teşkilât yapısına göre, çalışanların 
problemlerinin sırayle, tedbirleri ile ele alınmasında 
fayda vardır. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada sendikacılığı
mızdan da bahsetmek isteriz. 

Adalet Partisi Grupu olarak biz, sendikacılığa, 
demokrasimizin ve Anayasamızın bir geerği olması ya
nında, ekonominin de bir gereği olarak inanıyoruz. Zi
ra, ister demokratik olsun, ister olmasın, her ekono
minin bünyesinde işçi de, işveren de vardır. İşçiler 
adına bu diyalogu, sağlıklı ve gerçekçi olarak ancak 
sendikayla yürütmek mümkün olmaktadır. Ülkemizde
ki siyasî bunalımların sendikalar bünyesine sirayet et
mesi, çalışma barışını menfî yönde etkilemektedir. 
Bir işçi liderinin dediği gibi, siyasî partilerimizle öğ
rencilerin 'bunalımı ve anarşisi yanında, işçilerimizin de 
bu düzeye getirilmesi, ileride telâfisi güç handikaplar 
doğurur ve ülke bundan büyük zarar görür. Bu bakım
dan, hangi siyasî zihniyeti temsil edersek edelim, sen
dikacılığımızı gaye ve maksatları dışına çekmeyelim. 

Sendikacılığımızın, gerek işçilerimiz, gerekse eko-
nomiz ve hatta demokrasimizin bir güvencesi haline 
gelmesi için, güçlü sendikacılığı savunuyoruz. Ancak, 
bugün ülkemizde istismar sendikacılığı yapanlar da var
dır. Mesuliyetsiz ve kapkaççı sendikacılığa prim ye
ren bir uygulama hâkimdir. Diğer bir ifade ile, kö

tü sendikacının iyi sendikayı ve sendikacıyı ortadan 
kaldıracağı bir temayül vardır. Bu bakımdan, işkolları 
yönetmeliğinde acilen bir tadilâta gidilerek işkolları 
sayısı azamî derecede azaltılmalıdır. 274 - 275 sayılı 
yasalarda yapılacak tadiller güçlü sendikacılık hede
fine yönelik olmalıdır. Sendikaların, malî ve idarî yön
den ve bazı yöneticileri tarafından istismarı önlenmeli
dir. Sendikalara, tasarruflarını en iyi şekilde kullan
ma imkânı tanınmalıdır. Üzülerek ifade edelim ki, 
bugünkü haliyle sendikalarımız, açık artırma usu
lüyle ücret artışı sağlayan bir vasıta olmanın ötesine 
geçememişlerdir. Bu ise, gerçekten işçiden yana, uzun 
vadede ülke ve işçilerin menfaatini dengeleyen sen
dikaların güçlenmesini önlemekte, bu durum ise, iş' 
hayatımızı, ekonomimizi anarşiye sürüklemektedir. 

Bugün bir çok sendikacılarımız, adeta bir işveren 
varlığına tahammül edemeyecek kadar, işçileri, işçe-
renler ve sermaye aleyhine kışkırtmakta, bunun neti
cesi olarak işçiler işyerine giderken, düşman cephesi
ne sevk edilen birlikler halet-i ruhiyesi içine itilmek is-
tenmektedr. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Sendika seminerlerinde, işveren, işçiye devamlı bir öcü 
olarak tanıtılmaktadır. Böyle bir anlayışın ise, ne iş
çiye, ne de sendikacıya ve nede ekonomiye bir faydası 
olmayacağı tabiîdir. 

Muhterem milletvekilleri, iktisaden gelişmekte olan 
bir ekonomiye sahip bir ülke olarak, işçilerimizi tam 
istihdamın cari olduğu kalkınmış ülkeler düzeyinin 
üzerinde hak isteme tahrikleriyle şartlandırmak, bizce, 
iyi niyetten öte bir maceradır. Diğer taraftan, işçileri
mize her gün yeni hakların verilmesi aleyhinde değiliz. 
Ancak, verilecek her hakkın, işsizlerle, işçiler arasındaki 
dengeyi bozacağı gözönünde tutulmalıdır. 

Adalet Partisi Grupu olarak görüşümüz şudur : 
İşçilerimiz için en büyük sosyal güvence, onlara ye
ni iş imkânları yaratmakla sağlanacaktır. Bir misal 
olması bakımından, İkinci Dünya Harbi sonrasında 
kurulan Federal Almanya'da asgarî ücretin ve işsizli
ğin had safhada olduğu dönemlerden başlayarak, bu
gün bile, grevlerin en az olduğu bir ülke olduğunu be
lirtmek isteriz. Buna karşılık, kalkınmakta olan bir ül
ke olarak, memleketimizde grevler, maalesef her ge
çen gün artmaktadır. Bu grevlere son zamanlardaki ka
nunsuz direnişleri de ilâve edersek, ekonomimizin fia-
sıl bir darbe yediği ortadadır. Bunlardan bahseder
ken, işçi - işveren tefriki yapmadan, Çalışma Ba
kanlığı, çalışma barışını koruyucu, devam ettirici ted
birleri bir an evvel arayıp bulmalıdır. Adalet Par
tisi Grupu olarak, ekonomimize milliyetçi açıdaö 
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bakarak, çalışnm barışının sağlanmasında işçiyi de, 
işvedeni de, gerek grev, grekse lokavt haklarını kul
lanırken, ekonomik ve sosyal mesuliyet hudutları için
de hareket etmeleri zorunluluğunu belirtmek isteriz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Bin kişi çalıştıran 
bir işveren, «işçilere kızdım» diye sudan bahanelerle 
fabrikasını kapatma hakkına sahip olamayacağı gibi, 
anormal istekleri kabul edilmeyen işçiler de, keyfince 
greve gidememelidir. Bu sebeple, belli bir süreyi aşacak 
grev ve lokavtların, ister kamu kesiminde olsun, ister 
özel kesimde olsun, işçi ve işveren isteklerinin nihaî 
çözüme işçi - işveren ve Hükümet üçlüsünden mü
teşekkil bir komisyonca kesin karara bağlayacak hale 
getirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, İşçi haklarının kanunlaşma
sı konusunda, son 15- yıllık döneme bir göz atacak 
olursak, görürüz ki, bu konudaki en büyük çaba, Ada
let Partisi hükümetlerine nasip olmuştur. İşçi hakları
nın kullanılması açısından, ülkemizi, batı ve komşu ül
kelerimizle mukayese ettiğimizde, çok ileride olduğu
muz, bizzat sendikacılar tarafından ifade edilmektedir. 
Bu hakların ve kanunların büyük çoğunluğunu Ada
let Partisi hükümetlerinin çıkardığını tespit etmek zor 
olmasa gerektir. Adalet Partisi olarak, elbette ki, bun
larla yetinmiyoruz. Bir an evvel tarım - iş ve orman - iş 
kanunları, kapıcı ve kaloriferciler için yeni statünün 
getirilmesi, tyak, Çıraklık kanunlarının çıkarılması 
ile 274 ve 275 sayılı Kanunlarda çalışma barışını sağ
layıcı ve güçlü sendikacılığa imkân veren değişiklikle
ri gerçekleştirmek, kıdem fonu, işsizlik sigortası ka
nunlarının da süratle çıkarılması isteğini ifade etmek 
isteriz. 

Kendisini işçinin hamisi sayan ve «işçiden yana
yım» deyen C. H. P., 9 aylık iktidarında, işçilerle il
gili çalışmalar yapacağına, anarşistlerin affına önce
lik vermiş, Meclislere kadar gelmiş olan kıdem taz
minatını bile çıkarmadan hükümeti bırakmıştır. Şim
di, işçilerimiz, C. H. P. hakkında, hükmünü, «anar
şistten yanaşın» diye verecektir, «tşçiden yanayım» di
yen C. H. P.'yi. Türk işçisinin gönül verdiği en bü
yük işçi teşekkülünü parçalamak için büyük gayretin 
içinde görüyoruz. Burada da, anarşide ve solculukta 
kendisine yandaş seçtiği Disk'le işbirliği içinde; Türk -
tş'e bağlı sendikaları, O. D. T. Ü. talebeleri ve kendi 
milletvekilleri ile bastırarak, işgal edip, sonradan Disk'e 
katılma kararı aldırtmaktadır. Bunun en canlı örneği, 
Ges - İş olayıdır. Bütün bunları Türk işçisi çok iyi 
değerlendirecektir. 

Değerli milletvekilleri, uzun zamandır kamuoyun
da tartışılan bir konu da, işçi - memur ayrımıdır. 
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. Kanaatimizce, bazılarınca, bilerek veya bilmeyerek bu 
konuya gerçekçi bir yaklaşımla bakılmamaktadır. Bu 
konuda, 1897 sayılı Kanun belli bir ayırım getirmiştir. 
1897 sayılı kanuna göre kurulduğunu ve çalışmalara 
başladığını duyduğumuz komisyonların bir an evvel 
probleme hal yolu getirmeleri ve bu konudaki istismar
ları önlemelerin' bekliyor ve ümit ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi olarak ga
yemiz, bu memlekette herkese evvelâ bir iş bulmak, 
işsizlikle savaşmaktır. En büyük adaletsizlik, iş bula
mayanla, iş bulan arasındaki adaletsizliktir. O itibarla, 
işsizlerin adedini ne kadar azaltsak, çalışanlar da hak
larını p nispette alabilmiş olurlar. Bugün 3 000 TL. 
alan işçiler için bile ağıtlar yakan devrimci sol kuru
luşlar ve sendikalar, 500 liraya 500 Km. yolu teperek 
şehirlere gelip iş arayan işsizlerin ıstırabına kulak tı
kamaktadırlar. Bu bakımdan, başta Hükümet, Çalış
ma Bakanlığı, siyasî partiler, işçi ve işveren teşekkül
lerimizin ve kamuoyunu meydana getiren bütün çevre
lerin dikkatini bu noktaya çevirerek, kitleleri grev, dire
niş ve işgal gibi eylemlere özendirmekten kaçınmaya 
davet ederiz. Zira, Türkiye'nin bu gibi eylemlerle kay
bettiği millî gelir, ekonomimize nispetle, küçümsenme
yecek kadar ciddîdir. Hiç bir zümreyi itham etmeden, 
bu noktada birliğe çağırıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının gö
revleri bakımından üstünde durulacak bir başka hu
sus da, tşçi sağlığı ve işgüvenliği hizmetleridir. Çalı
şan nüfusu adet olarak, verimlilik olarak yükseltme 
kadar önemli olan bir hedef de, çalışma yerlerinde 
iş emniyetini temin etmek ve meslek hastalıklarının 
en düşük seviyede olmasının sağlanmasıdır. Ülkemiz
de, çalışanların, bugün için, işgüvenliğine, arzu edil
diği . şekilde sahip olduğunu söylemek oldukça zor
dur. Bir misal olması bakımından, 1974 yılındaki Sos
yal Sigortalar Kurumu istatistiklerine baktığımız za
man, 1 650 000 sigortalı işçinin çalıştığını ve bir yıl 
içinde 180 375 işkazası olduğunu tespit etmek müm
kündür. Bu iş kazaları sonunda ise, ı 1T7 ölüm olayı 
meydana gelmiştir. Türkiye'deki işkazaları, maden ve 
inşaat işkollarında daha fazladır. Ülkemizdeki işkaza-
larının oranı, 1974 yılında onbinde 6,2'diı. Oysaki, 27 
milyon işçinin çalıştığı Federal Almanya'da bu oran, 
2.3'dür. 80 milyon işçinin çalıştığı Amerika'da ise, on
binde 1.7'dir. Ülkemizdeki işkazaları daha ziyade kü
çük işletmelerde meydana gelmektedir. Buraya ka-
darki rakamlar, Sosyal Sigortaların istatistiklerine da
yananlardır. Bir de, sigorta kapsamı dışında çalışan
ların karşılaştığı işkazalarını gözönüne getirirsek, bu 
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politika devam edecektir. Ancak, her şeye rağmen, 
Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde yabancı işçi çalıştırıl
masına da devam edilecektir. Halen, 40 Türk vatan
daşından biri, yurt dışındadır. Çalışan nüfusun da 18' 
de biri yurtdışında çalışmaktadır. 1975 sonu itibariyle, 
519 000'i Federal Almanya'da, diğerleri öbür ülkelerde 
olmak üzere 716 500 işçimiz yurtdışında çalışmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanız kaldı 
efendim, toparlayınız. 

REMZİ YILMAZ (Devamla) — Bu arada, yurt
dışında çalışan işçilerimizin 135 bini, ülkeye kesin dö
nüş yapmışlardır. Konuşmamın başında da belirttiğim 
gibi, özellikle son 5 yıldır, bütçe konuşmalarında, yur-
dışındaki işçilerimizin problemlerine değinilmekte; an
cak, tedbirler, hep, «halledilecektir» temennisi ile ge
çiştirilmektedir. Bizi ümitlendiren husus, bugünkü 
Hükümetin, yurdışmdaki işçilerimizin problemlerine, 
arzu edilen şekilde eğilerek, askerlik, pasaport, güm
rük problemleri gibi konuların halledilme yoluna yö
nelmiş olmasıdır. Ancak, mesele bu kadarla da bitme-
mektedir. Vakit geciktirmeden aşağıdaki hususlar üs
tünde de durulmalıdır; fakat vaktimizin tamam olma
sı dolayısıyle konuşmamı toparlıyorum. 

rakamlar, maalesef daha da büyür. îşkazalarının bir 
de maddî yönü vardır. Yapılan hesaplara göre, işka-
zaları, yılda 10 - 15 milyar liralık millî gelir kaybına 
sebep olmaktadır. Müessir bir işçi sağlığı ve işgüvenli-
ği sisteminin tesisi, ekonomik ve sosyal bir zorunluluk
tur. Kanaatimizce, bu yöndeki acil tedbirlerin birkaçı 
şunlar olabilir : 

1. — İşgüvenliği müfettiş sayısını artırmak, 
2. — Teftişleri etkili şekilde uygulamak, 
3. — İş - Güm ve benzeri kuruluşların etkinliğini 

ve adedini artırmak, 
4. — Eksik mevzuatı bir an evvel çıkarmak, 
5. — Rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmek... 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimizce, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu, görevlerinden sadece bir ikisini yap
ma durumunda çalışmaktadır. Özellikle iş piyasası 
etütleri, sakat ve eski hükümlülerin işe yerleştirilmesi, 
işçi eğitimi, devlet dairelerindeki uygulanan, işe yer
leştirme politikasının özel iş yerleri için de uygulan
ması, meslek kalifikasyonlarının yapılması, yabancı 
ülke iş piyasalarının izlenmesi, AET içindeki istih
dam politikasının takibi; kanaatimizce, bu bütçe dö
neminde, bu konulara eğilmekte fayda vardır. Bu 
arada, araştırma ve eğitim çalışmalarını ele almakta 
da fayda vardır. Özellikle, araştırma kurulunun etki
li hale getirilmesi ve 5 yıldır fonksiyonsuz bir halde tu
tulan Yakın - Doğu, Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü
nün (YODÇE) faaliyete geçirilmesinde zaruret vardır. 

Çalışma Bakanlığının 1960'tan sonraki istihdam po
litikasının dışa açılmasından dolayı, görevlerinin ara
sına bir dj dsş istihdam konusu eklenmiştir. Bu hu
sus, her gün daha büyük önem kazanmaktadır. Özel
likle, 1965 yılından sonra birdenbire ağırlığı ve öne
mi artan yurtdışı istihdam, bir yönüyle yılda 80 - 100 
bin kişiye iş bulma imkânı sağlamış ve dış ödemeler 
dengemizde büyük bir rahatlık sağlanmışsa da, berabe
rinde sosyal, kültürel ve psikolojik bir yığın problemi 
de getirmiştir_23 Kasım 1974 yılında, petrol krizi ba
hanesiyle, yabancı işçi kabul politikasını durdurması, 
Federal Almanya'nın, yabancı işçilerin ülkedeki uyum
suzluğu ve altyapı yetersizliği kadar, istihdam politi
kasındaki değişiklikten gelmektedir. Madalyonun bir 
diğer yüzü de, Federal Almanya, yabancı işçi politika
sının yerine, Alman olup, bugünkü Federal Almanya'
nın dışında, Çekoslavakya ve Polonya'da yaşayanla
rın muhacir olarak ülkeye getirilmesini amaçlamakta
dır. 

1975 yılı sonuna kadar, Federal Almanya, 300 bin 
muhacir ülkeye getirilmiş olup, 1976 yılında da bu 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamın başında da 
belirttiğim gibi, Çalışma Bakanlığının ülkemiz kal
kınmasındaki önemi çok fazladır. Bu etkinliğin yerine 
getirilmesi, çalışma hayatının sıhhati için gereklidir. 

Konuşmama son verirken, yeni Bakanlık bütçesi
nin ülkemiz için, çalışanlar için ve Bakanlık mensup
ları için hayırlı olmasını diler, muhterem Bakan ve 
mesai arkadaşlarını, iyi niyetli, sıhhatli ve kararlı ça
lışmalarından dolayı tebrik eder, Adalet Partisi Grupu 
adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin 

Hatiboğlu; buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞLU 
(Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Çalışma Bakanlığının 1976 Malî Yılı Bütçesi üze
rinde Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Meclisi gönülden selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı bu
günlerde 30 yaşını idrak etmiş bulunmaktadır. 30 yıl 
bu memlekete hizmet eden bir bakanlıktır. Görünen 
fonksiyonu ve aksiyonu ne olursa olsmı, Çalışma Ba
kanlığına biz başka bir açıdan bakmak istiyoruz. 
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Çalışma Bakanlığı, çalışan insanlarla, çalıştıran in
sanlar arasında sulhu, barışı sağlayacak tek kuruluş
tur diye düşünürüz. İnancımız odur ki, «Esas sulhu sey-
yidül ahkâm» kaziyesi, yani en güzel hüküm, en kıy
metli hüküm, en bityük hüküm sulhe dayalı hüküm
dür, noktayı nazarından hareket edersek; elbette bi
raz önce ifade ettiğim cümleyi tasdikin dışına çıka-
mayız. 

Bu sebeple Çalışma Bakanlığı, görünsün veya gö
rünmesin memleketin huzurunu teminde, insanlığın 
saadet ve refaha gidişinde kurtarıcı, yapıcı ve yol gös
terici bir bakanlıktır. Bütçesine biz bu noktayı nazar
dan bakmayı düşünüyoruz. Kendi kuruluş kanunu, 
iş hayatının tanzimi vazifesini de Çalışma Bakanlığına 
vermiştir. 

Muhterem milletvekilleri, iş hayatı tanzim edilme
dikçe, milletimizin tarihine, inancına, millî benliğine 
uygun, geçmiş ecdadımızın birbirini seven Ölçülerine 
uygun usullerle insanlar arasında huzuru, sevgiyi te
min edemedikçe, bilesiniz ki, iş hayatında huzurun te
mini mümkün değildir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, Çalışma Bakanlığının va
zifeleri ağır; ama neticeleri faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye nüfus artışı iti
bariyle dünyada ülkeler arasında bulunmaktadır. % 
2,8 artış, siz buna % 3 artış da. diyebilirsiniz, artış 
kaydeden bir ülkedir. Nüfusun % 3'e yakın artışı, her 
sene için, iş hayatına 400 bin insan itmektedir. Bu 400 
bin insana iş bulma mecburiyeti Devletin vazifesi cüm-
lesindendir. 

Yalnız iş bulmak meseleyi halletmiyor; bulunan 
işin insan haysiyetine yaraşır şekilde olması, işçinin, 
işveren birbirine karşı olan vecibesini ifa ederken, 
milletin geleceğini düşünmesi zaruretlerin en mühimi
dir. 

tşte Çalışma Bakanlığı kendi vazifelerini ifa eder
ken bu istikametten ayrılmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, % 3 nispetinde artıyor 
ve iş hayatına 400 bin insanı pompalıyor da ne oluyor? 
Tabiî iş hayatına 400 bin insan her yıl girince birta
kım meseleler doğuyor; işsizlik en büyüğü. Açık işsiz
lik, gizli işsizlik yahut işte görünmüş olmasına rağmen 
beklenen verimi getirmeyen işsizlik diye üçe ayırmak 
mümkün bunu. 

Bu işsizlik, gerek millet kalkınması, gerek iktisadî 
kalkınmamız, gerekse tok insanlarla aç insanlar ara
sında doğması muhtemel manevî harbin işareti olması 
dolayısıyle mühim bir meseledir. Buraya tabir caizse, 
büyük bakmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tarımda 8 milyon civa
rında insan çalışır gibi görünür. Bilmiyorum, hepimiz 
köy çocuğuyuz diyemeyeceğim, ama ben hâlâ ayakla
rımda sırımın acısını hissettiğim için, kendim ifade ede
yim ki, köydeki vatandaş iş sahibi gibi görünür, bir 
ay herkle meşguldür, iki ay da ırgatlık ve harmanla 
meşguldür, ondan sonra öküzü ahırdan çıkarır, suya 
götürür, getirir bağlar, önüne samanı döker; o gün, 
sanki çalışıyormuğ gibi, çalışma defterine kayıt dü
şerler. Bunun adına çalışma derler, eğer çalışmaysa.. 
Buna iş derler, eğer işse. Bunun sanki verimini alır, 
eğer verimse. Bunu bizim çalışma, bizim gönlümüzde 
yatan çalışma, yeniden büyük Türkiye'nin kurulma
sı için lâzımgelen çalışma olarak kabul etmemiz müm
kün değil. O halde, emek dediğimiz varlığı değerlendi
recek sisteme, düzene ihtiyacımız vardır. 

Ücret karşılığında 4 milyonun üzerinde insan ça
lışmaktadır. Bunun bir kısmı sigortalı, bir kısmı he
nüz sigortalı bile değil. îşte nüfusun bu nispette ar
tışı, emek gücünün bu nispette artışı, hükümetleri 
zorlamış; nereye zorlamış? Senelerce hükümsüz ve ik
tidarımız altında bulunan ülkelere emek ihracına zor
lamış. Dün Fransa Kralının Anası, Kanuni'ye mektup 
yazıp istirhamda bulunuyordu : «Ey büyük hükümdar, 
ne olursun, lütfet de şu İspanyadaki esaretinden oğlu
mu kurtar» diye mektup yazıp, yalvanyordu; bugün 
biz mektup yazıyoruz Fransa'ya, diyoruz ki; «Ne olur 
Fransız efendi, acaba 50 bin tane işçimizi alıp çalış
tırmaz mısın?» diyoruz. Biz, meseleye bu noktayı na
zardan bakıyoruz. 

Tabiî kaynakları, yeraltı servetleri, emeği, kafagû-
cü, sermayesi, herşeyi yerinde olan bir ülkenin, otu
rup, başını avuşlarının içerisine alıp, dirseklerini diz-
kapaklarına dayayarak, düşmesine gerek yok. Bu bir 
manada zillete gidiştir. Türkiye bu düşünceye girme
melidir. Şimdi düşünüyoruz; ne yapıp da, acaba 10 
bin, 30 bin, 50 bin tane işçiyi nereye göndereceğiz? 
Oturduk, kara kara onu düşünüyoruz. Neredeyse şu
radaki Suriye'ye işçi göndermenin çarelerini arıyoruz. 
Şeker var, yağ var, un var, ama bunu bir araya ge
tirip, helva yapıp yiyecek kafa yok, bugüne kadar gel
memiş. Bugün bunun sıkıntısını çekiyoruz işte. Otur
duk seviniyoruz; Avrupa'da 700 bin tane işçimiz var. 
Hangi şartlar içerisinde çalışıyor? Avrupa'ya 700 bin 
işçiyi göndermek hüner değil. Alın terini döke döke 
biriktirdiği dövizi harcamak da hüner değil. Adam, 
yalnız kazma sallayarak bu dövizi topluyor ve bize 
gönderiyor zannediyoruz. Salladığı kazma değil, ver
diği emek değil; verdiği gençliği, döktüğü alın teri, yi-
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tirdiği inancı, ahlâkı, örfü ve adabıdır. Döviz bunla
rın karşılığıdır, yalnız emeğinin karşılığı değildir. Dev
let ve Hükümet meseleye bu noktadan bakmaya mec
burdur. Vatandaşlıktan ihraç ettiğimiz insanlar de
ğillerdir onlar, onlar bizim çocuklarımız. Buraya ge
lirken, bulaşıcı hastalıklarla gelirse, vebali gön
derenlerin boynuna, vebali çare aramayanların 
boynuna, vebali tedbir almayanların boynuna-
dır. Hacca giden manevî vazifesini, dinî vazifesini 
jfa için hacca giden insanlarımız 40 defa karantinadan 
geçiriyoruz, «Veba mikrobu yakasına sarılır mı» di
ye. Elimizle dövizler vererek, pasaportları elimizle çı
kararak, bütün muamelelerini elimizle çıkararak Av
rupa'ya gönderdiğimiz işçilerin yakasında, paçasında, 
her tarafında binlerce mikrop asılıyor; o mikropları 
istemeye istemeye getirecekler. Bunu üzülerek ifade 
ediyorum, oradaki kardeşlerimizi tenkit için değil, on
ları kötülemek için değil, onları bu girdaba iten in
sanları tenkit için diyorum, yapılmıştır; bundan sonra 
istiyoruz ki, tedbir alalım. Bu insanlar bir gün döne
cek, siz Almanya'da çalışan insanın alıştığı iş şartlarını 
burada verebilecek misiniz? Adam akşama kadar gi
diyor bir fabrikada monte edilen televizyonun bir vi
dasını sıkıştırıyor, mesaisini dolduruyor, akşam tıraşını 
oluyor,, elbisesini giyiyor, istirahate, dinlenmeye gi
diyor. Döndükten sonra bu imkânı hazırlıyor musu
nuz? «Bu imkân hazırlansın» diye, ömrünü verip, 
gönderdiği dövizi, makarna fabrikası yapmak için kul
lanıyorsanız, falan spor sahasının malzemesini Avru
pa'dan ithal etmek için o dövizi kullanıyorsanız, ya
hut «Falan beyefendi Montekarlo'da yaz tatilini ge
çirsin» diye tahsis edip, veriyorsanız, üç kişinin tetkik 
etmesi mümkündür, bir tetkik gezisi için 30 kişilik ekip 
kuruyor, «Bu alın terini onlar çarçur etsinler» diye 
veriyorsanız, bunun manevî vebalinden kurtulamazsı
nız; biz bunun için hatırlatmada bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Avrupa belki ilk ümittir, 
bu ümide, bu hayale kapılan iktidarlar oldu; ama sonu 
olmayan, başka bir ifadeyle, sonu gelecek olan bir 
ümittir. Avrupa'nın çalıştırma kapasitesi bellidir. On
lar da herhalde türüyorlar, ürüyorlar, onların da nü
fusları artıyor. Onlar da iş sahasına adam getiriyor^ 
lar. Sanayileşmesi hani neredeyse zirveye ulaşmış ül
kelerde, ebediyen bu gelişme olmaz, belli bir sınırı var
dır. O sınıra geldikten sonra, kendi vatandaşına iş bu
lamayan ülke, senden vatandaşını istemez ve alamaz. 
Son yılların krizi meydanda. Durmadan Türkiye'ye 
elinde çantasıyle vatandaşlarımız dönüyor. Ne getiri
yor çantasında biliyor musunuz? Getirdiği dört tane 
gömlek, sekiz tane kravat. Avrupalı öyle organize et

miş ki işi, üç bin lira veriyor, verdiği bu üç bin lira
nın «Şu kadar lirasını ev kirası» diyor, «Şu kadar lira
sını hediye, gömlek parası» diyor, «Şu kadar lirası da 
eğlence parası» diyor, «Sen zamanında Türkiye'de çok 
sıkıntı çektin, arabaya falan binmedin bak sana lüks 
bir araba satayım» diyor, eline bir araba teslim edi
yor ve bir eliyle verdiği ücreti, zaten Avrupa'da iş
çinin elinden alıyor. Buna sahip çıkmaya mecburuz. 
Bir kısım döviz Avrupa bankalarında yatıyor. Suudî 
Arabistan'ın bir kısım zenginlerinin parasını Yunanis
tan'da yattığı gibi, Kuveyt'in parasının bir kısmının 
bilmem nerede yattığı gibi ve sonra da İsrail'in lehine 
kullanıldığı gibi. Bizim işçilerimizin, sahip çıkılmadı
ğından dolayı, işçinin hatasından değil, paraları Av
rupa bankaları marifetiyle, bize karşı olarak kullanılı
yor. Kıbrıs'ta Mehmetçiğin kullandığı merminin yapı
lışında Türk işçisinin parasının hissesi olmadığını, 
katkısı olmadığını kimse iddia edemez. Burada işçi
nin günahı yok. Tabiî ne yapsın, getiriyor parayı, çar
çur ediyorlar. Kullanacak yeri yok. Ne yapıyor? Atıl 
yatırıma, kârsız yatırıma gidiyor, gayri menkule bağ
lıyor. Alın terini döküp beş senede kazandığı parayı 
getiriyor, burada bir daire satın alıyor; kirası 600 lira, 
kiracıyle 600 defa o parayı almak için kavga yapa
cak. Ne yapsın? Parayı Avrupa'da bırakıyor tabiî. 
Bunun için Millî Selâmet Partisi senelerdir söylüyor : 
Şu, Devlet Sanayi îşçi Yatırım Bankasını kuralım, 
faaliyete geçirelim diye bunun kavgasını yaptı her iki 
iktidarda da, her il< i ortaklıkta da. Allaha şükürler ol
sun ki, DESİYAB dediğimiz, Devlet Sanayi ve îşçi Ya
tırım Bankası kurulmuştur. 

Bazı sendika babalarının ifade ettiği gibi, Devlet 
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası işçiye sırtını dönmüş 
bir kuruluş değildir. DESİYAB dediğimiz Devlet Sa
nayi ve İşçi Yatırım Bankası Kanununun 15 nci mad
desi açık," 25 nci maddesi de sarih. Orada diyor ki, 
bu Bankanın yapacağı yatırımlarda hissenin % 85'i 
Devletin, Hazinenin; % 15'i Devlete ait bazı kuruluş
ların. İlk harekete geçerken, elbette sermayeye ihtiyaç 
olduğundan, teminat lâzım geldiğinden, bu noktadan 
hareket edilmiştir. 

Hisseleri kurulduktan sonra % 49'una kadarını ön
celikle - dikkat buyurun, tabir budur - yurt dışında ça
lışmış işçilere ve onu takiben Türkiye'deki işçilere 
satabilecektir; % 49 hisseye sahip olan işçi, elbette 
anonim şirket statüsünde olduğundan dolayı, yönetim 
kuruluna katılacaktır; fakat ilk harekete geçerken Ça
lama Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, M:ı-"ye Bakanlığının 
temsilcileri yönetimi yürütecekler; fakat bu noktaya, 
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-%• 49 hissenin satıldığı noktaya gelince Çalışma Ba
kanlığı oradan temsilcisini çekecek. Kanunda hüküm 
var : «îşçi lehine boşalır» diyor. Bu suretle DESİYAB, 
Devlet Sanayi Yatırım ve îşçi Bankası, işçilerin or
taklığı olacak, Millî Selâmet Partisinin senelerdir vura 
vura, altım çize çize beyan ettiği, söylediği nokta ta
hakkuk etmiş olacak. 

Bu, daha neyi sağlayacaktır? Bizim görüşümüze 
göre, işte Avrupa'daki işçi, «Gönderdiğim parayı ne
rede kullanacaklar?» diye sormayacak ve Montekarlo' 
da Prens Rainer'le deniz havası almak üzere giden 
efendinin kullanmayacağını bilecek, fabrikaya yatırıldı
ğını bilecek, bu parayı gönderecek. Dolayısıyle yay
gın kalkınma noktasına gelinmiş olacak. 

Muhterem milletvekilleri, bütün sıkıntılarımız, 
sanayide geri oluşumuzdandır. Artık tarımın bir mem
lekette meseleyi hallettiği iddia edilemez. Zaten ta
rımda çalışan insanların 24 saatinin yarım saati işe 
veriliyor, gerisi gönül eylemeden başka bir şey değil
dir. 

Bu bakımdan sanayileşmenin zarureti vardır. Sa
nayileşmeyi de bugüne kadar tatbik edilen sakim sis-
tmelerle belli çizgiler ve şeritler üzerinde yaparsanız, 
kalkınmanın hayrını göremezsiniz, faydasını da bula
mazsınız. Neden?... Çünkü gayri tabiî olarak yahut 
gayri tabiî nispette birtakım nüfus kaymaları olacak
tır. Bugün gidin bakın, Kırıkkale'nin nüfusu dün 50 -
60 bindi, bugün olmuş - yanlış hatırlamıyorsam - 109 
bin. Ankara'nın nüfusu 900 bindi, bugün olmuş - yan
lış hatırlamıyorsam - 2 milyon. Tabiî, yanlış hatırlamı
yorsam diyorum. 

Görüyorsunuz, Türkiye'deki nüfus artışı normal 
olarak % 3 olduğu halde, Ankara'daki nüfus artışı 
yüzde yüzdür; Kırıkkale'deki nüfus artışı yüzde yüz
dür; köydeki, kırsal alanlardaki nüfus artışıyle sanayi 
bölgelerindeki nüfus artışları kabili kıyas değildir. 

Sanayi belli noktalara teksif ettiğiniz takdirde, bel
li bir zümreyi tavlamış, kalkındırmış olursunuz; belli 
bir zümrenin inhisarından bu mübarek vatanı, bu aziz 
milleti kurtaramazsınız; yine Yahudi Mişon, yine ma
son uşağı, yine sosyalist geçinen; ama masasında viski 
eksik olmayan adam, yine orada, istanbul'un Boğaz'ın-
da oturacak, akşam çayını Emirgan'da içecek; ama 
kasası izmit'te dolacak, kasası Bursa'da dolacak, ka
sası istanbul'da dolacak. 

BAŞKAN Sayın Hatiboğlu, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

YASİN HATlBOĞLU (Devamla) — Emredersi
niz Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisinin 
senelerdir üzerinde durduğu yaygın kalkınmayı bu
nun için istiyoruz. Fabrikayı ayağına götürmeye mec
bursunuz. Her vilâyette bir fabrika deyişimiz bundan
dır. Dün tebessümle karşılanan bu sözümüz, Allaha 
şükürler olsun, hani, ne zaman kuracağız denmeye 
başlandı. Avrupa'nın köylerinde üçer dörder tane ba
ca var. Bu baca kalorifer bacası değil. Bu söylediğim 
baca, fabrika bacasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, toparlayın efendim, 
YÂSlN HATlBOĞLU (Devamla) — Toparlaya

yım efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya temas etmek 

istiyorum; iş nizamının, iş hayatının düzenlenmesinde, 
sendikaların büyük rolü vardır. Sendikacılarımız, sen
dika saltanatının sultanlarını kastediyorum bu ifa
demle, sendikacılığın Anayasadaki yerini, Anayasanın 
ruhunda ifade edilmek istenen esprisini iyi kavrayıp, 
kendilerinin içine iyi sindirmeler mecburiyeti vardır. 
Millî gelirin senede 35 milyar arttığı bir ülkede, sırf 
toplu sözleşme zammı olarak, 72 milyar lira. talepte 
bulunursanız, buna sendikacılık denmez, buna postun 
suiistimali denir. Makine Kimyanın bir ünitesinin yıl
lık kazancı 1 milyon, sendikacı patron oradan 2 milyon 
toplu sözleşme farkı istiyor. Düşünebiliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın. Hatiboğlu, bağlayın efendim. 
YÂSÎN HATlBOĞLU (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, işçi işveren diyalogu kurulmadıkça, 
«işyeri olmayınca işçi de olmaz» felsefi kabule şayan 
olmadıkça, «işçinin alın teri kurumdan ücreti ödenir» 
fikri herkese öğretilmedikçe, iş barışı olmaz. Direniş
lerle, lüzumsuz grevlerle, lüzumsuz lokavtlarla bu 
memleketin huzurunu kuramazsınız, Bizim için işçi ne 
ise, işveren de odur. istismarına, hiç kimsenin istisma
ra gitmesine gönlümüz razı olmaz. 

Bir hususu belirtip Sayın Başkanım, iniyorum. 
Çok üzüldüm, bir hususa üzüldüm. Sendika genel 

kurullarını bu kardeşiniz min gayri haddin takip eder, 
zaman zaman. Orada Türk - tş'in Sayın Genel Baş
kanı vura vura işçi haklarını savunur görünür. Sena
toda çalışma Bakanlığının Bütçesi görüşülüyor, söz al
mış. Gelip lütfen iki satır beyanda bulunmuyor, iş
çi hakkının mücadelesinin yeri burasıdır, Meclislerdir. 
Gel burada konuş. Orada işçinin karşısında... 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu bağlayın efendim, 
keseceğim sözünüzü... 

YASİN HATlBOĞLU (Devamla) — «Bir toplu 
sözleşmede, bir günlük zam için 75 lira istedim de 
patron vermedi» demek hüner değil. Gelip burada 
bu işin mücadelesini yapmak lâzım. 
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Ben Millî Selâmet Partisi Grupu adına muhterem 
Başkanımızı lütfedip müsamaha gösterdiğinden dolayı 
ve siz Yüce Meclisin üyelerini de lütfen dinlediğiniz
den dolayı saygılarımla selâmlıyor, Bütçenin hayırlı 
olmasını Cenab'ı Hak'tan niyaz ediyorum. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim -Sayın Hatiboğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ke

mal Aanadol. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ANADOL 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Hepinizi sahsım ve C. H. P. Grupu adına saygı 
ile selâmlarım. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi, bu yıl, sanırım bun
dan önceki yıllara göre daha büyük önem taşıyor. 
1976 yılının gündem maddeleri iş ve işçi sorunları
dır. Özellikle içinde bulunduğumuz yılda referan
dum sorunu çok tartışılacak ve çeşitli olayların ne
deni olacaktır. Son Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
kararından sonra dikatleri daha da çok üstüne çe
ken referandum, neden güncel bir sorun haline gel
miştir? 

Bilindiği gibi referandum; bir işyerinde, işçile
rin özgür iradeleriyle toplu iş sözleşmesi yapacak 
sendikayı, gizli oy, açık sayımla , belirlemesidir. Ül
kemizde olduğu gibi, bir işyerinde toplu iş sözleş
mesi imzalamaya aday, birden çok sendika bulunan 
Batı ülkelerinde, yetkili sendikayı saptamanın, çeşitli 
yöntemleri vardır. İngiltere'de yetkili sendika tea
müllerle saptanır. Sendika merkezinin kararından 
bağımsız olarak bile her işçi topluluğu greve gide
bilir. Fransa ve İtalya'da/ise her sendikanın, üyeleri
ni bağlayacak kapsamda, ayrı ayrı grev ve toplu 
sözleşme yapma olanağı, vardır. İngiltere, Fransa ve 
İtalya'da referanduma gerek yoktur. Zira bir işye
rinde birden fazla sendika toplu sözleşme imzala
yabilir, grev yapabilir. 

Bir faaliyet alanında tek sendikaya yetki tanıyan 
ve böylece sendikal çalışmaya sımr getiren ülkeler
de, yetkili sendika, çoğunluk sendikasıdır. Amerika, 
Japonya, Filipinler ve Türkiye'de olduğu gibi... Bir 
faaliyet alanında bir sendikaya yetki tanınınca, yet
ki tespiti için çok sağlam bir yol tutmak gerekir. 
Nitekim, Batı ülkeleri içinde en gerici sendikal mev
zuata sahip olan Amerika'da bile referandum yasa-
laştırılmış, kurumlaştırılmıştır. 

274 - 275 sayılı yasaların uygulamasında, çoğun
luk sendikasının tespitinde, yasada açıkça belirti
len sağlam bir ölçü bulunmadığından, günümüzde 
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işçiler kendilerini temsil etmeyen sendikanın imzala
dığı toplu sözleşme ile karşı karşıya gelmektedirler. 
Huzursuzluklar, üzücü olaylar bu nedenle çıkmak
tadır. Bazı çevrelerin devamlı şikâyetçi oldukları 
direnişlerin kaynağı budur. Bu huzursuz ortamdan 
en çok yararlananlar da, en fazla şikâyetçi görünen
lerdir, 

İş mevzuatımız gereği, bir sendikanın yaşayabil
mesi, o sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalaması,, 
dolayısiyle yetkili olmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu
nun sonucu, yaşamak isteyen sendikalar yetki alma 
konusunda kıyasıya mücadeleye girişmektedirler. 
Gerçekte işçi çoğunluğunu temsil etmeyen sendika
lar bunun için Sahte imzalarla üye fişleri düzenle
mekte, noterden istifa müessesesini geçersiz kılabil
mek iç'in tarihsiz ve çok sayıda fiş imzalatmaktadır
lar. 

Yetkili sendikayı bölge çalışma müdürleri tayin 
etmektedir. Bölge çalışma müdürlükleri, sahte olduğu 
açıkça belli olan üye fişlerine siyasal etkilerle itibar 
etmekte ve üzüntü ile belirtmek gerekir, bu yönte
me başvuran sendikalara toplu sözleşme yetkisi ver
mektedirler. Bölge çalışma müdürlüklerinin bu ka
rarlarına karşı yasanın tanıdığı tek yol, iş mahkeme
lerinin kesin kararıdır. Şimdiye kadar iş hâkimleri, 
bölge çalışma müdürlüğünden gelen ve çoğuna sah
telik itirazı yöneltilen binlerce üye fişinin tetkikin
de gerçek çoğunluk sendikasını saptayabilmek için 
referandum yoluna başvuruyorlardı. Her ne kadar 
274 - 275 sayılı yasalarda çoğunluk sendikasının , 
saptaması için referandum yöntemi bulunmuyor
sa da, bağımsız yargıç, Medenî Kanun ve Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerini çağdaş 
anlamda yorumlayarak, haklıyı haksızdan ayırıyor
du, 

Sayın milletvekilleri, üzüntü ile belirtmek gere
kir ki, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son kararın
da, bağımsız yargıcın elinden bu olanağı almış ve 
iş barışını gerçekten tehlikeye sokmuştur. Her ne 
kadar Genel Kurul kararı sadece tek bir olaya aitse 
de, kararın mahkemeler üzerindeki manevî baskı ve 
otoritesi inkâr edilemez. Kaldı ki, Yargıtay ilgili 
dairesinin bu konuda birer hafta ara ile verilmiş 
birbirinin tam tersi iki karar ve çelişik birçok kara
rı vardır. Bilim adamları, tarafsız hukukçular Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulu kararının isabetini ciddî 
biçimde tartışmaktalar ve kararı hukukî zorlama ola
rak nitelendirmekteler. 

Değerli milletvekilleri, işte yukarıdan beri açıkla
dığım nedenlerle referandum Türkiye'nin gündemin-
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dedir ve yasal biçime bürünmesi bunun için zorun
ludur. C. H. P. • M. S. P. Hükümet Programında yer 
alan referandum çeşitli engellemelerle yasalaştırıl-
madı. C. H. P. olarak bundan sonra da bu konunun 
ısrarlı takipçisi olacağız. 

Referandum demokrasiye inanmanın gereğidir. 
Her fırsatta millî iradeden, sandıktan söz açan

lar, işçinin özgür iradesine karşı çıkamazlar. Avu
katlar, baro başkanı ve yöneticilerini; hâkimler, her 
türlü özlük işlerini yöneten Yüksek Hâkimler Ku
rulunu; doktorlar, mühendisler oda başkan ve yöne
ticilerini seçecekler. Köylü muhtarını, seçmen par
lamenterini seçecek, işçi ise, kendi adına toplu söz
leşme imzalayacak öz örgütünü, sendikasını seçe
meyecek! tşte bu durum 1976 Türkiye'sinin sosyal 
gerçekleriyle çelişmektedir.Referanduma karşı çık
mak, çoğulcu demokratik düzen içinde işçi sınıfını 
ve onun gücünü hiçe saymak demektir, demokra
siye inanmamak demektir. 

Referandum iş barışının gereğidir. 
Bütçe müzakereleri boyunca Meclis kürsüsünden 

anarşi şikâyet konusu yapıldı. Anarşinin, huzursuz
luğun işçi kesimine sıçradığını söyleyenler gerçekten 
barış istiyorlarsa, referandumun yasalaşması için ça
ba harcamahdırlar. îş barışından ne anlıyoruz? tş 
barışı, işçinin inanmadığı sendikanın sahte yöntem
lerle yetkili kılınması, işverenle anlaşan sarı sendi
kaya karşı susması demek değildir. Bunun adı iş ba
rışı değil, faşizmdir. Faşizm de işbarışı getireceğim 
diye gelir; ama bırakınız iş barışını, dünya barışını 
ortadan kaldırdığı yakın tarihin sayfalarında yazil
dir. 

Bazı işverenler işyerlerindeki senkikal çekişme
den şikâyet ediyorlar, Bunu önlemenin tek yolu işçi 
sınıfının iradesini aracısız gerçekleştirecek olan re
ferandumu desteklemektir. Böylece, işçinin gerçek
ten benimsediği sendikalar yetkili olacak, tabelâ sen
dikaları tasfiye edilecektir. Sendika enflasyonunu ön
lemenin tek yolu budur. Bugüne kadar 44 işyerinde 
referandum uygulanmış, bir tek olay çıkmamıştır; 
ama bölge çalışma müdürlerinin verdiği her yetki 
kararı huzursuzluk yaratmış, üzücü olaylara yol aç
mış, hatta kan dökülmesine neden olmuştur. 

M C. İktidarı, bölge çalışma müdürlerine, siya
sal tercihlerini kullanarak, iktidar ve işveren yanlısı 
sarı sendikalara yetki verilmesini önermektedir. 

Bilirkişilerce tamamına yakın üye fişinin sahte 
olduğu saptanmış sendikalar yetkili kılınmış ve bir 

olup bitliyle iki günde devlet kesimi işvereniyle top
lu sözleşme imzalanmıştır. 

Yargıtayın son kararından sonra, bağımsız yerel 
hâkime saygı azalmış, idare yargının görevini üsle
nir hale gelmiştir. Sahtelik iddia ve itirazını incele-: 
mek isteyen mahkemeye ve onun atadığı bilirkişile-: 
re, Ankara'dan, M. C. iktidarı sorumlularından ge-: 
len telefonlar sonucu bölge çalışma müdürleri, üye 
fişi ve defterlerini göstermeye bile yanaşmamışlar
dır. Bağımsız yerel hâkiminden esirgenen referen-. 
dum, siyasal emirler sonucu ve tek doğrultuda böl
ge çalışma müdürleri tarafından re'sen uygulanır bi-: 
çime sokulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, sandığa ve demokrasiye say
gılı isek, referandumu yasalaştırmalıyız. İş barışı is
tiyorsak referandumu yasalaştırmalıyız. 

Yasama Organının tüm üyelerinden beklenen gö
rev budur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye?nin içinde yaşadı
ğı bozuk düzen, bu düzenin devamını isteyen iç ve 
dış etkilerle somut (örneklerini birer birer sergile
mektedir. Ekonomik ve sosyal sorunların tartışılma
sını önlemek, dikkatleri başka yöne çekmek için si
yasal cinayetler işlenmekte ve katiller aramızda ser
bestçe dolaşmaktadır. Milliyetçi Cephe İktidarı sa
dece siyasal cinayet işlemek ve işletmekle kalmıyor, 
aynı zamanda ekonomik cinayetler de işliyor. Başta 
inşaat, maden ve ağır sanayi sektörlerinde çalışan iş
çiler için ölü ve yaralanma kaderin yazgısı olarak 
ele alınmakta, dünyanın hiçbir ülkesinde görülme
yen ölçüye varan iş kazaları karşısında hiçbir tedbir 
alınmamaktadır. 

Ülkemizde özellikle işverenler grevlerden şikâ
yet ederler, îş barışnın bozulmasından yakınırlar. 
Grevlerin ülke ekonomisine verdiği zararlardan söz 
açılır, 12 Mart, ara rejimi sırasında görüldüğü gibi, 
işçi sınıfının elindeki bu Anayasal silâh geri alın
maya çalışılır. Oysa iş kazalarında yitirilen işgünü 
ile grevlerde yitirilen işgünü arasında çok büyük 
fark vardır. 1963 - 1968 yıllarında çalışma hayatı
mızda kaybedilen toplam işgünü 10 968 227 gün
dür. İş kazaları sonucu kaybedilen işgünü 9 713 712 
iken, grevler sonucu kaybedilen işgünü 1 254 515 
gündür. Bu rakamlar da gösteriyor ki iş kazaları, 
üzerinde çok önemle durulması gereken bir sorun
dur. Genel olarak bütün sektörlerdeki işyerlerinde 
yeterli emniyet tedbirleri alınmamaktadır. Çoğu za
man eskimiş, hurda makineler kullanılmaktadır/Ça
lışma koşulları anormal ölçülere varacak kadar kö-
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tüdür. Aşırı gürültü, soğuk, sıcak, kirli, taş, demir, 
kömür, tozlu hava gibi unsurlar giderilememekte ve 
bunlar iş kazalarına, meslek hastalıklarına yol aç
maktadır. îş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat 
uygulanmamakta ve iktidar uygulanması için en 
ufak bir çaba göstermemektedir. Meslekî eğitim çok 
yetersizdir, İşverenlerin meslekî eğitimi lüks kabul 
etmeleri ve bu konuda denetimden uzak olmaları iş 
kazalarını çoğaltmaktadır. Tabiî tüm bunları da kap
sayan genel neden; kapitalist ekonominin tabiatında 
olan «Kâr, daha fazla kâr» anlayışı ve maliyeti dü
şürme çabaları ile üretim zorlaması yapılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde iş kazalarının 
tüm dehşeti ile ortaya çıktığı ve telâfisi imkânsız ya
ralar açtığı işyerleri maden ocaklarıdır. 

Gerek Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür
lüğüne bağlı, gerekse özel sektöre ait kömür ve lin
yit ocaklarında meydana gelen iş kazaları üzerinde 
önemle durmak gerekir. 

1941'den 1974 yılına kadar Zonguldak maden 
ocaklarında iş kazası sonucu ölen işçi sayısı 2 607'yi 
bulmaktadır. Kurtuluş Savaşında şehit düşenlerin sa
yısının yaklaşık olarak 7 bin olduğu düşünülürse, so
runun önemi anlaşılacaktır. Bu sürede yaralanan işçi 
sayısı ise 218 618'dir. Zonguldak kömür ocakların
da her beş günde bir işçi ölmekte, her gün 22 işçi 
yaralanmaktadır. Her bir ton kömürde ortalama yarım 
gram işçi kanı vardır. 1975 yılında göçük, grizu in-
filâki, sıkışma, boğulma, çarpma, düşme sonucu tam 
69 işçi hayatını yitirmiştir. Maden ocağına girmek 
harbe girmekten daha tehlikeli hale gelmiştir. Zon
guldak kadar olmasa da, linyit üreten Devlet ve özel 
kesime ait maden ocaklarında da işçinin hayatı tesa
düflere terk edilmiştir. Türkiye'de bu kazalar hızla 
artarak devam etmektedir. Türkiye maalesef iş ka
zalarında dünya rekorunu elinde tutmaktadır. Dün
yada en çok maden kazası olan Japonya'dan beş 
kat ilerdeyiz. Madencilikte en çok gelişmiş, çağın 
koşullarına uygun .üretim yapan Çekoslavakya, Ka
nada, Yugoslavya, Polonya gibi ülkelerdeki iş ka
zalarına göre ise 15 - 20 kat önde gidiyoruz. Ülke
mizde bir milyon ton kömür üretilirken, verdiği
miz ölü sayısı, 1972 yılında 18 işçidir, ayrıca 8 bin 
civarında yaralı vardır. Oysa Yugoslavya ve Çekos-
lavakya'da milyon/ton hesabiyle ölü sayısı % 0,53 -
|% 1 arasındadır. Yani bu ülkelerde bir milyon ton 
kömür üretilirken verilen ölü sayısı bir işçiyi bile 
bulmamaktadır. Gerekli emniyet tedbirlerinin, alın
maması, üretim zorlaması yapılması, işçilerin mesle

kî eğitim yerine Cephe İktidarının partizan tedbir ve 
baskılarının öne geçmesi, beslenme yetersizliği, ma
kineleşme noksanlığı, teknik eleman kıyımı gibi ne
denler gözler önündeki bu iş kazalarını artık iş ka
zası olmaktan çıkarmış, cinayet haline getirmiştir. 
Çalışma Bakanlığına bağlı bilimsel bir ünite olarak 
görünen îşçi Sağlığı ve îş Güvenliği Merkezi (ÎŞGÜM) 
bu kazalar konusunda ne düşünmekte ne tedbir öner
mektedir? Daha doğrusu neden susmaktadır, merak 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, inşaat, maden, metal ve 
diğer sektörlerde iş kazaları sonucu ölen, sakatlanan 
işçilerin aileleri, zaten çok zor duruma düşmüşken, 
bugünkü düzenin tazminat hukuku karşısında da 
mağdur olmakta, yıllarca mahkemeler önünde bek
lemekte, tazminatların büyük bir kısmını aracılara 
vermektedirler. Maden işkolunda olduğu gibi, işyer
lerinde işverenin kusuru somut bir biçimde ortada 
iken, riicu müessesesi ile ölen ve yaralanan işçinin 
işyeri arkadaşları da ayrıca mağdur edilmektedir. 
Meslek hastalıklarında işçilerin iş akitleri feshedil
mekte, ama bu gerekçe ile tazminat alamayan işçiye, 
yeni iş de verilmeyerek, işsizliğe, yoksulluğa mah
kûm hale* getirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Cephe İktidarı işçileri me-
murlaştırmak istemektedir. Kamu sektöründe iktidar 
bu hevesle tasarruflara başlamıştır. İşçi ve işveren 
aidatlarıyle kurulan ve çalışan S. S. K.'unda işçiye ya
şatılan dramı hepimiz kınamalıyız. 1973 seçim bil
dirgesinde «Memur sendikalarını yeniden kurmayı ve 
haklarını genişletmeyi» programına almış bir parti, 
C. H. P. olarak işçileri memurlaştırma çabalarının 
karşısındayız. Cephe İktidarının konuyu içinden çı
kılmaz hale getirmek istemesinin nedeni, işçi - me
mur ayrımım, sosyal haklara sınır koymak biçimin
de anlamasıdır. 

Oysa çalışanlar arasında sosyal haklar yönünden 
farklar ortadan kaldırılınca böyle bir sorun da ken
diliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Esasen, demok
ratik toplumlardaki çağdaş geHlişim de bu yöndedir. 
Bu konuda sosyal güvenlik açısından farklılıklar or
tadan kaldırılmahdır. Sosyal güvenliğin çağdaş ilkesi 
olan tek ve yeknesak ittir sosyal güvenlik sistemi oluş
turulmalıdır. 

Cephe iktidarının işçiyi memurlaştırma çabalarının 
özünde, memuru işçiye karşı çıkartmak, iki çalışan ke
simi birbirine düşürerek yağma ve talan düzenini dik
katlerden kaçırmak yatmaktadır. C. H. P.'li Bütçe Plan 
Komisyonu üyeleri katsayının 11 'e çıkmasını önerince, 
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İktidar «35 bm yeni kadro var. Malî portesi çok yük
sek olur» gerekçesini iüeri sürmüştü, işte Cephe İkti
darını niyeti burada açığa çıkmıştır. 35 bin yeni kad
roya yeni memur alınmayacak, 35 bin işçi memur-
laştırılacaktır. Kısaca söylemek gerekirse, işçi - me
mur ayrımı tamamen siyasaldır. Cephe iktidarı me
mura örgütlenme hakkı tanımıyor. 1971 ara rejimin
deki çabaları devam ettirerek, yapılan Anayasa deği-
şiıkliğindeki statüyü korumak, memurları ezmek ve 
susturmak istiyor. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda sanayi ve tica
retin temel unsuru olan emeğin devlet adına korun
ması görevi Çalışma Bakanlığına verilmiştir. Gerek 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası, gerekse Meclisi
mizce onaylanan «Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hak
kında Uluslararası Sözleşme» hükümlerini Çalışma 
Bakanı hiçe saymaktadır. Sayın Bakan iş hayatını de
netleyecek iş müfettişlerini, Hükümetin emrine, sen
dikalara karşı işverenin emrine, devrimci sendikalara 
karşı işveren ve cephe yanlısı sarı sendikaların emrine 
sokmak (istemiştir. Bunun için işbaşına gelir gelmez 
112 iş müfettişini bulundukları yerden sürmüş, ba
ğımsız bir örgüt olması gerektiği halde iş teftiş grup
larını iller örgütünün başı olan bölge çalışma müdür
lüklerine bağlamıştır. Sayın Bakan iş müfettişlerini 
örgütleyen yasaların uygulanmasını isteyen, iş müfet
tişine siyasal baskıyı reddeden İş Müfettişleri Derneği 
Başkan ve yöneticilerini kıyıma uğratmıştır. Siyasal 
amaçlarına alet ettiği partizan müfettişleri köşe baş
larına oturtmuştur. Yetki uyuşmazlığında tarafsız 
davranacağını anladığı müfettişlerden birini Konya' 
dan Elâzığ'a göndermiş, diğer ikisini teftiş dışı bırak
mış ve Ankara'da elinin altındaki 10 müfettişi özel ta 
limat ve emirle Seydişehir'e göndermiştir. Bakanın 
emirlerini, müsteşar ve yardımcıları Ankara'dan gön
derilen müfettişlere 15 acele telefonla iletmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, bağlayın efendim. 
KEMAL ANADOL (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Bu düzende egemen sınıflar kendilerine göre bir 

düzen istiyorlar, tşçi sınıfı emeğini çalidırtmanıak 
zorundadır. Tarihsel görevi budur. Onun içindir ki 
sağda işçi olamaz. Onun umudu soldadır. Tarihin gi
dişi bu yöndedir. Şimdiye kadar nehirlerin tersine 
akıtıldığı görülmemiştir. 

Baskı ve şiddet yöntemleriyle her geçen gün uya
nan Türk halkına ve işçisine karşı sonuç almaya im
kân yoktur. Karanlıklar mutlaka aydınlığa çıkacak ve 
ne olursa olsun yapılan haksızlıkların hesabı sorula
caktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C, H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Sayın Veli Bakirli, buyurun efendim. 
VELİ BAKİRLİ-(Manisa) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
Ağustos güneşinin altında kaş ve kirpiklerinin tu

tamadığı ılık ılık akan terin gözlerini yakmasını, top
rağın yüzlerce metre altında kömür kazarken, bol oksi
jeni ciğerlerine doldurma hayali kurmasını, inşam 
bunaltan kızgın alevlerin karşısında kazana kömür 
atarken, bir bardak soğuk suyu düşlemeyi bilmeyenle
re, çalışanların, işçilerin, köylülerin sorunlarını an
latmak mümkün değildir. Ne kadar anlatmaya çalış
sanız anlatamazsınız, çünkü anlamazlr. «Böyük Tür
kiye» vat edenler, bir ekmeğin, bir kilo şekerin fi
yatını bilemiyorlarsa, elbette çalışanın, işçinin ve köy
lünün verdiği yaşam savaşını da bilemezler. 

ı« Böyük Türkiye» vaat edenlerin yeğenleri, kumar 
masalarında her gece yüzbinler bırakıyorlarsa, ayda 
1 200 lira bürüt ücretle çalışanların, kuru lokma yu
tabilmek için katık bulamamasının anlamını bile
mezler. Büyük Türkiye'yi vaat edenler, çalışanların 
örgütlenerek iktidara ağırlıklarını koymasından el
bette ürkeceklerdir. Elbette çalışanların örgütlenme 
haklarım kısıtlayacak, kamu görevlilerini savunmasız 
duruma getireceklerdir. Çünkü yarınların iktidarın
da, çalışanlar söz sahibi olacaklarını, yedikleri tuz
suz çavdar ekmeği gibi bilmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Cephe Hükümetinin progra
mından anlaşılan, teorik olarak işsizliğin önlendiğidir. 
Oysa her yıl işgücü havuzuna gelen 390 bin insandan 
260 binine iş bulunabilmekte, kalanı da işsizler ordu
suna katılmaktadır. «Böyük Türkiye» vaat edenler, 
(C. H. P. ve. D. P. sıralarından gülüşmeler) her hal
de işsizliğe, hayali mobilya fabrikaları kurarak çare 
bulmayı düşünüyor olmalıdırlar. İşsizleri seks Mim
leri ile bir araya getirip, iş - güç sahibi yapmaya ça
lışıyor olmalıdırlar. 

«Böyük Türkiye»^ vaat edenler, Almanyalarda, 
Hollandalarda, Fransalarda vatan hasretiyle yanıp tu
tuşurken, damla damla alın teriyle işçilerimizin birik
tirdiği dövizleri demir ithalâtçılarına peşkeş çekmiş, 
bir milyon Türk'ün yurda dönüşü konusunda hiç bir 
tedbir almamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz görüyor ve yaşıyo
ruz; Türkiye 10 yıl öncesinin Türkiye'si değildir ar
tık, En küçük köy kahvesinde en küçük işyerinde eko
nomik, politik ve sosyal konular tartışılıyor. Türk işçi 
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Ye köylüsü hayret verici sezgi ve mantığına bilinçlen
meyi de ekleyince, zaman zaman bizi gerilerde bıra
kıyor. Mutluluk vermesi gereken gerçek çıkar esası 
üzerine kurulmuş Gepfhe iktidarını korkutuyor. Bu 
nedenle gençler ve çalışanlar birbirlerine kırdırılıyor. 
Geırek asayişle ilgili, gerek çalışma hayatiyle ilgili Cep
he yetkilileri, olup bitenleri koltuklarında sinema gibi 
seyrediyor, tepki göstermiyorlar. Çünkü oynanan fil
min senaryosunu biliyorlar. 

Alın Seydişehir'i, alın izmir'de Tariş'te olup biten
leri; ı«Böyük Türkiye» yi gençlerden, işçilerden sonra, 
halkı da tehirine kırdırarak mı kurmayı tasarlıyor
lar yoksa? 

Değerli arkadaşlarım, konuşmacı arkadaşlarımız 
açıkladılar, Komisyonda birkaç kez tekrarlandı; işve
renden tahsil edilmeyen milyonlarca lira alacak du
rurken, işçinin lokmalarını azaltıp, enflasyon ve fiyat 
artışım önlemeye çalışıyorlar, işçiden kesilen primle
rin yarattığı milyonlar, sermaye çevrelerinin emrine 
veriliyor. Sonra da eskiden emekli olmuş işçiler, ka
derleriyle baş başa bırakılıp unutturulmak isteniyor. 
Eğer çalışan yarınlarından emin değilse, yarınlarda 
ıdevletıiıû kendisıine sahip çıkmayacağına inanıyorsa, na
sıl huzur içinde çalışır? 

Çalışma harisinin esası, çalıştırılan, yaşamını sür
dürebilecek, insan gibi yaşamasını sağlayacak ücret 
verilmesidir. 

Büyük Türkiye vaat edenler, fakiri daha fakir, 
zienıginıi daha zengin yapabilmek, çıkar ortaklığını 
sürdürebilmek, çalışanların iktidara ortak olmalarım 
engellemek için, önce çalışma barışını dinamitlemeye 
çalışıyorlar. 

Büyük Türkiye vaat edenler, işçileri bölmek, güç
süz 'bırakmak, politikadan uzaklaştırmak, sömüren
lerin bekçisi yapmak için akıl ve mantık kabul et
mez çirkin oyunlar tezgâhlıyorlar. Sorumlusu olduk
ları işsizliği işçiler aleyhine ve işsizlerin kendi aley
hinde kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye'de işçiyi işçiye 
kırdırmak gibi insanlık dışı bir oyun tezgâhlamak is
tiyorlar. 

Büyük Türkiye vaat edenler, işçi haklarını kısma
ya çalışırken, kamu kesiminde çalışan işçileri kamu 
görevlisi statüsüne getirmeye çalışıyorlar. Böylece 
kamu görevlilerini işçi haklarında birleştirmek yerine, 
İşçilerle kamu görevlilerini, kamu görevlilerinin hak 
yoksunluğunda birleştirmeye çaba harcıyorlar. 

Büyük Türkiye vaat edenler, işçi ile köylünün el 
ele verip iktidara ağırlığım koymasını engellemek için 

çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki, işçi ile köylünün el 
ele verip ağırlığını koyacağı iktidarda, onların yeri 
olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, sizlere bir büyük haksız
lığı - ibuna hırsızlık da diyebilirsiniz - rakamlarla an
latmaya çalışacağım. 

Türkiye'de yasalarla saptanan bir asgarî ücret, 
ödenen cari üoret, bir de hesaplanan asgarî ücret var
dır. Hesaplanan asgarî ücret ile ödenen cari ücret 
arasındaki fark işçiye eksik ödenen, yani işçiden çalı
nan miktardır. 

Şimdi bu gerçeği yaşadığımız şu günlere birlikte 
Ibakakm: 

Bugün için yapılan hesaplara göre ortalama cari 
ücret 79,74 liradır. Hesaplanan asgarî ücret ise 151,20 
liradır. Aradaki fark 71,46 liradır. Demek ki her gün 
işçiye 71,46 lira eksik ücret ödenmekte, yani işçiden 
çalınmaktadır. Bu rakamlar Sosyal Sigortalar Kuru
muna ta'bi işyerleri için geçerlidir. Merak buyuran
lar, Devlet istatistik Enstitüsü bültenleriyle Hacettepe 
Üniversitesi araştırmalarına bakabilMer. Çok daha 
ilginç ve de dehşet verici gerçekleri orada bulabilir
ler. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken, şu ger
çeği söylemeden yapamayacağım. 

Büyük Türkiye vaat edenler, çocukluklarında kıraç 
tepelerde keçi otlattıklarını ve halen kendileri gibi 
10 hinlerce çocuk olduğunu unutmuışlarsa ve geldik
leri yere dönmekten korkuyorlarsa, haklarında söyle
nebilecek söz yotkur. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakirli. 
Sayın Bakan, söz istiyor musunuz efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Kahraman Maraş) — Başka söz isteyen yoksa, rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. Bir tek mil
letvekiline, sonradan söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFlK PAKSU 

(Kahraman Maraş) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Bakanlığını üzerinde görüşlerini bildiren sayın 
sözcülere teşekkür ederek sözlerime haşlamak isti
yorum. 

Çatışma Bakanlığının faaliyetleri üzerinde kısaca 
malûmat arz edecek ve izhar edilen dilek ve temen
nilere cevap vermek imkânım bulacağım. 
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Muhterem milletvekilleri, Bakanlığımız çalışma 
hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama düzey
lerinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar ara
sında ilişkilerin ülke yararına ahenkli hale getirilmesi 
genel çalışma igücünün refah düzeyini artıracak yol
da verimli kılınması ve tam çalıştırmanın sağlanma-
sıyle görevlidir. Bu görevleri yerine getirebilmek 
için. Çalışma Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı 
örgütleri bulunmaktadır. Merkez Bilimleri Araştır
ma Kurulu, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Ça
lışma Genel Müdürlüğü, İşçi Sağlığı Genel Müdür
lüğü ve Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü 
ile diğer destek birimlerinden ibarettir. Bunların dı
şında, iş isteğinde bulunanların durumlarına ve istek
lerine uygun işlere yerleştirilebilmeleriyle, işverenle
rin işçi isteklerini sağlayabilmek için 4837 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan iş ve işçi Bulma Kurumu; 
Çalışma hayatına bağlı genel araştırma ve eğitim 
uygulamalarım yürütmekle görevli 7460 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Yakın ve Orta Doğu Çalış
ma Enstitüsü ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun
da uygulanacak normların tespiti için inceleme ve 
araştırma yapmakla görevli İşçi Sağlığı ve îş Güven
liği Merkezi bulunmaktadır. 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunlarına 
göre, Çalışma Bakanlığına ait görev ve yetkiler, Cum
hurbaşkanlığının 17 . 2 . 1974 tarih ve 4/1104 sayılı 
yazısı ile, yeniden ihdas edilen Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına intikal ettirildiğinden, bu tarihten itibaren 
sosyal güvenlik konulan, iki Bakanlık arasındaki 
protokol esasları dairesinde, Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca yürütülmeye başlanmıştır. 

Görev ve teşkilâtı bu şekilde belirtilen Çalışma 
Bakanlığının, 1976 yılı malî Bütçesi toplam olarak 
202 306 330 liradır. Bunun 102 156 330 lirası cari 
harcamalar, 15 150 000 lirası yatırım harcama
ları ve 85 milyon lirası da transfer harcamalarından 
İbaret bulunmaktadır. 85 milyon lira olan bu transfer 
harcamalarının 74 395 000 lirası îş ve tşçi Bulma Ku
rumuna verilmektedir. 

Muhterem milletvökilleri, çalışma hayatında işçi 
ve işveren kesimlerinin karşılıklı anlayış içerisinde bu
lunmalarını, sendikalaştmış sektörlerdeki çalışma şart
larının tanziminde toplu pazarlık ve sözleşme sistemi
nin daha fazla tesir icra eden hukukî müessese olma
sını, işçilerimizin müstakar şartlar dahilinde müessir 
sosyal teminatlar altında istihdam edilmelerini, na
fakasını temin ettiği işyerlerini benimseyerek çalışma
larını temel esaslar olarak kabul ediyoruz. 

İnancımız odur ki, mal ve hizmet istihsalinde be
şerî unsur, diğer 'bir ifade ile «emek» asıldır. Bunun 
yanında aynı kıymet ölçüleri içerisinde, teşebbüs ve 
sermaye büyük mana ifade eder. Mühim olan husus, 
bu 3 istihsal unsuru arasındaki hakkaniyete müste
nit muvazeneyi temin etmek, müştereken meydana ge
tirilen muhassalaların, hak ve adalet ölçüleri içeri
sinde inkısomımn temini ile hak sahibine emeğinin 
karşılığını vermektir. 

İdare sistemi itibariyle demokratik olan hızlı sa
nayileşmemizde, halkıımızın tamamına hitap ederek, 
küçük tasarrufları kıymetlendirmeye matuf, yurt dışın
daki ve içindeki işçilerimizin alın terini nemalandıran, 
değerlendiren mahallî insiyatifin kuvvetli bir tarzda 
harekete geçmesini sağlayan özel kuruluş esaslarına, 
sahip kalkınma şirketlerinin, memleket sathında da
ha fazla vüsat kazanmasını zarurî görmekteyiz. Takip 
olunacak bu yolla, huzurlu çalışma vasatımn temini, 
işçi işveren münasebetlerinin daha sağlam zemine 
oturtulması, karşılıklı taleplerin ölçülü, işletme men
faatlerinin her iki tarafça müştereken düşünülebijl-
mesi ile mümkün olabilecektir. Yani, menfaatlerin 
tek cepheli olarak ele alınması bir ölçüde sınırlanmış, 
bu suretle de o işyerinde mühim ölçüde çalışma barışı 
temin edilmiş olacaktır. Çalışma hayatının sulh ve 
sükûn içerisinde devam ettirilebilmesi, sanayi, tarım, 
hizmet ve diğer sahalarda meydana gelen teknolojik 
bu bünyevî gelişmelerin netice itibariyle, hasıl olan 
değişikliklerin dikkatle takip olunması, çalışma haya
tını alâkadar eden çarelerin^ zamanında alınması, 
hizmet anlayışımızın başında gelmektedir. 

Bu noktayı nazardan hareket leden Bakanlığımız, 
çalışma hayatının tanzimi ile alâkalı olarak aşağıda 
belirteceğim görüşlere sahiptir. Bu görüşten hare
ketle icap eden tedbirleri zamanında almaktadır. 
Bakanlığımızdan ümit edilen hizmetlerin daha da 
vüsat kazanması için alınması iktiza eden tedbirleri 
icra alanına koymakta ihmal göstermeyeceğimiz ta
biîdir. 

Muhterem milletvekilleri, iş münasebetlerinin 
mer'i mevzuat dahilinde yürütülmesi, işçi - işveren 
haklarının korunması, iç akti, işin tanzimi, çalışma 
hayatında barışın sağlanması, iş hayatının muraka
be ve teftişinin yapılması, gelişen ve değişen mo
dern teknolojinin ve iş hayatının yakından takip 
edilmesi hususları Bakanlığımızın aslî vazifeleri sıra
sında önemli yeri işgal etmektedir. 

Süratli ve devamlı bir tarzda kalkınma hamlesi 
içinde bulunan memleketimizde, modern teknolojik 
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gelişmeye müsait sanayileşme hamlesine muvazi ola
rak çalışma hayatınd-a da büyük gelişmeler meydana 
gelmektedir. 

Umumî nüfusa mütenasip bir şekilde aktif nüfu
sun süratli olarak artmasını, sektörel dağılımın bün-
yevî değişikliklerini ekonomik gelişmelere göre takip 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu gelişme ve değişiklikler, 
ferdî ve içtimaî alanda bazı meseleleri beraberinde 
getirmektedir. 

Cemiyette istihsal ve inkisam gibi ekonomik ve 
sosyal faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteren ve 
çalışma ile alâkalı meselelerin halledilmesinde is
tihdam, iktisadî büyüme, gelir dağılımı gibi temel 
esaslar 'birlikte mütalâa edilmekte, diğer taraftan üc
ret karşılığı çalışanların, kanunlarla belirlenmiş esas
lara uygun şartlarla istihdam edilmeleri ve istihsal
den verim artışı ile mütenasip olarak paylarını ala
bilmeleri, çalışma hayatını tanzim eden ve muraka
benin muvazeneli bir tarzda yaygınlaştınlıması hedef 
ve fikriyatımızın mihrakını teşkil etmektedir. 

Temel noktalarıyle ifade ve arzına çalıştığım bu 
konuların, ehemmiyetle takipçisi olan Bakanlığımız
da, günün icaplarına göre lüzumlu reoorganizasyon 
çalışmaları yapılmakta, mevcut ve yeni kurulan üni
teler personel kadrolariyle takviye edilmekte, başka 
bir veçhesiyle de mevzuat değişikliği ile ilgili hazır
lıkları süratle yürütmektedir. 

Bakanlığımıza mevdu ve yukarıda zikredilen gö
revlerden mühim bir kısmı Çalışma Genel Müdür
lüğümüze bağlı 24 adet Bölge Çalışma Müdürlüğü 
ve 221 adet İş Müfettişi ile yürütülmekte idi. Adı ge
çen Genel Müdürlüğün merkez ve taşra olarak kad
rosu ise, iş müfettişleri dahil, 553'tür. 

1946 yılımda çıkarılmış bulunan 4841 sayılı Teş
kilât Kanunumuzdan sonra uygulama alanına konan 
931, 1475 sayılı îş, 854 sayılı Deniz iş ve 5953 sa
yılı Basın îş kanunlarıyle 274 sayılı Sendikalar, 275 
sayılı Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt kanun
ları gribi iş hayatını geniş ölçüde etkileyen mevzuat 
manzumesiyle Çalışma Genel Müdürlüğünün iş hac
mi, geniş ölçüde artmıştır. 

Çalışma hayatının artan meselelerinin ilmî esaslar 
çerçevesinde tetkik olunarak memleketimiz hakikat
lerine uygun bir tarzda halle bağlanması, gerekli 
(mevzuat değişikliği hazırlıklarının süratle yapılabil-
mnesi idarî görev ve tedbirlerin vakit geçirilmeden 
alınması, işçi ve işveren ilişkilerinde ve toplu sözleş
me konularında mevzuata bağlı kalarak, âdil, hakka

niyete uygun kararların alınması yolunda Bakanlığı
mız büyük bir hassasiyet göstermektedir. 

Muhterem milletvekilleri, çalışma hayatımızda çok 
mühim bir unsur olan işçi sendikaları hakkında kı
saca malumat arz etmek istiyorum. 

1970 yılında mevcut 6 adet işçi konfederasyonunun 
üye sayısı 1 123 467 iken, 1974 yılı sonunda konfede
rasyon adedi 3'e inmiş, üye sayısı ise 1 463 344'e yük
selmiştir. 1975 yılında 4 konfederasyon faaliyette 
olup, henüz kesinleşmemiş sonuçlara -göre üye sayısı 
1 489 049'dur. 

1970 yılında 15 adet işçi federasyonunun üye sa
yısı 313 908 olduğu halde, 1974 yılında 13 adet fede
rasyonun üye sayısı 273 595'tir. 1975 yılında fede
rasyon sayısı 15'e yükselmiş, henüz kesinleşmemiş 
sonuçlara göre de üye sayısı 300 000 civarındadır. 

Bunlardan başka Türkiye çapında faaliyet gös
teren sendika sayısı 1970 yılında 302 olup, üye sayısı 
1 659 119'dur. 1974 yılında sendika sayısı 251'e düş
mesine rağmen üye sayısı 2 316 640'a çıkmıştır. 1975 
yılı geçici rakamlarına göre sendika sayısı 317 olup, 
üye sayısı da 2 321 277'ye ulaşmıştır. 

Mahalli olarak faaliyette bulunan sendikalar ise, 
1970 yıllında 435 olup, burulara kayıtlı üye sayısı da 
429 lOO'dür. 1974 yılı sonu itibariyle mahallî sendi
ka adedi 424'e inmiş, buna mukabil üye sayısı 
561 981'e yükselmiştir. 1975 yılında ise sendika sa
yısı 481'e çıkmış, kesinleşmemiş rakamlara göre de 
üye sayısı 613 665'e ulaşmıştır. 

Mahallî ve Türkiye çapında olmak üzere yekûn 
olarak memleketimizde 1970 yılındaki sendika sayısı 
737, bu sendikalara mensup üye sayısı 2 088 219'dur. 
1974 yılında 675 sendika faaliyette bulunmuş, bun
lara kayıtlı üye sayısı ise 2 878 624'e yükselmiştir; 
1975 yılındaki sendika sayısı 798'e ulaşmış, kesin ol
mayan sonuçlara göre üyes ayısı 2 934 942'yi bulmuş
tur. .. 

Yukarıda açıklandığı gibi yıllar itibariyle sendika 
sayısında meydana gelen artış ve eksilmeler bazı 
sendikaların birleşme ve bölünmelerinden neşet et
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Bakanlığımızın iş kanun
ları uyarınca murakabesi altındaki işyerlerinin sayısı 
1970 yılında 188 296, 1974 yılında 198 027, 1975 yılın
da ise 218 534'dür. 

Bu işyerlerinde çalışan işçi sayısı toplam olarak 
1970 yıkıda 1 406 100, 1974 yılında 1 718 551, 1975 
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yılında ise kesin olmayan sonuçlara göre 1 800 000 
civarındadır. 

Sendikanın üye sayısını sendikalar, işyerinde çalı
şan işçi sayısını işverenler bakanlığımıza ve bölge 
çalışma müdürlüklerine bildirmektedider. İşyerleri
nin teftiş ve murakabesi Bakanlığımızca yapıldığın
dan, işçi sayılarını sıhhatli bir şekilde tespit etmek 
mümkün olmaktadır; fakat sendikaların bugüne ka
dar Baaknlığımızca murakabesi tam yapılamadığın
dan, sendikaların beyanıyle iktifa olunmuştur. Ara-
daki'fark, buradan doğmaktadır. 

1970 yılında kamu ve özel kesim olarak 1516 
toplu iş sözleşmesi yapılmıştır. Bu miktar sözleşme 
5036 işyerine ait olup, bundan 549 691 işçi faydalan
mıştır. 

1974 yılındaki toplu iş sözleşmesi sayısı % 13,7 
nispetinde artışla 1724'e yükselmiş, işyeri sayısı 4323 
olup, bu sözleşmelerden istifade eden işçi sayısı ise, 
601 779'dur. 

1975 yılındaki toplu iş sözleşmesi sayısı, henüz ke
sin olmayan sonuçlara göre 1 721 'dir. 

1970 yılında 72 grev sonuçlanmış, bu grevlere 
21 156 işçi katılmış ve 220 189 işgünü kaybolmuştur. 

1974 yılında 111 grev olmuş, 110'u sonuçlanmış, 
bir tanesi de. 1975 yılına intikal etimiştir. 110 greve 
24 141 işçi katılmış olup, zayi olan işgünü sayısı 
ise 1 143 306'ya baliğ olmuştur. 

1975 yılında meydana gelen grev sayısı 153'dür. 
Bunun 107'sd sonuçlanmış, 46'sı da 1976 yılına intikal 
etmiştir. Sonuçlanan grevlere katılan işçi sayısı 13 467 
olup, kayıp işgünü ise 611 291 'dir. 

Muhterem üyeler, iş kanunları karşısında çalışma 
hayatiyle ilgili mevzuatın uygulanmasını, murakabe 
ve takip eden, tetkikatını yapan, mikro seviyede işçi 
ve işveren arasındaki ferdî ve toplu iş ilişkileriyle, 
makro seviyede ise istihdam, üretim ve dağıtım gibi 
ekonomik faktörlere bağlı olarak değişim gösteren 
ücretlerin, çalışmadan doğan meselelerinin süratle ve 
köklü tedbirlerle çözülme bağlanması, 

işlerin verimli ve rasyonel bir şekilde yürütüle-
biknesi, 

Hizmetlerin mahallinde en iyi şekilde işçi ve işve
renlere götürülebilmesi, 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 29 ncu mad
desi uyarınca, sendikalarca Bakanlığımıza gönderilen 
çalışma raporu, bilanço ve hesapların gerektiği gibi 
kıymetlendirilöbilmesi, 
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275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nununa göre halledilmesi iktiza eden sözleşme, yetki 
ihtilâflarının âdil, hakkaniyete uygun, yanlışlığa 
meydana verilmeyecek ölçüler içinde neticelendiirilebil-
mesii için, bölige çalışma müdürlülerinin sayısının ar
tırılması, 

Yeterli olmayan-iş müfettişi sayısının gereken se
viyeye getirilmesi, * 

Çalışma Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teş
kilâtının yeniden düzenlenmesi, gibi yeniliklere gitmek 
mecburiyeti vardır. 

Çalışma Bakanllığı olarak, 1946 yılından bu ya
na 24 adet bölge çalışma müdürlüğü ile faaliyet gös
teren Bakanlığımız, bölge çalışma müdürlüğü sayısı
nı bu sene 43'e çıkarmıştır. Önümüzdeki yıllarda, bü
tün vilâyetlerimizde çalışma müdürlükleri kurulması 
esasına göre çalışmalar yapılmaktadır. 

Tescilli ve îş Kanununa giren işyeri sayısı 200 000 
civarındadır. Mevcut iş müfettişi 221'dir. Bir müfet
tiş normal olarak bir ayda 20 iş yerini teftiş edebil
mektedir. Bu durumda bir iş yerinin 4 yılda bir defa 
teftişi mümkün olabilmektedir. Bu hâl teftiş yönün
den çok büyük sakıncalar doğurmakta ve şikâyetleri 
mucip olmakladır. Bu durumları dikkate alan Bakan
lığımız iş müfettişleri sayışım, 1976 yılında 565'e 
çıkarmaya karar vermiştik. Bu hususta gerekli çalış-
malaır yapılmaktadır. 

Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı piyasalarında 
1975 yılında istihdam, planlanan istikamette olma
mıştır. 26 Ekim 1975 günü yapılmış olan nüfus sayı
mı geçici sonuçlarına göre ülkemiz nüfusunun; yurt 
dışındaki işçMeriraizle, bunların yanlarında bulunan 
aile ve çocukları dışında, 40 197 669'a ulaştığı anla
şılmıştır. 

Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi, nü
fusumuzun yapısal özeliği, genç. kuşaklardan mey
dana gelmekte ve )bu sebeple de her yıl işgücüne ilk 
kez girenler, genel nüfustaki gelişmeye paralel ola
rak yıldan yıla önemli bir artış göstermekte ve 1975 
yılında iş piyasasında iş arama yaşına girenlerin sa
yısının, 400 000 civarında olduğu tahmin olunmakta
dır. 

Ayrıca, daha çok ekonomik ve sosyal sebeplere 
dayanan ve bütün dünya ülkelerini etkileyen kriz, 1 
milyonu aşkın işçi ailesi ve işçimizin bulunduğu Batı 
Avrupa ülkelerinde de tesirini göstermiş ve bu ülke
lerin çeşitli tedbirlere başvurmaları sonucunu doğur
muştur. 

W7 — 



M. Meclisi B : 65 24 ? 2 . 1976 O : 2 

Bu ülkeler ilik tedbir olarak, ya işçi kısıntısı yolu
na gitmiş, yahutta kısa süreli çalışma dönemine gir-
mişlerdiri Bunun sonucu olarak da 1975 yılı sonuna 
kadar işsizler sayısı, 1974 yılma nispetle daha fazla 
bir artış göstermiş ve bu hâl, gerek Türk işçileri
nin sayısal yönden diğer işçilerden fazla olmaları, 
gerekse çalıştıkları iş ûıolları bakımından, işsiz kalan 
yabancı işliler arasında en yüksek miktara ulaşmaları 
sonucunu doğurmuştur. 

Gerek işsizlik, gerekse az çalışmanın bir sonucu 
olarak iş piyasasında oluşan bu değişmeler, işçilerimi
zin yurda dönüşlerini hızlandırmış ve bir kısım işçiler 
işsiz kalır kalmaz yurda dönerken, bir kısmı da işsiz
lik sigortası ödeneğinden yararlanma sürelerinde, ça
lıştıkları ülkelerde kalmaya devam etmişlerdir. 

Bu husus, Batı Avrupa ülkelerini istihdam alanın
da, bilhassa yabancı işçileri etkileyen, yukarıda belir-
ülen tedbirler dışında, 'birçok yeni tedbirler almaya 
itmiş ve bunun sonucu olarak da, bu ülkelerin dış 
ülkelerden yeni işçi istemeleri büyük nispette azal-
(mıştır. 

Meselâ, ülkemizden çeşitli dış ülkelere 1973 yı
lında 135 820 işçi gönderilmişken, bu miktar 1974 
yılında 20 211'e, 1975 Aralık ayı sonu itibariyle ise, 
4 676Va düşmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, 1976 yılında, 1975 se
nesine nispetle Avrupada çalışan işçi sayısında daha 
fazla bir azalma beklenmektedir. 

Türkiye'nin iş ve çalışma hayatiyle yakından 
alâkalı bulunan iş ve işçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında kısaca malumat 
arz etmek istiyorum : 

îş ve Işci Bulma Kurumu hizmetleri, dördü 
yurt dışı işlemlerine ait olmak üzere bütün illerde 
mevcut 72 ünite ve bunlara bağlı olarak işgücü ve 
ekonomik durumları yönünden önemli görülen ilçe 
merkezlerinde kurulu otuz büro ile yürütiilmekte-
dh% 

1976 yılı içinde önemli bir sanayi bölgesi hali
ne gelecek olan Afşin'de de bir büro açılmıştır. 

1975 yılında 2168 personelden oluşan Kuru
mun kadrosu, 1976 yılında bazı merkez müdür
lükleri ile taşra şubelerimizin ihtiyacı sebebiyle, 26 
yeni kadro alınarak 2194'e çıkarılmaktadır. Bu kad
rolar kâfi gelmediği takdirde, bütçe imkânsızlığı 
da dikkate alınarak, iş durumu elverişli olan, yurt 
dışı hizmetlerinde çalıştırılan personelden yararla
nılacaktır, 

iş ve işçi Bulma Kurumunun yurt dışı ve yurt 
içi işe yerleştirme faaliyeti ise şu şekildedir: 1974 
yılında iş için başvuranların adedi 663 765, sağla
nan açık işler 424 103 ve işe yerleştirilenlerin sa
yısı 407 826'dır, 

1975 yılında ise, işe başvuranlar, 601 110; sağ
lanan açık işler 356 811 ve işe yerleştirme miktarı 
da 337 548'dir, 

Bu duruma göre Kurumun aldığı iş münhalle-
rinin 1974 yılında '% 96'smı, 1975 yılında ise % 
94'ünü karşılamış bulunmaktadır, 

Yurt dışında ise, Federal Almanyanın, 23 Ka
sım 1975 tarihinden itibaren AET ülkeleri dışında 
işgücü alımını durdurması, Hollanda Hükümetinin 
durdurma kararı almamış olmasına rağmen, taleple
rini 1974 yılından bu yana azaltması, Fransa Hü
kümetinin durdurma kararı almakla birlikte ihtiyaç 
halinde bu yolu açmaya gitmesi, Avusturya Hü
kümetinin sınırlı bir göç politikası uygulamasının 
sonucu olarak 1975 yılında dış ülkelere çok az sayı
da işçi şevki yapılabilmiştir. 1976 yılında ise Av
rupa ülkelerine daha fazla bir işçi gönderilmesi 
düşünülmemektedir. Yalnız, Libya ile ve Suudî Ara-< 
bistan ile yapılan ve yapılacak olan anlaşmalar so
nunda bu ülkelere az da olsa bir miktar işçi gön
dermemiz mümkün olacaktır. 

5 . 1 . 1975 tarihinde imzalanmış olan Türki
ye - Libya işgücü anlaşması, 11 . 8 . 1975 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve şimdilik bir miktar işçi gönderil
mesi mümkün olmuştur. 1975 yılında yurt dışından 
alman talepler ve yapılan işçi sevkıyatı şu şekilde
dir: 640 içci Almanya'ya, 401 işçi Avustralya'ya, 226 
işçi Avusturya'ya, 59 işçi Belçikaya, 25 işçi Fran
sa'ya, 23 işçi Hollanda'ya, 224 işçi İsviçre'ye, 1 128 
işçi Libya'ya, 1679 işçi de diğer ülkelere gitmiş; 
Türkiye'nin 1975 yılında dışarıya gönderdiği işçi 
sayısı bu suretle 4419 olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, halen yurt dışında ça
lışan işçilerimizin sayısı bakımından bir fikir vermek 
gayesiyle dışarda bulunan işçilerimizin ülkeler itibariy
le miktarlarını arz ediyorum : Federal Almanya'da 
519 000, Fransa'da 44 936, Hollanda'da 38 000, Belçi
ka'da 12 000, Danimarka'da 5175, Avusturya'da 26 150, 
Avustralya'da 12 000, Libya'da 10 000 civarında; is
veç'te 5 000, isviçre'de 16 487 işçimiz, ki cem'an 
688 748 işçimiz dışarda; aileleriyle birlikte bu yekûı 
bir milyonun üzerinde bulunmaktadır. 

Gönderdikleri döviz itibariyle 1975 yılı, 1974*e 
nazaran biraz daha düşük. 1974 yılında 1 426 000 000 
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dolar iken, 1975 yılında 1 338 000 000 dolar Tür
kiye'ye işçi dövizi gelmiştir* 

Muhterem milletvekilleri, Bakanlığımızın en mü
him teşkilâtlarından olan tş ve işçi Bulma Kuru
mu Çalışma Genel Müdürlüğü üzerinde kısaca 
malumat arz ettim. 

Şimdi sizlere 1975 yılında Türkiye'de işçilerimizle 
ilgili çıkarmış olduğumuz veya çıkaracağımız ka
nunları, işçilerimiz lehine çıkan hükümleri burada 
sizlere arz etmek istiyorum. 

Hükümetimiz dondurulmuş ve sabit kalmış olan 
işçi emeklileri, işçi, dul ve yetimlerinin maaş sevi
yeleri 1975 yılı esas alınarak yükseltilmiş ve iki 
yılda bir değişen şartlara uygun olarak yeniden 
gözden geçirilmek kaydı ile donmuşluktan kurta
rılmıştır. Demin burada bir arkadaşım bu mevzuu 
sormuştu, 

Sağlık Sigortası muhtevası genişletilerek çalışan 
işçilerin ana ve babaları sigortaya dahil edilmiş, 
emekli işçilerin de eş ve çocukları sigorta hizmetle
rinden faydalandırılmıştır. 

Ev hizmetlerinde çalışan yurttaşlarımızın sosyal 
sigorta ile güvenliğe kavuşması için hazırlanan ta
sarı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş
tir, 

Işçilert verilen mesken kredisi artırılmıştır. 
Tarım ve orman işçilerinin sigorta kapsamına alın

masını gerektiren kanun, Hükümetimiz tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

işçilerimizin kıdem tazminatı 15 günden 30 güne 
çıkartılmış, kıdem tazminatının büyük bir kısmının 
gelir vergisinden muaf olması sağlanmıştır. 

işçilerimizin sigortalılık süreleri bakımından de
ğerlendirilmemiş olan geçmiş hizmetlerinin borçlan
ma yolu ile değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Çalışan hanımların 20 yılda emekli olmalarını sağ
layan kanunun birisi çıkmış, diğeri çıkmak üzere
dir. 

Hükümetimiz en az geçim indirimi haddini yüksel
terek, işçilerimizin eline geçen paranın miktarını yük
seltmek kararındadır. 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışında bulunan 
işçilerimizle ilgili bazı hususları da arz etmek istiyo
rum. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin pasaport süre
lerini iki yıldan beş yıla çıkaran kanun tasarısı ka
nunlaşmak üzeredir. 

Gümrük Kanununda işçi aleyhine olan hükümler 
değiştirilmiş, kanun Millet Meclisinden geçmiştir. 
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Yurt dışında çalışan işçilerimizin çocuklarının 
Türkiye'de geçerli diploma almalarını sağlayacak 
kanun tasarısı Hükümetimiz tarafından Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarını de
ğerlendirmek ve dövizlerinin Türkiye'ye gelmesini 
sağlamak için büyük- bir merhale olan Devlet Sana
yi ve işçi Yatırım Bankası kurulmuştur. 

Hükümetimiz yurt dışında çalışan işçilerimizin, as
kerliklerini Kasım 1976'ya kadar uzatan kararnameyi 
kabul etmiş, ayrıca yurt dışında çalışan işçilerimizin 
askerliklerini 29 yaşına kadar ertelemek gayesi ile 
hazırlanan kanun tasarısı kabulünüze mazhar olmuş
tur. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'deki 
hizmetleri ile yurt dışındaki hizmetlerini birleştirecek 
ve 25 yılını dolduran işçilerin 65 yaşını beklemeden 
emekli olmalarını temin edecek kanun tasarısı Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Dışarıya gönderilen din görevlileri eldeki imkân
larla takviye edilmiş, ihtiyaç olan bölgelere gönderil
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz işbaşına 
geldiği günden bugüne kadar bazılarını arz ettiğim 
bu hizmetleri yapmış ve birçok kanunları Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkarmaya muvaffak ol
muştur. 

Burada konuşan sözcü arkadaşlarımızın bazı so
rularına cevap vermek istiyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına konu
şan Saym Mehmet Altmışyedioğlu arkadaşımız, yurt 
dışındaki işçilerin geri dönüşleri ile ilgili, din adamı 
ve öğretmenlerin artırılmasıyle ilgili, din adamlarının 
çalışmasıyle ilgili ve tasarrufların Türkiye'ye gelme
siyle ilgili bazı sorular sordular. 

Yukarıda, demin bir kısmını arz ettiğim hususla
rın dışında, yabancı ülkelere gönderilen din adamları 
artırılmıştır. Eskiden yalnız bir ataşeliğimizde, çalış
ma ataşeliğinde bir tane din görevlisi bulunurken, 
şimdi ihtiyaç olan yerlere birden fazla din adamı 
gönderme imkânı sağlanmıştır. 

Çalışma ataşeliğimize bağlı bulunan din adamla
rının hakikaten oralarda masa memuru gibi çalıştık
ları Bakanlığımızca da müşahede olunduğundan bun
lara, oradaki işçilerimize en yararlı şekilde çalışma
larını temin edecek şekilde talimat verilmiştir. 

Demin de arz ettiğim gibi, tasarrufların Türkiye' 
ye gelmesini sağlayan, sağlamak amacıyle kurulan 
Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankasıyle ümit ediyo-
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ruz ki, işçi dövizlerimizin büyük bir kısmını getirmek 
imkânını bulacağız. Aslında yurt dışında çalışan iş
çilerimiz şimdiye kadar Türkiye'den gitmiş bulunan 
veyahut oradaki arkadaşları tarafından kurulmuş bu
lunan şirketlere ortak olmuşlar; fakat birçokları sü-
kutu hayale uğradıkları için devlet garantisiyle kuru
lacak şirketlere yakınlık göstermektedirler. Hüküme
timiz devlet garantisi altında işçilerimizin dövizleri
nin Türkiye'ye gelmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Demokratik Parti Grupu adına konuşan arkadaşı
mız, Türkiye'deki işsizlikten bahsettiler. Muhterem 
milletvekilleri, hakikaten Türkiye'de gittikçe büyüyen 
bir işsizlik vardır; fakat her sene Avrupa'ya 100 bin
den fazla 1973'te, 1974'te işçi gönderilmesi planlan
mışken, 1974'ten sonra bu miktar azaldığı için, Tür
kiye'de işsizler biraz daha artmıştır. 

Fakat şunu ehemmiyetle belirtmek istiyorum ki, 
işsizliğin azalması, yurt dışına işçi göndermekle müm
kün değildir. Memlekette yatırımın artmasıyle, Tür
kiye'de kendi işçilerimizin kendi memleketimizde ça-
lışmalanyle ancak işsizlik önlenebilir. Bu hususta hal
ka açık şirketlerin kurulması, işçilerimizin ortak ol
dukları, olacakları şirketlerin kurulması, fabrikalar
da çalışan işçilerimizin o fabrikalara ortak olmaları
nı sağlamak, Hükümetimizin gayeleri ve hedefleri 
arasındadır. 

Fakat, bir memlekette yatırımların arzu edilen is
tikamette yapılabilmesi için mutlaka asayişe, huzura 
ihtiyaç vardır. Sokaklar, üniversiteler, fabrikalar anar
şiye alet edilmek istendiği takdirde, bu memlekette 
huzur olması mümkün değildir. Huzur olmayan mem
lekette yatırımın yapılması da, daha yüksek seviyeye 
yükseltilmesi de mümkün değildir. Onun için bütün 
partilerimize düşen en mühim vazifelerden birisi, ha
kikaten milletimizin dışarıya bağlı olmamasını arzu 
eden bütün partilerimiz, yeknesak aynı görüşte bir
leşmek mecburiyetindedirler. Türkiye'de huzurun 
sağlanmasıyle geniş bir çalışma imkânının açılacağı
na Hükümetimiz ve biz inanmış bulunuyoruz. 

C. H. P. adına konuşan C. H. P. Sözcüsü Sayın 
Kemal Anadol arkadaşımız referandumdan ve bunun 
iptalinden bahsettiler. Hakikaten yetki meselesinde 
bir boşluk vardır. Referandumun fayda v6 mahzur-
larıyle bir boşluğu doldurduğu da bir vakıadır. Bu 
karardan sonra Bakanlığımız bu hususta çalışmaları 
yürütmektedir. Bu boşluğun doldurulması gayreti 
içinde bulunuyoruz. 

Biz de kendilerinin dediği gibi, bir yerde herhan
gi bir işyerinde çalışan işçilerin kendi temsilcilerini, 
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; kendi sendikalarını seçmesine taraftarız. Burada her
hangi bir sınırlayıcı, bunları herhangi bir şekilde iş
çilerin kendi temsilcilerini, kendi sendikalarını seç
melerine engel olacak her türlü hususların karşısında 
bulunuyoruz. 

Grev hakkının geri alınması gibi bir husustan 
bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de işçi hakları, 
I grev hakları, dünyanın birçok ülkelerinden daha ile

ride bulunmaktadır. Bugün dünyayı gözönüne aldığı
mız takdirde, aslında demokratik rejimle idare edilen 
ülkelerin sayısı 20 - 30'u geçmez. Avrupa'nın, İtalya, 
Fransa, Almanya, Belçika, İskandinav ülkeleri ve İn
giltere'sini bir tarafa çıkardığınız takdirde; Amerika' 
da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi bir
kaç ülkeyi çıkardığınız takdirde, dünyada demokratik 
sistemle idare edilen ülkeler hemen hemen yok gibi
dir. Türkiye demokrasi ile idare edilen ülkelerden bi
ridir ve iş hayatımız - sevinerek, övünerek söylüyo
ruz ki - dünyanın en ileri memleketleri yanındadır 
ve o seviyededir. 

Türkiye'de iş kazalarının arttığı ve iş güvenliği 
tedbirleri olmadığı şeklindeki hususların bir kısmına 
iştirak etmemek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Türkiye'de iş 
kazaları yüksek seviyededir, tş güvenliği müfettişliği 
sayısını bu sene 150'den 450'ye çıkarma kararında
yız. Yeni İş - Kur binası bitmiştir, daha iyi hizmetler
le bu çalışmaları iş sahalarına götüreceğiz ve ümit 
ediyorum ki, bu iş kazalarında ve iş yerlerinin tefti
şinde olumlu, iyi neticeler sağlamamız mümkün ola
caktır. 

Yine C. H. P. milletvekili Veli Bakirli arkadaşı
mız, «çalışanların örgütlenmesi önlendi»' diyor. Sen
dikacılığın Türkiye'de, diğer Avrupa ülkelerinden da
ha ileride olduğunu demin arz ettim. Türkiye'de sen
dika kurmak serbesttir, bunların önünde sureti kati-
yede, herhangi bir şekilde bir engel ve mani mevcut 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri, demin arz ettiğim gibi, 
ancak bir kısmını sizlere arz ettiğim hususlardan ge
riye kalanlarını, herhalde vaktimizin darlığı sebebiy
le arz etmek mümkün olmayacaktır. Yalnız, Türki
ye'de en mühim hususlardan birisi olan iç barış hak
kında görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, milletimizin kalkınması, 
huzurlu olmaya ve iç barışın sağlanmasına bağlıdır. 
Bütün maddî imkânların bulunması iç barışı sağla
maya yetmez. Eğer bir memlekette huzur yoksa, mil-
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letin fertleri ve sınıfları birbirine düşman hale gel
mişse, bütün imkânlara rağmen iç barış sağlanamaz. 
Kanunlar yalnız başına ne kadar mükemmel olurlar
sa olsunlar, eğer cemiyet fertlerinde ahlâk, fazilet, 
hürmet, şefkat, iman gibi manevi hasletler bulunmaz
sa, o cemiyetin kalkınması mümkün değild'r. (M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bu sebepten, yalnız maddeye dayanan kapitaliz
min, sosyalizmin veya komünizmin milletlere refah 
getirmesi mümkün değildir. Topyekûn kalkınmanın 
ve iç barışın sağlanması için teknik ve teknolojik 
sahada ne kadar çok çalışmak icap ediyorsa, bir o 
kadar, belki ondan da fazla, manevi sahada müceh
hez olmaya mecburuz, (M. S. P. sıralarından «Bra
vo», sesleri). 

Komşusu aç yatarken, ızdırap çekerken, kendisi 
zevkû safa içinde eğlenen insanı, hangi kanun kom
şusuna yardım etmeye zorlayabilir? Vatan ve milleti 
için fedakârlık yapmaya, hatta ölmeye, eğer imanı 
yoksa, hangi his onu sevk edebilir? 

Muhterem milletvekilleri, beşeriyet aleminde gö
rülen ihtilâller fesatlar ve bütün ahlâkî rezilenin iki 
kelimeden doğduğunu görüyoruz. 

Birincisi; ben tok olayım da, başkası açlığından 
ölsün, bana ne. 

ikincisi; sen zahmetler içinde çalış, ben nimetler 
ve lezzetler içinde rahat edeyim. 

Bu düşünceleri ortadan kaldırmanın ve cemiyet 
nizamını korumanın çaresi; varlıklı olanların fakir
lere yardım etmesi ve sömürücü faizin kaldırılması
dır. Bundan başka, cemiyet nizamını korumanın en 
büyük şartlarından birisi de: İnsanların tabakaları 
arasında- boşluk bulunmamasıdır. Eğer, cemiyet fert
leri arasında boşluk varsa, büyük farklar mevcutsa, 
tabakalar arası gittikçe gerginleşir. Bu yüzdendir ki, 
aşağı tabakadan yukarı tabakaya, ihtiram, itaat, mu
habbet yerine iftira sadaları, haset bağırtıları, kin ve 
nefret vaveylaları yükselir. Kezalik, yüksek tabaka
dan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine, 
zulüm ateşleri, tahakkümler ve şimşek gibi tahkirler 
yağar. Öyle ise, maddeten olduğu kadar manen de 
kalkınmaya ve her sahada birbirimize yardımcı ol
maya mecburuz. 

Çalışma hayatında devamlı sulhun olabilmesi için, 
evvelemirde bu manevî değer hükümlerine sahip ol
mamız yanında, meydana getirilen hâsıladan emeği 
geçenlerin hakkaniyete uygun tarzda hisselerini al
malarına imkân getiren mevzuatın tedvin edilmesi, 

icab eden müesseselerin teessüsü de elzem bulunmak
tadır. 

Bu âlemde, insanların en büyük kazancının sarfet-
tikleri emek olduğuna, bu, emeğin karşılıksız bırakıl
maması gereğine, emeğin insanlığın hayrı istikame
tin do elin asına mutlak surette inanıyoruz. 

Bu hususları kuvveden fiile çıkaracak mevcut 
hukukî müesseselerin tam olarak çalıştırılması, gü
nün icaplarına göre uygunluk arz etmeyenlerin yeni
den gözden geçirilmesi, yenilerine lüzum varsa bun
ların bir an önce tesis edilmesi, kaçınılmaz zaruret 
olmaktadır. 

Demokratik parlamenter sistem içerisinde, hukuk 
devleti esaslarına müstenit hak ve hukukun üstünlü
ğüne inanarak, çalışma barışının devamlılık arz et
mesi meyanında, işçi ve işveren münasebetlerinin kar
şılıklı hürmet ve anlayışa dayandırılması, çalışanla
rın emeğinin karşılığının eksiksiz ve alın teri kuru
madan verilmesini, talep olunacak hakların müesses 
nizam ve kanunlar çerçevesinde aranmasını, kâba 
kuvvete ve zorbalığa asla meydan verilmemesini, ka
nunlarda boşluklar aranarak sunî haklar ihdası ye
rine hak ve adalet kaidelerine riayet edilmesini, ka
nunî boşlukların aranmasıyle vicdanlarda rahnelerin 
açılacağına inanılmasını, çalışma hayatında vazife ve 
salâhiyetlerin ehil ellere tevdi edilmesini kaçınılmaz 
bir zaruret olarak görmekteyiz. 

Aziz milletimizin fikir ve adalet mücadelesinde, 
hür demokratik nizama muvazene unsuru olan mües
seselerine sadık kalarak bütün dünyaya örnek ola
cağından asla şüphe etmiyoruz. 

Hür demokratik nizamın vazgeçilmez unsurların
dan biri de sendikal müesseselerim izdir. 1963 yılın
dan bu yana süratli, bir gelişme gösteren sendikaları
mızın iktisadî ve sosyal fonksiyonu, memnuniyetimizi 
mucip olacak mesafelerdedir. Daha fazla fonksiyo
nel olmaları, işçilerimizin işverenlerle olan münase
betlerini toplu olarak hakkaniyet kaidelerine uygun, 
memleket menfaatlerini gözetir ölçüler içinde düzen
lemeye medar olacak tarzda vazife ifa etmelerini gö
nülden arzu ve temenni etmekteyiz. 

Çalışma hayatının sağlam temellere müstenit, ba
rış içinde sürdürülmesine matuf, karşılıklı menfaat
lerin hak ve hukuk kaidelerine uygun telifini esas 
alan düşüncelerimi temel noktalarıyle arz etmiş bu
lunuyorum. 

274 ve 275 sayılı Sendikalar, Toplu İş Sözleşme
si, Grev ve Lokavt Kanunlarının uygulanmasında, 
Bakanlığımız, cari mevzuatta tespit edilen sistemler 
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içinde görev ifa etmektedir. Toplu iş sözleşmesi yap
ma yetkisi, o işyerinde veya işkolunda çalışanların 
çoğunluğunu sağlayan sendikaya verilmektedir. 275 
sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan yetkili sendika
nın tespiti isteminde bazı boşlukların bulunması, sen
dikaların lüzumsuz sürtüşmelerine meydan vermekte
dir. 

Diğer taraftan, kanunda yeri olmayan genel grev, 
boykot, direniş, işgal olayları çalışma barışının teme
linden sarsmakta, mikro ve makro dengede önemli 
ölçüde malî ve ekonomik kayıplara müncer olmak
tadır. Devlet hayatında telafisi güç gediklerin açıl
masına sebebiyet vermektedir. 

Bu itibarla en büyük temennimiz, bir hukuk dev
leti olarak kanunsuz olayların hak elde etme vasıta
sı olarak kullanılmamasıdır. 

Bakanlık olarak hak ve hukukun yanında oldu
ğumuzu, hukukun üstünlüğü prensibine inandığımızı, 
kaba kuvvete dayalı gayri kanunî tutumun karşısın
da bulunduğumuzu sarahaten belirtmek isterim. 

''Muhterem milletvekilleri, konuşmam esnasında Ba
kanlığımın çalışma esasını ve imkân dahilinde muh
terem sözcülerin tenkit ve temennilerini özet olarak 
cevaplandırmaya gayret ettim. Haklı olan tenkitleri 
büyük bir hassasiyetle dikkat nazara alacağımı arz 
eder, Yüce Meclisi hürmet ve muhabbetle selâmla
rım. (M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sualler var efendim, bir dakikanızı rica edece

ğim. 
Sual sormak isteyen arkadaşlar?.. Sayın Anadol, 

Sayın Erçelik, Sayın Cebe. 
Başka soru soracak sayın üye?.. Yok. Soru sor

ma müddeti bitmiştir. 
Buyurun Sayın Anadol. 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın .Ba

kan göreve geldiklerinde zamanın Bakanlık müste
şar ve müsteşar yardımcılarını görevden almıştı. Bu 
işlem Danıştay 5 nci Dairesince durdurulmuş ve ka
rar iptal edilmiştir. Sayın Bakan, buna uymamışlar
dır. Hükümetin başı Sayın Demirel, Danıştay karar
larına uyuyoruz derken, Sayın Çalışma Bakanı Da-
nıştaym esasa ait iptal kararına uymamakta neden 
direnmektedir? 

Danıştayın iptal kararını uygulamayan Sayın Ba
kan, müsteşar ve müsteşar yardımcılarını müstafi 
saymıştır. Danıştay, müstafi sayma kararı için de 
yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Sayın Ba
kan, bu ikinci karar karşısında ne yapmayı düşünü
yor? Birinci sorum bu efendim. 

Konuşmamda da belirttim ve Sayın Bakan, bazı 
sorularıma cevap verdiler. Her hâlde bir hususu 
unuttular, onu soracağım. 

Bir iddia var. Konya'da Seydişehir'de sendikal 
anlaşmazlığın arifesinde olaylar oldu, hepimizin tas
vip etmediği müessif olaylar oldu, kan döküldü ve 
Seydişehir'deki bu sendikal çekişme dikkatleri çekti. 
Gazetelerde yayınlanan haberlere göre, Konya 2 nci 
Sulh Hukuk Mahkemesi Bölge Çalışma Müdürlüğü
ne giderek, üye kayıt fişlerinin sahte olup olmadı
ğına dair daha önce vaki iddia ve itirazları incele
meye gittiklerinde mahkemenin ve mahkemeye katı
lan bilir kişiler önce Bölge Çalışma Müdürü tarafın
dan içeri alınır; fakat biraz sonra Bölge Çalışma Mü
dürü Ankara ile telefonla görüştüğünü, bu nedenle 
mahkemeye ve mahkemenin atadığı bilir kişilere ev
rakları vermeyeceklerini söyler. Hâkim ve mahke
meye bilir kişi heyetini sokmaz geri gönderir. 

Bu olayda Bölge Çalışma Müdürü Sayın Bakanın 
emrinde olduğuna göre bu olaydan sayın Bakanın 
haberi var mıdır? Eğer yok ise, Konya Bölge Çalış
ma Müdürü Sayın Bakana veya bakanlığa izafeten 
böyle bir söz söylediğine göre, hakkında ne düşün
mektedir? 

Yine aynı Seydişehir olaylarıyle ilgili olaylardan 
önce müfettişlerden birinin Elâzığ'da iş yok iken, 
Konya'dan Elâzığ'a gönderildi. 2 müfettişin Seydişe
hir'de Konya ilinde teftiş dışı bırakıldığını ve yerine 
buradan 10 müfettiş gönderildiği ve bu müfettişlere 
Konya telefon defterinde adedi ve süreleri belli Ça
lışma Bakanlığından 15 acele telefonla talimat veril
diği iddia edilmiştir. Sayın Bakanın haberleri var mı
dır? 

Bir sorum daha var. 
Halen Bakanlık tşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü gö

revinde olan Sayın Kerem Avşar, bundan önceki Ge
nel Müdürlüğü sırasında, Genel Müdür göreviyle il
gili iki iddiadan dolayı Bakanlık Teftiş Kuruluna 
sevk edilmiş 1,5 yıldır yürütülen soruşturma sonuç
lanmış, Sayın Bakan bu soruşturma hakkında ne dü
şünmektedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazılı da cevap verebilirsiniz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) — Efendim, bu hususta cevap vermek is
tiyorum. 

Bir kerre, Danıştay kararlarının uygulanmadığı 
meselesi öne sürülüyor. Muhterem arkadaşlarım, bu 
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arada biz, bizden önce Hükümet olmuş arkadaşla
rın, Bakanların yaptığından başka birşey yapmadık. 
iki üç arkadaşımızı orada görevinden başka bir gö
reve tayin ettik ki, Sayın Önder Sav zamanında ay
nı hadiseler olmuştur. Müsteşar, müsteşar muavinle
ri gibi personel tayin edilmiştir. 

Aslında şu yapılan tayinde bir usulsüzlük... 
ÖNDER SAV (Ankara) -— Biz Danıştay karar

larına uyduk. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 

(Devamla) — Müsaade ederseniz. 
Tayinlerde kanunî hiç bir usulsüzlük olmamıştır. 

Yalnız, Danıştay kanunlara uygun olarak yaptığımız 
bu tasarrufları iptal etmiştir. Ortada bir fiilî durum 
mevcuttur. Bir üçüncü şahıs gelmiş ve başka bir ar
kadaşımız aynı vazifeye tayin olunmuştur. 

Burada birinin hakkını yerine getirelim derken, 
başka birini ızrar etmemiz mümkün değildir. Bu hu
susu düşünen, bu hususu nazarı dikkate alan Türki
ye Cumhuriyeti Anayasası 114 ncü maddesinde bu 
duruma sarahat getirmiştir. Onu da müsaadenizle arz 
edeyim; «Madde 114. İdarenin her türlü eylem ve 
işlemine karşı yargı yolu açıktır. 

Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gös
terilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getiril
mesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. îdarî eylem 
ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez». 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın tasarru
funda bulunan idarî bir tayindir ve bu, Anayasanın 
şu maddesine göre sureti katiyede usulsüz değildir 
ve biz kendi selâhiyetimizi kullandık, tayinimizi kul
landık. 

Öbür tarafa gelince; şu anda uygulamamız müm
kün değildir, yani Danıştayın verdiği kararı uygu
larsak, burada bulunan diğer arkadaşlara ne diyece
ğiz? Mümkün değildir, çünkü, başkalarına zarar ve
ren herhangi bir maddeyi uygulamamız Anayasanın 
114 ncü maddesine göre de mümkün görülmemekte
dir. 

Arkadaşlarımızı tayin ettiğimiz vazifede, «Buyu
run, çalışın», arkadaşlarımız, «Biz çalışmayız, biz müs
teşar maaşı alırız»' diyorlar. Bu hususta, bu şekilde 
bir çalışma ve bunlara maaş ödeme imkânını göre
miyoruz. Eğer karşılıksız, çalışmadan maaş verilme
si mümkünse, ona bir yol gösterin de biz onu yapa
lım muhterem arkadaşlarım. 

Şu halde, bizim tasarrufumuz mevcut Anayasaya 
göre uygundur ve yerinde yapılmıştır. 

ı Konya mevzuuna gelince; 
Muhterem arkadaşlarım, Seydişehir'de cereyan 

eden hadiseler için, Konya Bölge Çalışma Müdürlü-
L günün bize gönderdiği yazısı var; oradaki müfettiş

lerin kâfi gelmeyeceğini söyleyerek, Ankara'dan mü
fettiş istemiştir. Biz de bu arkadaşları göndermişiz
dir. Mahallinde tetkikat yapılmıştır, bilâhara usulü
ne uygun mahkeme talepleri yerine getirilmiştir. Kon
ya'dan herhangi bir usulsüz, yahut şikâyeti mucip bir 
şey Bakanlığıma intikal etmemiştir ve o şeyler, mah
kemenin istediği talepler usulüne uygun şekilde yeri
ne getirilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hüseyin Erçelik, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERÇELlK (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli Bakanımız, Almanya'daki işçi temsilci
liklerimize gönderilen ateşelerin lisan bilmediği Al
manya'dan gelen işçilerimiz tarafından söyleniyor, 
doğru mudur? 

ikincisi; oradan- buraya aktarılacak olan primlerin 
geç geldiği, savsatıldığı 1, 2, 3 seneye kadar uzatıl
dığı söyleniyor, sayın Bakan bu hususta ne düşünü
yor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) -H Muhterem arkadaşlarım, buradaki üni
versitelerde lisan imtihanları olmaktadır ve zaten ate-
şelerimiz yeni gitmeye başlamışlardır. Eskiler hak
kında böyle şikâyetleri ben aldım, onlar üzerinde du
ruyorum. Yeni arkadaşlarımız lisana bihakkın vakıf 
olarak burada imtihandan geçtikten sonra gönderil
mektedir. 

Prim mevzuları, işte buradaki emeklilik yaşları 
dolayısıyla arada bir fark mevcuttur. Almanya Hü-

I kümetiyle bu arada anlaşmaya çalışıyoruz. Eğer bir 
netice alırsak bizim işçilerimizin, burada teklif edi
len kanun tasarısıyle 25 seneyi doldurduktan sonra 
55 yaşında emekliye ayrılmalarını sağlayacağız. On
lardan bu primlerin Türkiye'ye getirilme imkânını 
arayacağız. Bu aradaki 10 senelik farkı Hükümet za
ten kendisi ödeyecektir, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Necati Cebe, buyurun efendim. 
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NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sa- ı 
yın Bakan tarafından iki sorumun cevaplandırılma
sını istirham ediyorum 

1. — YAKAL Şirketi, Balıkesir'in Bigadiç ilçe
sindeki bor ocaklarında çalıştırdığı işçilerden 80 ka
darını topluca işten çıkarınca bu ocaklarda çalışan 
yüzlerce işçi işverenin bu yasa dışı davranışına bir 
tepki olarak greve gitmiştir. Bir aya yakın bir sü
redir devam edegelmekte olan bu grevden Çalışma 
Bakanlığı haberdar mıdır? Haberdar ise, işverenin 
toptan işçi çıkarma niteliğini taşıyan bu davranışın 
karşısında Bakanlığınızın takındığı tutum ne olmuş 
ve eğer varsa aldığı tedbirler neler olmuştur? 

2. — Yasalarımız, açık işe işçi; işsize iş bulma I 
görevini yalnızca İş ve İşçi Bulma Kurumuna ver
miştir. Bu iş ve işçi bulma işlemini kişilere olduğu 
gibi tüm öteki kurum ve kuruluşlara yasaklamıştır. 
Buna rağmen Ülkü Ocakları Derneği işsizlere iş bu
lacağını kamu oyuna açıkça duyurmaktadır. Bu der
neğin yasalara açıkça aykırı bu tutumu karşısında 
Çalışma Bakanlığı ne yapmıştır? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Cebe. Sa
yın Bakan, sorunun cevabını yazılı olarak verebilir
siniz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) — Birinci suale yazılı olarak cevap vere
ceğim. İkincisine gelince : 

Muhterem arkadaşlar, ben polemiğe girmek iste
miyorum. Asıl mesele, şu memlekette gücümüzün 
yettiği kadar hizmet edebilmenin gayreti içinde bu
lunmaktır. Filan yerde filan teşkilât «Ben işçi bula
cağım» demiş filan; bunlar bizim için muteber söz
ler değildir. Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Kurumu 
bunların emrinde çalışamaz ki; kimsenin emrinde 
çalışmaz ki. Yalnız, Bakanlığımıza bağlıdır ve ora
da kendi hizmetini görmekle mükelleftir. Öyleyse, 
başka bir kuruluşun İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
yerine geçmesi mümkün değildir. Bu hususta düşü
necek bir şey de yoktur ve bize müracaat eden iş
çiler açık işlere yerleştirilmektedir. Bunun dışında 
herhangi bir müessese işe yerleştirmek salâhiyetine 
sahip değildir. Arz ederim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Derneğin bu dav
ranışı yasal mıdır, Sayın Bakan? 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) — Değil efendim. Şimdi biz şunu söyle
mek istiyoruz. İş ve İşçi Bulma Kurumunun dışında 
herhangi bir müessesenin iş bulması mümkün değil
dir. Biz, bize müracaat edenleri, İş ve İşçi Bulma 

ı Kurumu vasıtasıyle işlere yerleştiriyoruz. Bunun dı-
I şında, İş ve İşçi Bulma Kurumunun dışında herhan-
I gi bir teşkilâtın vazifesi değildir. Bu bakımdan da 
I bizim görüşümüz budur. 
I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
I Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı tara-
I fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
I arz ederim. 
I Bingöl 
I Hasan Celâlettin Ezman 

I Federal Almanya'da işten çıkarılan işçilerimize 
I bir zaman için işsizlik parası ödenmektedir. Bu işçi

lerden bir kısmı işsizlik sigortasından verilecek para-
I mn toptan verilmesini istemektedirler. Bunlar yurda 
I dönmek isteyen işçilerdir. Bu durumdaki işçilerimize 
I toptan ödeme imkânı sağlanmış mıdır? Değilse bu 
I imkânın sağlanması için Federal Almanya nezdinde 
I çalışmalar olmakta mıdır? Bu hususun temini müra-
I kün müdür? 
I Ömer Lûtfi Zararsız'ın soruları : 
I Aşağıdaki sorumun muhterem Çalışma Bakanın-
I ca cevaplandırılmasına delâletlerini saygıyle rica ede-
I rim : 
I 1. — Yurt dışında ne kadar işçi dövizi vardır? 
I îşçi dövizimizin tamamının yurdumuza getirilmesi 
I için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 
I 2. — İşçilerimizin manevî eğitimi için bir çalış-
j manız var mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
I (Devamla) — Cevabını yazılı mı istiyorlar? 

I BAŞKAN — Hayır. Siz nasıl isterseniz verebi-
I lirsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
I (Devamla) — Aslında, bu sigorta ücretlerinden ke-
I silen bedellerin toptan olarak işçilerimiz tarafından 
I alınmasını biz arzu etmiyoruz. Çünkü bunlar bunu 
I aldıkları zaman aslında işveren hissesi orada kalmak-
I tadır; Almanya'da o bankalarda, Alman Hükümetin-
I de kalmaktadır. Onun için biz işçilerimize tavsiye 
I edij'oruz ki, «siz paralarınızı oradan toptan alma-
I ym, Türkiye'de çalışıp emekli olduğunuz takdirde, 
I Almanya'daki bütün kesilmiş sigorta primlerini bir-
I likte alacaksınız». Biz oradaki işçilerimize bu telki-
I natı yapıyoruz ve orada toptan para almaları bizim 
I zararımıza olur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İşsizlik si-
I gortası ne olacak? 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
I (Devamla) — İşsizlik sigortası meselesi zaten.. 
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. BAŞKAN .— Onu yazılı olarak istiyorlar zaten 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) — Yazıl- istiyorlarsa, yazılı cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Evet. Başka soru yoktur. Soru iş
lemi bitmiştir efendim. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar). 

Sayın Yücel Dirik, buyurun efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; teşekkür ederek sözlerime başlıyo
rum. 

Hakikaten sabahtan beri, bilhassa bu Bakanlık 
bütçesinde dinlediğimiz birçok arkadaşlardan müste
fit olduk. Fakat yine, görevleri icabı, anamuhalefet 
partisi sayın sözcümüzden daha etkin, daha tesirli, 
geçerli, işleri tekliflerin, temennilerin yapılmasını bek
lerdik. Hele aynı partiye mensup bir arkadaşımızın 
şöyle düzmeceli, şiirli konuşması belki birçok kişi
lere hoş gelmiş olabilir; fakat fikir, felsefe olmadık
tan sonra yapılan zikirlerin hiç bir kıymeti kalmıyor. 
Ne derler; «Fikirsiz her.türlü zikir, ne kadar süs-
lense, tellense, allansa, pullansa, aynı mezardaki taş 
gibi soğuktur, sessizdir». 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O mezar taş
ları çok şey, mana ifade eder. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Şimdi sevgili ar
kadaşlarım, esasen mana demedim, yalnız soğuk du- • 
rur, sessiz durur demiştim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Sayın 
Dirik siz de cevap vermeyin efendim, vaktimiz de 
bir hayli geçti zaten. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Gerçekten de öy
le oldu, tabiatıyle o mezar taşının manası, altındaki 
yatanla da ilgilidir; onun değeriyle, şahsiyetiyle de 
ilgilidir. Ondan bahsediyorsunuz da. 

Şimdi referandumdan bahsediliyor. Esasen bu hu
susta çok rahat münazara, münakaşa yapılabilir. Bu 
çıkarılabilir de; fakat bundan çok daha önemli me
seleler varken, konuşmanın başından sonuna kadar 
referandum mevzuu üzerinde duran arkadaşlarımızın; 
memleketteki işçi meselelerine, iş davalarına yakinen 
eğilmediklerini burada müşahede etmiş bulunuyo
ruz. 

Referandum çıktı. Ne olacak? O iş yerindeki yet
kili sendika şu veya bu... Bunun tespitini sağlaya
cak, daha demokratik olabilir, aleyhte tarafları var
dır, lehte tarafları olabilir. Esasen, bugünkü sistemle 

de yapılabilmektedir; ama Birtakım tahrifatlardan 
hepimiz şikâyetçi olabiliriz. Ben ise, bundan daha 
mühim bazı hususlar üzerinde durmak isterim şu 
kısa müddet içerisinde. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün ve bilhassa şu beş, 
altı senedir işçi, işveren arasında çeşitli huzursuzluk
lar görmekteyiz, sendika kavgalarına şahit olmakta
yız. Yerli, yersiz, haksız grevlerle, direnişlerle zaman 
zaman karşılaşmaktayız. Boykotlar olmakta, fabri
ka kapıları kaynakla kapatılmakta ve idareciler işçi
lerin, işçiler idarecilerin zaman zaman üzerine yürü
mektedir. 

Bunların temel nedeni, referandum var veya yok, 
bu değildir. Bilhassa toplu sözleşmelerde işçi - işve
ren arasında yapılan anlaşmalarda bir sistemin, bir 
prensibin mevcut olmamasından ileri gelmektedir; 
yani bir sistemsizlik vardır, bir başıboşluk vardır, 
bir açıklık vardır. 

Bu mevzuu ele almak gerekir. İşçi, işveren kar
şılıklı oturdular... Biz de zamanında idareci olarak 
işveren olduk, zaman zaman işçi olduk, yakinen bili
yoruz bu meseleleri. Karşılıklı olarak oturdular; ne, 
neye göre isteyecek? Ne, neye göre verecek? Bugün 
bu Türkiye'de belli değil. Herkes kendi şahsî hesabı
na göre, kendi çıkarma göre, kendi koltuk ve mevki 
düşkünlüğüne göre hesaplar yaparak ona göre talep
lerde bulunmaktadır. 

Toplu sözleşmelerin en mühim kısmtnı da, 500 
madde olsa, en mühim kısmını bir madde olan üc
retler teşkil etmektedir. Bir ücret isterken veya bir 
ücret verirken nelere dikkat etmek gerekir; bunlar 
üzerinde durmaktadır, durulması gerekir. 

İster Devlete ait olsun, ister özel sektöre ait ol
sun, o müessesenin cirosu, kârı, ürotimi ve hayat pa
halılığı gibi mühim unsurlar fiyatların tespitinde, 
ücretlerin talep edilmesinde bir mihenk taşı olmalı, 
bu hususlarda gerek sendikalar, gerek Devlet ve ge
rekse işveren kesimi araya girerek, karşılıklı otura^ 
rak, bir yönetmelik, bir mevzuat yapılmalı ve talepler 
buna göre olmalı. Yani, ekonomi ilminin emirlerine 
uygun olarak yapılmalıdır ki, toplu sözleşmeler aylar
ca sürmesin ve neticede, yerli yersiz birtakım direniş
lere, kanunsuz 'grevlere gidilmesin. Hatta, bugünkü 
sistemle, herhangi bir sendika idarecisi grev yapmayı 
aklına koymuşsa, bugünkü kanunlarla çok rahat, Tür
kiye'deki birçok müesseseleri greve götürmek müm
kündür. Yüz lira asgarî ücret, sendika başkanıyım, 
gitsem 1 100 lira istiyorum desem, bir kuruş inmem 
desem, karşımda ne uzlaştırma kurulunun kıymeti 
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var, ne Hükümetin kıymeti var... Neticede bu duru
ma gidilebilir; fakat bugün sendikalarımızın ı% 99'u 
yine vatanperver ellerdedir, akıllı ellerdedir ve birta
kım uzun pazarlıklar olsa da, yine neticede işçi lehi
ne, memleket lehine birtakım kararlar alınarak an
laşmalar yapılabilmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bilmiyorum, içinizde tabia
tiyle işveren ve işçi vardır. Toplu sözleşme yapanlar 
vardır, araya girenler vardır. Bunun güçlüğünü, zor
luğunu bilenler, bu söylediklerimin manasını çok da
ha iyi anlarlar. Prensipli, sistemli bir esasa dayanan 
bir sosyal anlaşma, sosyal pazarlık düzeni kurmak 
mecburiyetindeyiz. Buna bazı kişiler, ki, Bütçe Ko
misyonunda da geçti, efendim hür iradenin tecellisi
ne mani olunma durumu ortaya çıkmaz mı, deniyor. 
«Hür iradenin tecellisine mani olunma durumu...» 
Bunu her kesimde aramak lâzım. Esasen b,en bu fi
kirde değilim, bugün kıdem tazminatını 30 güne çı
kardık, çok güzel oldu. Bu, bir tarafın hür iradesinin 
tecellisine mani değil mi? Olmaz; olmadığı için bu 
kanunu çıkarmış bulunuyoruz. Çeşitli emeklilik, yaş
ları tespit ediyoruz. Çeşitli sigortalar, çeşitli çocuk 
zamları, geçim zamları, yakacak zamları koyuyoruz, 
kanunla tespit ediyoruz. Bunlar tabiatiyle hür irade
nin tecellisine mani değildir, inanıyoruz. Biraz evvel 
arz ettiğim hususların ele alınması da hiçbir zaman 
hür iradenin tecellisine mani olmaz ve bunların neti
cesinde işçi, hakkını çok kolaylıkla, çok rahatlıkla 
alabilir ve işveren de vermesi gereken miktarı çok 
rahatlıkla, uzamadan, gönül rızası içinde verme im
kânına kavuşabilir. ^ ^ 

Sevgili arkadaşlarım, tabiatiyle hep çalışanlarla, 
maaş alanlarla uğraşıyoruz. Bir de aylık geliri, gün
lük geliri olmayan ve büyük bir yekûna ulaşmış iş
sizlerimiz vardır. Bunların da ele alınması gerekir. 
Bunun için, tabiatiyle yatırımdan başka çıkar bir yol 
yoktur. Çalışma Bakanlığının Hükümet içerisinde bir 
Bakanlık olarak yatırımlar hususunda da, ki, yakinen 
biliyoruz Hükümetin programını, Çalışma Bakanlığı
nın da bu hususta yeni iş yerleri açılması hususunda 
büyük gayretler göstermesini temenni etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, iş sahaları açılması yanın
da, aynı zamanda öyle bir durumdayız ki, hem işçiye 
ihtiyaç var, hem işe ihtiyaç var, böyle bir durumda
dır Türkiye. Bu da nereden ileri gelmektedir. Birta
kım kalite noksanlığından ileri gelmektedir. Gerek sı
naî kesimde olsun, bilhassa tarım kesiminde olsun, 
bahçecilik yapanlar, hayvancılık yapanlar çok yaki
nen bilirler, istedikleri işçiyi bulamamaktadırlar. Ya

ni bir kesimin işe ihtiyacı var, iş yok; bir kesimin 
işçiye ihtiyacı var. işçi yok. Bunun da ortadan kaldırıl
ması için, başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere, Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, Köy işleri Bakanlığı, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve yine sendikalar 
birtakım pratik okullar, kurslar açmalı ve kalifiye 
işçi yetiştirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, vaktiniz dolmuştur 
efendim, lütfen bağlayınız. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Sözlerimi bağlaya
cağım Sayın Başkanım. 

Sözlerimi bağlarken, Sayın Bakanlığımızın şu me
seleler üzerinde durmasını kısaca temenni ediyorum. 

Her türlü ataşeliklerimiz ve müşavirliklerimiz et
kin hale getirilmelidir. 

Mevcut işgücü anlaşmaları tekrar yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

tşçi tasarrufları, bundan sonra gelecek tasarruf
lara cesaret verecek şekilde Türkiye içinde değerlen
dirilmelidir. 

İşçi derneklerine maddî manevî yardımlar yapıl
malıdır. 

Boş zamanları değerlendirme meselesi ele alın
malı, bilhassa dış ülkelerdeki işçilerimizin bu boş za
manları değerlendirilmeli ve bu işçilerimizin Anayurt
la, millî tarihimizle, kültürümüzle, şuurumuzla irtiba
tını temin edecek ve bunların işlenmesini sağlayacak 
Türk evleri bugüne kadar Dışişleri Bakanlığına bağ
lıdır, bunların Çalışma Bakanlığına geçmesi iyi olur 
düşüncesindeyiz, 

Aşırı akımların önlenmesi için her türlü seminer
ler yapılmalı, konferanslar tertip edilmeli ve yayınlar 
ele alınmalıdır. 

Din görevlilerinin sayısı artırılmalıdır ve yine dı
şarıda, ülkemiz aleyhine birtakım yayınlar görmekte
yiz; bunların önlenmesi için her türlü gayret sarf 
edilmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 
YÜCEL DİRİK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkanım. 
Bilhassa Ortak Pazarla aramızda yaptığımız kat

ma protokolde 36 ve 39 ncu maddelerde belirtilen iş
çilerimizin Ortak Pazar ülkelerinde serbestçe dolaşa
bilmeleri ve sosyal güvencelerini sağlayan bu madde
lerinde - ki, mevcuttur fakat bugün işlemez durum
dadır - işler hale getirilmesi Hükümetimizce sağlan
malıdır. 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin, evvelâ büyük mille
timize, sonra Sayın Bakanlık camiasına hayır ve 
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uğurlar getirmesini niyaz edeı, Yüce Meclisi saygjyle 
selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik. 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

1Q1 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 22 098 830 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Çalışma Hayatının Düzenlen
mesi hizmetleri 41 580 7C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
hizmetleri 92 2C2 909 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden-

- 1er... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Yurt dışı İşçi sorunları hiz
metleri 40 818 9CC| 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

903 Hizmet Programlarına dağıtıla
mayan transferler 5 605 0?0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin, Çalışma Bakanlığı 
camiasına ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olma
sını niyaz ederim. 

C) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi
nin görüşülmesine geçiyoruz.. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
gruplar adına söz isteyen sayın üyeleri sırayla oku
yorum 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın 
Talât Oğuz, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın 
Sabri Dörtkol, Demokratik Parti Grupu adına sayın 
Orhan Tokuz, Adalet Partisi Grupu adına sayın Hü
seyin Avni Kavurmacıoğlu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına sayın Murat Kâhyaoğlu. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sayın Osman 
Aykul, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, sayın Hüseyin 
Erçelik, sayın Ali Sanlı, sayın Müfit Bayraktar, sayın 
Kemal Ataman, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Etem 
Eken, sayın Hasan Değer, sayın Hasan Özçelik, sayın 
Enver Akova, sayın Hüseyin Deniz, sayın Orhan Ça-
neri, sayın Sabri Dörtkol, sayın M. Kemal Gönül. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz; buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1976 malî yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe
si üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüş, düşünce ve temennilerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu 
vesileyle Yüce Meclisi ve Bakanlığın değerli mensup
larını saygı ile selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal adaleti ve sosyal 
güvenliği yaygın hale getirmek için gerekli çalışma
ları hızlı yürütecek ve sosyal alanda Türk cemiyetini 
ileriye götürme amacını güden demokratik kurallar 
içinde tedbirler alınmasını Anayasamız amaç edin
miştir. Sosyal adalete ve sosyal güvenliğe açık bu
lunan Anayasamız da tüm, çalışmaların mutlu bir 
hayat yaşamaları; çalışanların, işten ayrıldıktan son
ra istikballerinin teminat altına alınması, yaşam
larının her türlü geçim endişesinden uzak bir şekil
de düzenlenip, sürdürülmesini temin yönünden her 
türlü tedbir ittihazı öngörmüştür. 

Toplumda sosyal adalete ve sosyal güvenliğe da
yanan bir huzurun hüküm sürmesi en büyük ama
cımız olmalıdır. İşçi haklarının ve geçim seviyesi
nin, ekonomik kalkınmamızın icapiarıyle dengeli 
bir şekilde geliştirilmesini, sosyal adaletin vazgeçil
mez unsurlarından biri saymaktayız. 

Türkiye'de işçi hakları, millî dayanışmanın, ada
let duygusuna, emeğe olan saygının mahsulüdür. 

Toplumların gelişmesinde sosyal güvenliğin öne
mi çok büyüktür. Geçmiş dönemlere oranla toplu
mun çağdaş ülkelere uygun olareık sosyal güven-
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lik konularına ilgisi, her toplum kesiminde bu dö
nemde çok daha fazla bulunmaktadır. Geçen yüz
yıllarda ülkelerin gelişmesi için sadece ekonomik kri
terler kullanıldığı halde, bulunduğumuz yüz yılın 
büyük özelliği, toplum gelişmesinde sosyal kriter
lerin önplana geçmiş olmasıdır. Bir ülkenin uygar 
sayılması artık sadece sanayileşme, ürettiği ürünler 
gibi konulara bağlı kalmamakta, ülke halkının ne 
oranda sosyal refahtan nasibini aldığı ve ne oran
da sosyal güvenlik içinde bulunduğu araştırılmak
ta ve ülkenin uygarlığı konusunda bu gerçekler dik
kate alınmaktadır. 

Ülkemizde sosyal güvenliğin tarihi, duygu ve dü
şünce olarak çok eskilere kadar gider. Türk toplu
munun tarihsel yapısı içinde kişiseİ yardımlaşma
lar, loncalar biçiminde toplu yardımlaşmalar ve çe
şitli risklere karşı geleneksel yardımlaşma yolları, 
sosyal güvenlik ihtiyacına dayalı hareketler olmuş
tur. Ancak, modern anlamda sosyal güvenlik ör
gütleri kurulması, ülkemiz için oldukça yenidir. 
Bu kuruluşların yeni olnıasiyle birlikte ülkemizde
ki sosyal güvenlik politikasının kesinlikle çizilme
miş olması, bir yandan sosyal güvenliğe kavuşan 
vatandaş sayısını çok sınırlı bırakırken, diğer yan
dan da sağlanan haklar bakımından önemli fark
lar yaratmıştır. Bu durum böyle devam ettiği tak
dirde, toplumumuzda bu dengesizliğin yarattığı dal
galanmaları, çeşitli kurumlar arasındaki farklardan 
yararlanma isteklerini ve giderek sosyal güvenli
ğe karşı bir güvensizlik duygusunun doğmasını ön
lemek mümkün olmayacaktır. Onun içindir ki, Sos
yal Güvenlik Bakanlığının kuruluşu, hatta gecik
miş- diyebileceğimiz, modern ve gerçek ihtiyaca ce
vap verebilen bir organizasyon olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1973 yılında Türkiye'de 
yaklaşık olarak çalışan nüfusun % 28'inin şu veya 
bu şekilde sigortadan veya sosyal güvenlikten ya
rarlandığı hesaplanmıştır. Bu oran, ücretliler için 
çok daha yüksektir; fakat ücretli çalışanlardan da 
herhangi bir sosyal güvenlik sistemine bağlanmış 
olanlar vardır. Bu oranlan artırmak, ilk hedef ola
rak bütün ücretlileri sosyal sigortadan yararlan
dırmak, giderek bütün çalışanların, köyde ve kent
teki bütün faal nüfusun sosyal güvenlikten yarar
lanmasını sağlamak, Cumhuriyetçi. Güven Partisi 
Millet Meclisi Grupunun yıllardan beri savunduğu 
fikir ve düşüncelerdir. 

Aziz arkadaşlarım, 1973 yılındaki Sosyal Sigor
talar Kurumuna bağlı sigortalı sayısı 1 600 000'ne 

yükselmiştir. Bu sigortalıların 510 OOO'i kamu, 
1 140 OOO'i özel kesimde çalışmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı üyelerinin sayısı 
850 000 dolayındadır. Esnaf ve sanatkârlar ve öteki 
bağımsız çalışanları kapsayan BAĞ - KUR, 1974 
yılının ilk 8 ayında 825 000 bağımsız çalışanı kap
samı içine almıştır. Bu sigortalı grupunun 560 bini 
Esnaf ve Sanatkârlar Birlikleri Konfederasyonuna, 
168 bini Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar 
Birliğine, 7 600'ü Mimar Mühendis, Tabip ve Eczacı 
Odalarına mensuptur. Bankalara, reasürans şirketlerine 
bağlı olan yaklaşık olarak 36 yardımlaşma sandığında 
40 bin kişi için ayrı sosyal sigorta programları uygu
lanmaktadır. Bu konuda Sosyal Sigortalar Kanunu
na getirilen 86 ncı madde (Topluluk Sigortası) uy
gulamaları etkenliğe kavuşamamıştır. Bunun yanı 
sıra, geçici 20 nci madde ile belirli bir sürede, Sos
yal Sigortalar Kurumu ile bütünleşmesi öngörülen 
bu sendikalar bu amaçla giriştikleri hazırlıkları bi-
tirememişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda ve ormancılıkta 
çalışanların Sosyal Sigortadan biran önce ve süratle 
yararlanmaları ve sosyal güvenliği bütün yurtdaş-
lara yayma yolunda güçlü adımlar atmayı amaçla
yan Cumhuriyetçi Güven Partisinin tarım ve orman 
işçilerinin sigorta kapsamına alınmasına dair çaba 
ve gayretleri hepinizce malûm bulunmaktadır. Ta
rım ve Orman işçilerinin sigorta kapsamına alınma
sını öngören ve Hükümetimiz tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevkedilip milyonlarca yurt-
daşımızı ilgilendiren tasarı üzerinde takdir ve şük
ran duygularımızı ifade etmekte yarar görmekte
yiz. 

Emekliler arasında en çok ıstırap çekenler, aylık
ları dondurulmuş ve sabit kalmış olan işçi emeküle-
ri, işçi dul ve yetimleri ve'malûl işçilerdir. Cumhu
riyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu, bu görü
şü yıllardan beri savunmuştur, ve bu mevzuda üye
leri tarafından kanun teklifi yapılmıştır. Milliyetçi 
Partiler Topluluğu Hükümeti, bu konuyu vadettiği 
gibi süratle çözmüştür. İşçi emeklisi, dul ve yetim
leri arasında en düşük seviyede aylık alanlara % 85 
oranında zam yapıldığını görmekle, memnuniyeti
mizi belirtmek isteriz. Bu mağdur zümreye bir yıl
da sağlanan gelir artışı 900 milyon liradan fazladır. 
Ayrıca kanunun uygulama tarihi 1974 yılından baş
latılarak, geçmişteki haksızlık da bir ölçüde telâfi 
edilmiş ve bir yıllık fark, bu emektar ve mağdur 
yurttaşlarımıza topluca ödenmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, böylece 1 Temmuz 1975 
tarihinden itibaren bir yıl içinde 1 800 000 000 lira 
ek gelir bu yurtdaşlara sağlanmaktadır. 

Sağlık sigortasının kapsamı genişletilerek emek
li işçilerin eş ve çocukları da sağlık sigortası kapsa
mına alınmışlardır. Yalnız emekli işçilerin değil, bü
tün işçilerin bakmakla yükümlü oldukları ana ve 
babaları da sigorta kapsamının, bugüne kadar, dışın
da bulunmakta idiler. 506 sayılı Kanunda yapılan 
değişiklikle ana ve babalar sigorta kapsamına alın
mışlardır. 

Tedrici şekilde bütün yurda yayılacak olan bu 
uygulamaya Zonguldak'tan başlamış bulunmak
tadır. Çok yakında 38 ilde, daha sonra bütün yurtta 
ana ve babaların fiilen sağlık sigortasından yarar
lanmalarını ümit etmekle beraber bu çalışmalar
dan dolayı Sayın Bakanı ve Bakanlık mensuplarını 
tebrik ve takdir etmek gerekmeketedir. 

Değerli arkadaşlarım, sakatların ve cezalarını biti
rerek hapishaneden çıkan hükümlülerin durumları
na uygun işlere yerleştirilip, geçimlerini sağlamala
rı için tedbirler alınmakla beraber, bu tedbirlerin ki
fayetsiz olduğunu gördüğümüzden, yeni tedbir ve 
imkânların araştırılması lüzumuna inanmaktayız. 

İşçi veya köylü, genç veya yaşlı bütün Türk va
tandaşlarının sağlık bakımından tam bir sosyal gü
venliğe kavuşmalarını öngören Genel Sağlık Sigor
tası tasarısının Hükümet tarafından sonuçlandırılıp, 
Yüce Meclislere sunulduğunu müşahade etmekle 
memnuniyetimizi belirtmek isteriz. 

Sosyal güvenlik bakımından büyük bir ihtiyacı 
karşılayacak ve köylümüzün ziraî ürünleriyle hay
vanlarının uğrayacağı her türlü âfete karşı sigor
ta güvenliğini gerçekleştirecek olan Genel Tarım 
Sigortası tasarısının Yüce Meclislere sevkedildiğini 
görmekle memnuniyetimizi belirtmekte yarar gör
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, gelişen ülkelerde işsizlik 
sigortası konusu halledilmiş bulunmaktadır. Bugün
kü şartlar altında çağdaş dünyaya uygun bir kal
kınmayı öngördüğümüzden, işsizlik sigortasının bi
ran evvel tahakkuk ettirilip, gerçekleştirilecek bir 
duruma getirilmesi en büyük amacımız olmalıdır. 

Bunun işçiye ve işverene yeni primler yükleme
den yapılması imkânları ve Devletin Sosyal Sigorta 
fonlarına katkısı konusunun ciddiyetle incelenmesi 
lüzumuna inanmaktayız. 

Sosyal güvenlik kurumlarının topladıkları para
ların, israftan ve yolsuzluktan uzak şekilde, verimli 
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ve güvenli tarzda kullanılması lüzum ve zaruretine 
inanmaktayız. Verim ve güvenlik şartlarına iyice dik
kat edilerek bu paraların sanayi yatırımlarına yönel
tilmesi millî kalkınmayı hızlandıracak, işsizliğe kar
şı savaşta yardımcı olacaktır. Sosyal Sigorta Ku
rumu fonlarından işçi çocuklarına eğitim bursları 
verilmesi ve fırsat eşitliğini - geliştirici yeni ted
birlerin işçi çocuklarının okutulması yolunda gerek
li çaba ve gayretlerin gösterilmesi gerektiği düşün
cesindeyiz. 

Esnaf ve sanatkâr yurttaşlarımızın hastalık, ka
za ve yaşlılık hallerinde yeterli ölçüde sosyal güven
liğe kavuşmasını, kurulduğu günden beri Cumhuri
yetçi Güven Partisi savunmuştur. BAĞ - KUR bu 
yolda atılmış bir adımdır. BAĞ - KUR Kanunu
nun aksayan ve şimdiden şikâyetlere yol açan hü
kümlerini, esnaf ve sanatkâr yurtdaşlar lehine dü
zeltmek için gerekli gayretlerin sarfedilmesini talep 
etmekteyiz. Özellikle emeklilik yaşının bedenen ça
lışan ve yıpranan esnaf ve sanatkârlar için makûl 
bir seviyede tutulması lüzumuna inanıyoruz. Esnaf 
ve sanatkârların aile fertlerinin hastalık sigortasın
dan yararlanmaları zaruretine inanmaktayız. Sözle
rimi burada bitirirken Bakanlık bütçesinin Türk mil
letine ve Bakanlığın değerli mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (A. P., M. S. P. ve C. G, P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sabri 

Dörtkol. 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET SABRİ 

DÖRTKOL (Nevşehir) — Muheterem Başkan, Mil
let Meclisinin muhterem üyeleri; 

1976 ma'î yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 
üzerinde, Millî Selâmet Partisi Grupumuzun görüşle
rini arz etmek üzere, huzurlarınıza gelmiş bulun
maktayım; Yüksek Heyetinizi grupum ve şahsım adı
na hürmetle selâmlarım. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı siyasî hayatımızda 
çok önceden yer alması lâzım gelen bir kuruluş ol
masına rağmen, maalesef iki senelik bir maziye sa
hip bulunmaktadır. Geç de olsa millî bünyemizin 
böyle bir teşkilâta kavuşmuş bulunmasını şükran
la karşılıyoruz. 

Türk işçisinin, iş şartlarının insan yaşayışına uy
gun hale getirilmesi, gerekse uzun bir çalışma ha
yatı sonunda gençlik yıllarını ve olgunluk çağını mil
letinin hizmetinde geçirmiş insanların emeklilik dö-
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nemi içinde huzurlu bir yaşayışa kavuşturulması 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının vazifeleri cümlesinden-
dir. 

İnsanoğlu diğer yaratıklardan farklı olarak dört 
buutlu bir zaman içinde gelişir. Doğmadan önce, 
anne ve babasındaki noksanlıklar, sağlık ve sosyal 
cephesiyle, doğduktan sonra çocukta bazı eksiklik
ler halinde kendisini gösterir. Bu hal hayatı boyunca 
devam edebilir. Bunun için sosyal güvenlik hizmet
lerinin anne ve babadan başlaması gereklidir. 

Dünya hayatında insanın iradesi dışında karşıla
şabileceği tabiî afetler, hastalıklar, yaşlılık, maluli
yet, işsizlik, geçim sıkıntıları ve kazalar sosyal gü
venlik açısından dikkate alınması lâzım gelen hu
suslardır. 

Tarihin akışı içinde sosyal güvenlik müesseseleri 
değişip gelişmiştir. Millî ve sosyal hayatımızda asır
lar boyunca hâkim olmuş bulunan yüce dinimiz İs
lâmiyet, içtimaî yardımlaşma ve sosyal güvenlik 
mevzuunda en mütekâmil hükümleri vaz etmiştir. 
Öyle ki, ceninin ana karnında teşekkülünden itiba
ren yaşama hakkı olduğunu ve kati hüKümle tescil 
etaijş, ,->'~ugun düşürülmesini men etmek suretiyle 
sıhhatle doğumunu teminat altına almıştır. 

Muhtaç ve fakir kimselerin yerleşip iaşe ve iba
telerinin temini, düşkün ve hastaların tedavisi ve 
öğrenim çağında olanların tahsillerini ikmal etme
leri için vakıf müesseseleri, darüşşifalar, imaretha
neler, darülacezeler ve kervansaraylar kurulmasını 
temin etmiş öyle ki, bu sahadaki eserler yüksek 
îslâm kültürünün Selçuklu ve Osmanlı Türklerin-
deki sosyal güvenlik anlayışının tarihî abideleri ol
muşlardır. îslâmda sadaka-i cariye sayılan ve mil
let hayatında önemli yeri olan bu hizmetleri yapan
lar ve yaptıranlar için hizmetin devamı müddetince 
hasenat yazılacağına dair Hâdis-i Şerifler bu gibi. 
sosyal işlerin manevî teminatı, maddî teşvikçisi ol
muşlardır. 

Atalarımız bu inanç ve imanla sosyal sahadaki 
bu hizmetlerin ifasında birbirleriyle yarışır hale gel
mişlerdir. Bu ulvî inanç ve hissiyatın zaafı netice
sidir ki, sosyal hizmetlerimizdeki yarış durmuş, 
maatteessüf her türlü hizmeti Devletimizden bek
leyen, sadece şahsi menfaatini düşünen bir grup in
sanlar olmuş bulunmaktayız. 

îslâmın sosyal güvenliğe verdiği ehemmiyetin 
birer âlemi olan yukarıda saydığımız müesseseleri 
değil bugün yapıp ihya etmek, tamirine dahi Dev
letimizin yıllık bütçesinin kâfi gelmeyeceğini söy

lersem, bu hizmetlere atalarımızın vermiş olduğu 
önemi huzurlarınızda belki bir nezbe izah etmiş 
olabilirim. 

tslâmiyette zekât ilâhî bir emirdir. Bu emrin 
tatbiki sayesinde, zenginin malından fakir ve muh
taçlara ulaştırılan hak, sosyal nizamın teminatı ol
muştur. Zekâtın uygulanmasında hiçbir suretle muh
tacı zekât mükellefinin karşısında küçük düşürücü 
bir yol tutulmamış, zekât amillerine toplatılan bu 
gelirin, sonradan muhtaçlara dağıtılmak üzere bey-
tülmale katılması veya mükellefin ehlini, daha doğ
rusu müstehak olanı arayıp bulduktan sonra bir 
ilâhî emri ifa etmek mecburiyetinden doğan mükel
lefiyetten kendisini kurtarması rica ve minneti ile ifa
sı emrolunmuştur. 

Daha açık bir ifade ile zekât bir lütuf olarak ve
rilmemiş hak olarak alınmıştır. Zekât sınıflar ara
sındaki muvazeneyi temin etmiştir. Zenginden fakir
liğe doğru şefkat ve merhameti 'indirmiş, fakirden zen
gine doğru hürmet ve muhabbeti yükseltmiştir. Bin-
netice zekât, bütün ihtilâllerin sebeplerinden birisi 
olan «Benim karnım tok olsun, başkaları isterse 
acından ölsün» düşüncesini bertaraf etmiş, cemi
yeti sınıflar arasındaki farklılaşmadan ve ihtilâl
lerden kurtarmıştır. Ayrıca zekât, ecnebilerin insan
ları birbiriyle boğuşmaya teşvik eden, «Hayat bir 
mücadeledir» sloganı yerine, beşeriyeti sulh ve sü
kûna kavuşturan, «Hayat bir yardımlaşmadır» düs
turunu getirmiştir. 

«Anne babaya ihsan ve ana, baba veya bunlar
dan birisi yaşlılıklarında senin yanında kalmak mec
buriyetinde olurlarsa, bunlara rahmet kanatlarını 
indir» ayeti kerimeleri, yaşlılıklarında ana ve baba 
için îslâmın getirdiği en büyük sigorta olmuştur. 

Bugün malî durumları müsait olanlarımızın ana 
ve babalarını, ömürlerinin sonunda güçsüz, bakım
sız ve evlerinin bir köşesinde veya huzur evlerinde 
yapayalnız yaşamaya terk etmeleri, yukarıda temas 
ettiğimiz ulvî inanç sisteminden uzaklaşmanın ha
zin tablolarıdır. (M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) îslâmın sınırsız cömertliği teşvik eden hüküm
leri, cemiyette kardeşlik, sevgi ve iyi anlayışın teme
li olmuştur. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde Müslü
manların nisaba malik olanların fakir kimselere 
vermeleri emredilmiş bulunan fitre ise zekât ve sa
daka dışında yoksulların oruçla geçirecekleri gün
lerin bir nevi sosyal garantisi olmuştur. 

Yine Müslümanların, bir nispette varlığı olanla
rının senede bir kesmekle mükellef oldukları kurban 
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etinin üçte birinin fukaraya tahsis edilmiş olması, fu
karanın sosyal hayatının bir başka teminatıdır. 

İmparatorluk devrinde cemiyetin gittikçe geliş
mesi sebebiyle imparatorluğu ayakta tutan fikriyatın 
bozulmaması için, esnaf arasında vücut bulan Ahilik 
ve Lonca teşkilâtı, cemiyeti birbirine bağlayan üstün 
ahlâk ve fazilet esaslarına müstenit ve sosyal güven
liğin fikriyata ve filiyata matuf bir cephesini teşkil 
etmekteydi. Zamanla toplum içerisinde bulunan bu 
gibi küçük teşekküllerin anafikirden uzaklaşması ve 
inanç sistemindeki zafiyet sistemi ile loncalar ve es
naf teşekkülleri bozulmuş ve kuruluş gayelerinin ge
rektirdiği hedefleri kaybetmşiler; bu sebeple piyasa
da ehliyetsiz, liyakatsiz, vurguncu sanat erbabının 
türemesine sebep olmuş, sonraları ısdar olunan ka
nunlardaki boşluklar da bu durumu teşvik eder ma
hiyette bulunmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşu ile her yeni idarede oldu
ğu gibi, yeni yönetimin gereği olan kanunların lüzum 
duyuldukça ısdarı yoluna gidilmiştir. 

Cumhuriyetin ilânını müteakip kabul edilen ka
nunlar arasında, 114 sayılı Zonguldak havzasında ça
lışan işçilerin, kömür tozlarının bünyelerinde yaptık
ları tahribatla ilgili bir kanun ve yine 151 sayılı Ka
nun ile, muayyen hallerde işverenlerin, işçilerine sağ
lık yardımı yapmaları şartı getirilmiş bulunmakta
dır. Daha sonraları gerek iş hayatında çalışanların 
iş hayatını ve işten ayrıldıktan sonraki hayatlarını 
düzenleyen, gerekse memur sınıfının yaşayışlarını 
sosyal güvenceye bağlayan müteakip kanunlar, zaman 
zaman ve duyulan ihtiyaç nispetinde kabul edilmek 
suretiyle bugünkü sosyal seviyeye gelmiş bulunmak
tayız. 

Bugün iş hayatımızı tanzim eden iş Kanunu ve 
Sosyal Sigortalar kanunlariyle, bağımsız çalışanları 
içerisine alan BAĞ - KUR kanunları sosyal haya
tımızı, bazı aksaklıklarına rağmen sosyal yönü ile 
aksettiren kanunlar olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, gittikçe gelişen ticaret 
ve sanayi hayatımız, tekniğin de süratle ilerlemesi
ne paralel olarak, kanunî tedbirlerin seyyal ve o nis
pette ihtiyaca cevap verecek bir genişlikte bulun
masını gerektirmektedir. 20 sene önce dış ülkelerde 
çalışan işçi sorunumuz olmadığı halde, bugün o ül
kelerde yaşayan işçilerimizin iş şartlarının tanzimi 
ve emeklilikleri mevzuu bizleri düşündürecek dere
cede önem kazanmıştır. 

Yurt içindeki işçilerimiz, 55 yaşında emekli ola
bileceklerine göre, yurt dışındaki işçilerimiz için emek

lilik yaşının tespiti ve bu işçilerimizin yurt dışındaki 
aldıkları ücrete göre mi, yoksa memleketimizdeki al
dıkları son ücrete göre mi ücretlerinin tespit edilece
ği önemli bir konudur. 

Ayrıca, bugün 65 yaşını doldurmuş, fakir, kimsesiz, 
çalışamayan vatandaşlarımızın herhangi bir sosyal gü
venceye sahip olmadıkları yüksek malumlarıdır. Hü
kümetçe, bu mevzuda hazırlanıp, Meclislerimize inti
kal ettirildiğini öğrendiğimiz kanun tasarısının bir an 
önce kanunlaşması için gerekli gayretin gösterilmesi
ni temenniye şayan bulmaktayız; bu hususta, bütçenin 
muhtelif fonlarına 200 milyon liralık bir meblağın ko
nulmuş olduğunu öğrenmek bizleri memnun etmiştir. 

Tarım işlerinde çalışanlarla, orman işçilerinin ve 
ev işlerinde çalışanlar için getirilecek tasarı üzerinde 
çalışmalar olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulun
maktayız. 

Muhterem milletvekilleri, yaşadığımız sosyal ni
zam içinde, çalışma hayatımızı düzenleyen faktörler 
içinde işçi ve işveren sendikalarının yeri ihmal edile
meyecek ehemmiyettedir. Bütçe Karma Komisyonun
da da .muhtelif hatipler tarafından izah edildiği gibi, 
sendika feodalitesine son verilmelidir. İşçinin bin bir 
müşkülâtla bulduğu işte, henüz aylık ücretini alma
dan greve zorlanması, gerçekten yürekler açısıdır. 

İş ve işveren sendikalarının durumlarının millî 
bünyemize uygun bir duruma getirilmesi temenniye 
şayandır. 

İş kazaları sebebiyle ödenen tazminatlar mevzu
una da temas etmek istiyorum : Bir iş kazası sonucu, 
kazanın mağduruna Sosyal Sigortalar Kurumu bir üc
ret ödüyor. İşçi, ayrıca işvereni mahkemeye veriyor ve 
umumiyetle Sosyal Sigortalar Kurumunun verdiği 
miktardan daha fazlasını işverenden alabiliyor. İşve
renler Sosyal Sigortalar Kurumuna prim öderler; fa
kat iş kazası olunca, işverenin hiçbir kusuru olmasa 
dahi yine işçiye tazminat öder. Mademki, işçiye bir 
hak vermek lâzım, Sosyal Sigortalar Kurumu neden 
tamamını vermez? Mademki işveren tazminat ödeye
cek, neden Sosyal Sigortalar Kurumuna prim verir? 
Ya işveren kendi kusuru olmadıkça tazminat ödeme
sin, yahut da tazminatı Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ödediği prim borcuna mahsup edilsin. 

Bu adaletsizliği düzeltecek kanunî tedbirlerin itti
hazı için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni et
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, huzurlarınızda görüşü
len Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerindeki söz
lerimi tamamlamadan önce, bir noktaya dikkatlerinizi 
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çekmek istiyorum; cömertlik, kardeşlik, ve fazilet 
duygularının, insanlık anlayışının kanunlarla insanla
ra telkini mümkün değildir. Hiçbir kimse inancı dışın
da bir feragate zorlanamaz. Komşusu açken kendisi 
tok uyuyan kimseyi kâmil iman sahibi saymayan an
layışı, kanunların kuru ifadesi ile izah, ruh ve manadan 
yoksun kılar. Bu, yüksek bir inanç sistemidir; insan 
ancak eğitimle yaratılış gayesine teveccüh ettiği tak
dirde mana kazanır, 

Bu hedefe erişmek, millî ve manevî değerlerimizin 
ahenkli bir kaynaşmasından vücut bulan millî kültü
rümüze ve onun kaynağı olan inanç sistemimize sım
sıkı sarılmakla, onun icaplarına riayetle mümkün ol

duğuna inanıyoruz. (A. P, ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bu inançla Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin 
Bakanlığın muhterem mensuplarına ve milletimize ha
yırlı olmasını Cenabı Allah'tan diler, Grupum ve şah
sım adına selâm ve hürmetlerimi sunarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol. 
Çalışma süremiz bitmiştir. Program gereğince Sos

yal Güvenlik Bakanlığı Bütçesine devam etmek üzere 
saat 21.00'de toplanılmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 20.00 

•mm*» 

• ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasinı Hancıoğlu 

DÎVAN ÜYELERÎ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN —• Millet Meclisinin 65 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

C) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Orhan To
kuz; buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ORHAN TOKUZ (Gazi
antep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çalışırken ve çalışamazken yaşamın güvence al
tına alınması; işsizlik, yoksulluk, yaşlılık, hastalık ve 
sakatlık ve nihayet ölüm gibi, ferdin irade ve çaba
sının yenemediği sosyal ve doğal tehlikelere karşı top
lumca korunması, yani çeşitli sosyal güvenlik sorun
larımız ne durumdadır? Ne dereceye kadar çözümle-
nebilmîştir? Yükümlü kurumların bugünkü durumları 
ve iç sorunları nelerdir? 

ilk önce global olarak sosyal güvenlik bakımından 
yolun nerçsinde olduğumuzu tespit etmeliyiz. Yurdu
muzda sosyal güvenlik sistemlerinden yararlanan va

tandaşlarımızın - peşinen ilâve edilen 300 bin tarım iş
çisi ve dış ülkelerde çalışan işçilerimiz de dahil olmak 
üzere - aile efradı ile birlikte 1 6 - 1 8 milyon civarında 
olduğunu, geriye kalan üçte ikiye yakın, 22 - 24 milyon 
nüfusun ise her türlü sosyal güvenlikten yoksun bulun
duğunu Sayın Bakan ifade ettiler. Üstelik sigortalı 
yurttaşlarımızın tümü de, sigortalardan tam ve geliş
miş ve eşit haklarla yararlanamamaktadırlar. O hal
de sosyal güvenlik bakımından yolun üçte birini bile 
katettiğimiz söylenemez. Son 15 yılda mevcut sosyal 
güvenlik kurumlarına ancak bir tane yeni kurumun 
Bağ - Kur'un eklenebilmiş olması, sosyal güvenlik po
litikamızın ne kadar ağır ilerlediğinin ikinci bir delili
dir. Kitlelere, büyük çoğunluğa, nüfusun % 65'ini teş
kil eden köylü ve çiftçilerimize bugüne kadar hiçbir 
sosyal güvenliğin götürülememiş olması, ne hazin te
cellidir. Sosyal güvenlik, ancak yoğun sermaye ve sa
nayi çevrelerinde, bölgesel ve kentsel olarak gelişebil
miş, yaygın ye bütün milleti içeren millî bir hüviyet 
kazanamamıştır. Türk köylüsü kendisine verileni de-

— 532 



M. Meclisi B : 65 2 4 . 2 . 1 9 7 6 0 : 3 

ğerlendirmede, geliştirmede üstün bir kabiliyete sahip
tir. Eğer sosyal güvenliğin yolu yordamı zamanında 
gösterilmiş olsaydı, Türk köylüsü, Türk çiftçisi bu yo
lu çoktan genişletmiş, çoktan aşmış olacaktı. 

Çeşitli yetiştirme ve bakım yurtlarında 330 bin 
muhtaç, sakat ve geri zekâlı çocuktan ancak 20 bininin 
yani % 6'sının, 13 resmî huzur evinde sadece 950 yok
sul yaşlının sosyal güvenlikten yararlandırılabilmesi, 
rakam olarak hicap vericidir. Bu nasıl sosyal veya 
millî bir anlayıştır ki, Devlet ve hükümetler olarak, 
bir kaç yüzbin sakat ve muhtaç çocuğumuza, muhtaç 
ninelerimize, yoksul dedelerimize sahip çıkamamışız. 

Yoksul yaşlılara aylık bağlanmasını derpiş eden ve 
memnuniyetle karşıladığımız tasarı kanunlaştığı tak
dirde, bu meselenin çözümü için ilk adım atılmış ola
caktır. 

Ekonomik gelişmesini henüz tamamlamamış, gök
delenlerle gecekonduların bakıştığı, henüz çalışanlar 
için bile sefaletin yenilememiş olduğu bir gecekon
du ve kerpiç evler medeniyetinde, kısır sosyal güven
lik tedbirleri ile çalışamayanların sefaletinin önlenme
si elbette beklenemez. Zaten, elde edilmiş, kısmî bir 
güvence ve huzuru da enflasyon, işsizlik, partizan
lık ve iltimas, rüşvet ve suiistimallerin yarattığı hak
sızlıklar silip süpürmektedin 

Yurdumuzda, 1975'te 2 milyon küsur vatandaşı
mız işsiz kalmıştır. Çalışanların % 13'ünü teşkil eden 
bu oran îsveç ve Japonya'da % 1,7, Finlandiya ve 
italya'da % 2,2 - 2,7, Federal Almanya, Hollanda ve 
Yunanistan'da % 4,5, ABD, Belçika ve Yugoslavya' 
da % 8 - 9 civarında seyretmiştir. Üçüncü Beş Yıllık 
Planda bu oran, 1977 için % 11,2 ve sayı olarak 
1 800 000 tespit edilmişken, 2 yıl sonraya ait bir ra
kamı bugünden geçmiş olmamız iyimserlikle karşıla
namaz. 

Artan işsizlik karşısında, işsizlikten doğan sefaleti 
önlemek için ülkemizde ne gibi sosyal güvenlik ted
birleri alınmıştır? Bu sorunun cevabı, maalesef «Hiç» 
tir. Çelişkilerden birisi de, bu toplumda, hem işsizler, 
iş arayanlar var, hem de işçi arayanlar var. Milletve
killerine bile köylerden yüzlerce müracaat oluyor. Va
tandaş teknikle ilgili birazcık bir şeyler bilse, meselâ 
biraz elektrikçilik, biraz kaynakçılık bilse bir işe yer
leştirilmesi işten bile değildir, iş ve işçi Bulma Kuru
munun geçmiş yıllara ait çoğu başarısızlıkla sonuç
lanmış eğitim programları yetersiz kalmıştır. Bu kurs
larda eğitilenlere ait 4 500, 1 500 gibi rakamlar pek 
mikro rakamlardır. Türkiye'de köylere kadar yayı
lacak kısa süreli teknik kurslar süratle açılmalı ve çe

şitli bakanlıklar ve kuruluşlarca müştereken destek
lenmelidir. 

Büyük çoğunluğunun sadece ismi konut olan ker
piç köy evleri ve gecekondulardan oluşan ülkemizde
ki konut sorunu, ciddiyetini günbegün artırarak de
vam etmektedir. Evler, arsalar ateş pahasına çıkmıştır, 
spekülasyonlar almış yürümüştür. Mesken giderleri 
Batı Avrupa'da %-7, bizde ise gelirin % 20 - 40'ını 
alıp götürmektedir. 1965'te 680 bin kişi kirada otu
rurken, 1975'te bu rakam iki misline çıkarak 1,5 mil
yonu bulmuştur. Dar ve sabit gelirlilerin bütçeleri ki
ralara kafi gelmemektedir. Konut kredileri yetersiz 
hadlerde ve sayılarda kalmıştır. Bu ülkede konut ve 
bilhassa arsa sorununu çözebilmek için ciddî tedbir
lere ve bu tedbirleri oluşturacak ciddî siyasî karar
lara şiddetle ihtiyaç vardır. Sosyal Sigortalar Kuru
munda bugün 70 - 80 bin lira katılma payı vermeden 
bir kooperatife girmek imkânsızdır. Bilhassa düşük 
gelirli işçileri konut sahibi yapabilmek, ihtilâfları, is
rafları ve suiistimalleri önlemek için kooperatiflerin 
dışında yeni bir sistem, behemahal geliştirilmelidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olarak, kurum 
fonlarının diğer kurum ve işçi fonlarıyle birlikte ran-
'abl yatırımlara ve bu arada ilâç hammaddeleri veya 
afyon alkaloitleri sanayiine yöneltilmesi düşünülmek
te midir? ilâç konusu ile ilgili olarak görüşümüz, -mil
lî ilâç sanayiinin Sosyal Sigortalar Kurumunun da da
hil olacağı güçlü bir holding halinde birleşmesi ve ya
vaş yavaş yabancı ilâç sanayiinin yerini almasıdır, 

Bağ - Kıır'da diğer eksikliklerin yanı sıra, emekli
lik yaş hadlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ahenk
leştirilmesi, borçlanma sisteminin ihdası ve Bağ - Kur 
emeklileri için asgarî bir aylık taban tespiti başlıca 
temennilerimizdir. 1 nci basamak olan 400 liranın 
emeklilik karşılığı olan 280 lira gülünç bir rakamdır. 

Parlamenterlerin, partilerin, kalkınma planlarımı
zın önemle üzerinde durdukları bir husus da, çeşitli 
sosyal güvenlik kurumlarının sağladıkları haklar ve 
statüleri bakımından ahenkleştirilmesi, bir çatı altında 
toplanması veya birleştirilmesidir. Sosyal Güvenlik 
Bakalığı kurulmak suretiyle bu konuda ilk adım Sa
yın Sadi Irmak Hükümeti zamanında atılmış bulun
maktadır. Bugünkü Koalisyon Hükümeti zamanında 
bu konunun geliştirilmesi hususunda ne gibi çalışma
lar yapılmış, ne gibi yeni uygulamalarda bulunulmuş
tur? Hükümet politikası, çeşitli kurumları özerkliğini 
koruyarak bir çatı altında toplama istikametinde mi
dir; yoksa organik bir birleşme mi sağlanacaktır? Bu 
konuda Sayın Bakandan bilgi rica ediyorum. 
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Sosyal güvenlik kurumlarının normlarındaki fark
lılıklara diğer bazı statü ve avantaj farklılıkları da in
zimam edince önemli problemler doğmaktadır. İşçi -
memur ayrımı ihtilâfları bunlardan birisidir. Bu soru
nun en köklü hal çaresi, doğuş sebeplerini ortadan kal
dırmaktır. Memurların, bilhassa ekonomik haklar 
bakımından, işçilerle aynı düzeye çıkarılması, toplu 
sözleşmelerle sağlanan haklara eşdeğer hakların bu
günkü mobil sistem lâyıkıyle işletilerek memurlara da 
sağlanması, hem zorunludur, hem de meseleyi büyük 
ölçüde halledecektir kanısındayız. 

işçi - memur ayrımının işçilerin işçiliğini yapan 
bir kuruluşta, hem de yasalara aykırı olarak başlatıl
masını bir talihsizlik sayıyoruz. Sosyal Sigortalar Mü
dürler Kurulunun 1897 sayılı Yasanın 5 nci maddesi
ne aykırı olarak yaptığı bu tasarrufu bir yetki aşımı 
sayıyor, hukuk devleti anlayışına aykırı buluyor, do
ğurduğu huzursuzluk ve tepkiler bakımından üzüntü 
ile karşılıyoruz. Ayrıca, Devlet temsilcilerinin ağır 
bastığı Müdürler Kurulu ile Sayın Bakanın ihtilâf
larını izahta zorluk çekiyoruz. Sayın Bakandan bu 
meseleyi bütün yönleri ile Yüce Mecliste açıklığa ka
vuşturmalarını rica ediyoruz. 

Küçük esnaf ve sanatkârların, büyük işletmeler
den ayrı düşünülerek, himaye edilmelerini ötedenberi 
savunaigelmişizdir. Sigorta primlerinin, güçlü tüccar ve 
fabrikatörlerden daha düşük oranlarda gerçekleştiril
mesi, kendi aralarında birleşerek kurdukları şirketle
re Halk Bankası kaynaklarından verilen kredi hacim
lerinin genişletilmesi gerektiği görüşündeyiz. Çünkü, 
küçük esnaf ve sanatkâr güçsüzdür. Kalfası ve çırağı 
için tamamını kesesinden ödediği % 30'luk bir sos
yal güvenlik primi, gücünün üstündedir. Çünkü, bu 
primi fabrikaların yaptığı gibi fiyatlara ilâVe edeme
mektedir. Çalışma Bakanlığınca 1976 yılı için prog
ramlanmış olan 507 sayılı Kanuna tabi 350 bin es
naf ve sanatkârın îş Kanunu kapsamına alınması, kı
dem tazminatı açısından küçük esnaf ve sanatkârla
rın kaldıramayacakları bir yükümlülük getirecektir. 
Kıdem tazminatında toptan ödeme yerine prim esası
nı getirecek olan Fon Kanunu, küçük işletmeler için 
hayatî bir önem taşımaktadır. Bugün için askıya alın
mış olan bu Fon Kanununda, küçük esnaf ve sanat
kârların sosyal dayanışma anlayışları içinde prim oran
larının büyük işletmelere göre düşük tutulmasını te
menni etmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esnaf ve sanat
kârlarımız, hükümetlerce ve yasalarımızca maalesef 
yeterince korunmamaktadır. Oysa onlar, özgürlükçü 

demokrasinin garantisi ve en mühim denge unsuru
durlar. Son olarak milletin tümünü ilgilendiren ve 
yaygın bir sigorta hizmetini hedef alan Genel Sağlık 
Sigortasına kısaca değinmek istiyorum, 

Hükümet tasarısının gerekçesinde fizibilite hesap
larına rastlamadık. Ancak, tasarının 11 Haziran 1968 
tarihli rapora dayanılarak Sağlık Bakanlığınca hazır
lanmış ilk tasarıya teşkilât maddeleri eklenmek sure
tiyle geliştirildiği anlaşılmaktadır. Bu rapor, bugün 
için geçerliliğini yitirmiş rakamlar esas alınarak ha
zırlanmıştır, 

Meselâ; 1 kişi için ilâç dahil, ayakta tedavi mali
yeti 20 lira, yatarak tedavi maliyeti ise 40 lira olarak 
kabul edilmiştir. Bazı rakamlar, nüfusumuz ve millî 
gelirimiz gibi, değiştiği için tüm halkımızın sağlık hiz
metlerinin millî gelirin % 2,9'u olan 2 milyar lira ile 
karşılanabileceği hesabı, bugün için geçersizdir. 

Almanya, îngiltere ve îsveç gibi gelişmiş ülkeler
de millî sağlık programlarının maliyeti, millî gelirin 
% 4,5'unu geçtiğine göre; aynı oranlar ülkemiz için 
uygulanırsa genel sağlık sigortası hizmetlerinin mali
yeti 20 - 25 milyar lirayı bulacak demektir. Zaten, 
Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmetleri için mali
yet rakamlarıyle yapılan hesaplar da yakın sonuçlar 
vermektedir. Bu dev projenin fizibilite hesapları bü
tün ayrıntılarıyle yeni baştan, ciddî bir şekilde uzman
larca yapılmalı ve hazırlanacak yeni rapor, tasarı ile 
birlikte Yüce Meclise sunulmalı idi. 

BAŞKAN — Sayın Tokuz, 1 dakikanız kaldı efen
dim. 

ORHAN TOKUZ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Ayrıca, tesisleri olmayan bir sağlık hizmetinin, bü
yük ölçüde özel hastane ticaretine yol açmasından en
dişe etmekteyiz. Bir taraftan genel bir eğilim olarak 
ittifak edilen nokta, sosyal güvenlik kurumlarının bir
leştirilmesi yönünde olmasına rağmen, yeni bir teş
kilât kurarak masrafları çoğaltmak yerine, mevcut 
kurumların tek bir kurum halinde birleştirilmesi cihe
tine gidilerek, Genel Sağlık Sigortasının da bu kuru
ma bağlanmasının uygun olacağını; böylece birleşe
cek fonların rantabl yatırımlar ve yeterli sağlık tesis
leri kurulması için yeni imkânlar yaratacağını De
mokratik Parti olarak, programımız gereği arz eder, 
32 milyonluk mütevazi Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bütçesinin yurdumuza hayırlı olması dileği ile Yüce 
Meclise Partim adına saygılar sunarım. (C. H. P. ve 
D. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Tokuz. 
Adalet Parti Grupu adına Sayın Kavurmacıoğlu, 

buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AVNİ KA

VURMACIOĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Bakanlığı büt
çesi üzerinde Adalet Partisinin görüşlerini arz eder
ken derin saygılarımı sunarım. 

Demokratik rejimin Türkiye'de başlamasından bu 
yana 30 yıl geçmiştir. Bunun 25 yılı Demokrat Parti 
ve onun devamı olan Adalet Partisinin siyasî iktidar 
oldukları devredir. 

Bu öyle bir devredir ki; Türkiye'yi geri kalmış
lıktan kurtaran ve yine Türkiye'yi baştan aşağı ma
mur ve müreffeh kılan bir devredir. 

Hızla kalkınan memleketimizde, medeniyet ve 
teknolojinin etkisiyle sosyal sınıflar teşekkül etmiştir. 
Bu sınıflar arasında, maddî ve manevî bakımdan ay
rıcalık olmadan ve bu sosyal sınıfların arasına kin, 
haset. sokarak milleti ve devleti parçalamak isteyen; 
birinin diğeri üzerinde ezici hâkimiyet kurması için 
çalışan anarşist ve komünistlere imkân vermeden, 
sosyal barışı temin etmeyi kendine vazife bilen Ada
let Partisi iktidarları, vatandaşının işinden, evinden 
ve istikbalinden emin olarak yaşaması imkânlarını 
yaratmış ve her geçen geçen gün bu mevzuda yeni 
tedbirler getirmiştir. Mamur ve- müreffeh Türkiye' 
nin kuruluşunun kavgasını veren Adalet Partisi, refa
hın geniş kitlelere yayılmasına ve sosyal adaletin 
mutlak manada tesisinde azamî gayreti göstermekte
dir. 

İşte bu nedenledir ki, toplumu teşkil eden fertlerin, 
toplum içinde karşılaşacakları tehlikelere karşı, dev
let ve müesseselerin aldığı tedbirler manzumesine 
«Sosyal Güvenlik» ismi verilmiştir. Adalet Partisi 
olarak hedefimiz, 40 milyon vatandaşın sosyal gü
venliğini temin etmektir. 

Muhterem milletvekilleri, Sosyal refah devletinin 
kuruluşuna programında geniş yer veren partimizin, 
sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal güvenlik mev
zularında görüşlerini bildiren maddelerden bazılarını 
sizlere arz edeceğim. 

Adalet Partisi Programının, sosyal refah devleti 
kuruluşu hakkındaki düşüncesini bildiren 5 nci mad
de aynen şöyledir : 

«Devletin, gelir dağılımının düzeltilmesi ve refa
hın tabana ve öncelikle iktisaden güçsüz zümrelere 
ve geri kalmış bölgelere yaygın hale getirilmesi için 
gerekli tedbirleri almasını zorunlu görmekteyiz. Türk 

milletinin her ferdine, kabiliyetinin geliştirilmesi için 
eşit fırsat ve imkanlar veren ve eğitim öğretim mües
seselerinden ve sosyal güvenlik haklarından, bütün 
vatandaşların faydalanmasını sağlayan, netice itiba
riyle vatandaşı mutluluğa ulaştıran «sosyal refah dev
leti» ni kurmak, amacımızdır. 

Yine, Adalet Partisi programının 6 ncı ve sos
yal güvenliğe ait olan maddesinin bir paragrafi aynen 
şöyledir: «Sosnyal refah devletinin en önemli ilke
lerinden birisinin de sosyal güvenlik olduğu inancın
dayız. Bütün vatandaşların yarın endişesinden kurtu
larak, hayatlarını güvenlik içinde devam ettirebilme
leri için gerekli imkânların sağlanmasında zaruret 
vardır. Özellikle, emek ve alın teri ile geçinenlerin, 
tabiî şartlar ve afetler karşısında emeklerinin heba 
olması ile karşı karşıya bulunan çiftçilerin, küçük es
naf ve sanatkârlarla memur, emekli, dul ve yetim
lerin ve gayede her Türk vatandaşının sosyal güven
liğe kavuşturulması, güvenlik tedbirlerinin genişletil
mesi ve geliştirilmesi, toplum için en başta gelen so-
sunumuzdur.» 

Bu görüş ve düşünce içerisinde, Adalet Partisi 
programının 75 nci maddesinde yer alan sosyal gü
venliğe ait tedbirler manzumesi, şöyle sıralanmak
tadır: 

«Hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalıkları, 
maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları gibi vasıta
larla bütün çalışanları içine alan bir çok fizyolojik 
ve meslekî riskleri ve rehabilitasyon ihtiyacını kar
şılayan şümullü sosyal güvenlik tedbirlerini geliştir
mek ve buna yalnız işçi ve işverenin değil, devletin 
de bir miktar katılmasını sağlamak gerektiğine inanı
yoruz, 

İşsizlik sigortasının kurulması için hazırlık yapmak 
ve cemiyet içinde muhtaç ve düşkün fertlerin devlet 
himayesinden istifade edebilmesi için, bazı tedbirle
rin alınmasını sağlamak gerektiğine inanıyoruz. Ke
za, tarım ve orman işçilerin de sosyal güvenlik siste
mi içine almak gerektiğine inanıyoruz.» 

«Her Türk vatandaşını yarınından emin halde, 
huzur ve emniyet içinde yaşatmak gayemizdir» di
yen Adalet Partisi, son ortak iktidarının protokol 
ve programında yukarıda arza çalıştığım maddeler
den ilham alarak, sosyal güvenlik mevzuunda şu hu
suslara yer vermiştir : 

1. — Bütün sosyal güvenlik kuruluşları, aynı 
bakanlık bünyesinde toplanacaktır. 

2. — Verilen güvenlik haklarında ahenk temin 
edilecektir. 
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3. — Genel Sağlık Sigortası çıkartılacaktır. 
. 4. — Çalışan kadınların 20 yılda emekli olması 

sağlanacaktır. 
5. — Günden güne artan işsizlik problemi, çok 

yönlü olarak halledilecektir. 
6. — işçi, esnaf ve santkârlara ve dar gelirlilere 

ucuz ve sıhhî ev temini, günün şartlarına göre ola
caktır. 

7. — Emekli,; dul ve yetim aylıklarının asgarî 
geçim şartlarının üstünde olması sağlanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1976 yılı Bütçe tasa
rısına göre, Bakanlık bünyesinde iki mühim güven
lik müessesesi bulunmaktadır : Birincisi, Sosyal Si
gortalar Kurumu, ikincisi de BAĞ - KUR'dur. Emek
li Sandığı, Maliye Bakanlığına bağlıdır. Özel kanun
larla kurulmuş banka ve ticaret odaları yardım san
dıkları vardır. 

Bütün bu saydığımız kuruluşların ve yeni kuru
lacak olan sosyal güvenlik müesseselerinin, Bakan
lık bünyesinde idari bakımdan birleşmesinde yarar 
görmekteyiz. Böylece; farklı sosyal güvenlik imkân
ları arasındaki ayrıcalık ortadan kaldırılıp, bir ahenk 
temin edilir. 

Halen yukarıda belirtilen sosyal güvenlik kuru
luşları vasıtasıyle, Bakanlığın 1975 yılı çalışmaları 
sayesinde, 17 - 18 milyon vatandaşın güvenlik kap
samına alındığını öğreniyoruz. Bu çalışmalarımız sa
yesinde, sokakta, basında ve. muhtelif yerlerde bozuk 
düzenden bahsedenlere gerekli dersi vermiş bulun
maktasınız. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal güvenliğin ta
rihî gelişimine bir göz atacak olursak, tslâmiyette ve 
Hıristiyan âleminde sosyal güvenliğin, dinî kuruluş
lar eliyle, insanların şefkat ve merhamet duygularını 
harekete geçirmek suretiyle temin edildiği görülmek
tedir. 

tslâmiyette fitre, zekât ve esnaf loncaları, sos
yal güvenliğin başlangıcıdır. 

Zamanla, modern toplumlarda olduğu gibi Tür
kiye'de de, kanunî ve toplumun dertlerine hitap eden 
müesseseler kurulmuştur. 

1. — Emekli Sandığı; kaynağı tamamen Devlet 
tarafından karşılanan bir kuruluştur. 

2. — Sosyal Sigortalar Kurumu; kaynağı işçi ve 
işveren ve az da olsa Devlet katkısı olan kuruluştur. 

3. •— BAĞ - KUR; en yeni kuruluş olan BAĞ -
KUR'un kaynağını, bu kanunun kapsamına giren es
naf, sanatkâr ve serbest meslek sahiplerinin verdiği 
primler teşkil etmektedir. 

Bakanlık, bünyesinde yer olan Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve BAĞ - KUR'un 1975 yılı çalışmaları 
hakkındaki görüşlerimizi arza gelince : 

Sosyal Sigortalar Kurumu : Bu kurumun 1975 
yılı faaliyet raporuna göz gezdirdiğimiz zaman; 
emekli işlemlerinin müspet ve modern şekilde ya
pıldığını görüyoruz. 1912 sayılı Yasa ile sigortalının 
ana ve babası, emeklilerin eş ve çocuklarının muaye
ne ve tedavilerinin temin edilmesini takdirle karşı
larız. 

İşçilerin ortak oldukları yatırımlara, devlet ga
rantisi altında kurumun katılması için gerekli yasa 
değişikliğinin acilen çıkartılması taraftarıyız. 

Konut kredisinin, 1975 yılı ortalarında 100 bin 
liraya çıkartılmasını takdirle karşılarız. 

Uzun seneler devam eden ilâç sarfiyatı mevzuun
daki aksaklıkların giderilmesi hususunda yapılan ça
lışmaların, 1976 yılında da artırılmasını ve ilâç fab
rikası kurulması için gerekli faaliyetlerin 1976 yılın
da tamamlanmasını dileriz. 

1975 yılı içinde Avrupa'da çalışan işçilerimizin 
sosyal güvenlik hakları mevzuunda Bakanlık ve Ku
rumun üstün gayretlerini takdirle karşılar ve Sayın 
Bakanın bu mevzuda Umumî Heyete ayrıntılı bilgi 
vermesini talep ederiz. 

1975 yılı içinde ve Hükümet Programında yer 
alıp tahakkukuna çalışılan aşağıda arz edeceğim hu
suslardan dolayı, Milliyetçi Cephe Hükümetine tak
dirlerimizi sunarız. (A. P. sıralarından alkışlar) 

1. — 300 bin tarım ve orman işçisinin sigorta 
kapsamına alınması; 

2. — Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilâtı mensup
larının da sigorta kapsamına alınması; 

3. — Çalışan memur kadınların 20 yılda emekli 
olmasının sağlanması; 

4. — Çalışan işçi kadınların 20 yılda emekli ol
ması mevzuundaki faaliyetler; 

5. — Türk çiftçisinin yüzünü güldürecek olan 
Ziraî Sigorta Kanun Tasarısının Parlamentoya su
nulması; 

6. — Bu yıl ilk defa bütçeye konulan 400 milyon 
lira tahsisat ile 65 yaşını geçmiş fakir ve kimsesiz
lerin düşünülmesi; kimin halktan yana olduğunu ger
çek manada ortaya koymaktadır. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Bu çalışmalarınızda gösterdiğiniz başarılar ile, 
nizam düşmanlarına, demokrasi düşmanlarına ve sa
lon sosyalistlerine gerekli dersi vermiş oluyorsunuz. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuunda £ayın 
Bakandan son olarak soracağımız husus; büyük is
tismar mevzuu olan direniş hareketidir. 

Sayın Bakan, bu hareketin arkasında yatan men
faat ve ideoloji nedir? Bunu bütün açıklığı ile bil
mek istiyoruz. 

Bakanlık bünyesinde yer alan ve ikinci büyük 
müessese olan BAĞ - KUR, kuruluşu itibariyle ta
mamen Adalet Partisinin yarattığı bir müessesedir. 

Türk esnaf, sanat/kâr ve serbest meslek sahipleri
nin sosyal güvenlik müessesesi olan BAĞ - KUR, 
1972 yılında çıkarılan bir kanunla kurulmuştur. 800 
bini aşan bir üyesiyle, geniş Türk toplumuna hitap 
eden büyük bir kuruluştur. 

BAĞ - KUR Kanunu yeni olmakla beraber, uy
gulamada görülen aksaklıkları gidermek için- Ada
let Partisi Grupunda esnaf temsilcisi arkadaşlarımız, 
Parlamentoya 15 . 7 . 1975 tarihinde verdikleri ka
nun teklifi ile, bu aksaklıkların kısa zamanda halli 
için büyük gayret göstermektedirler. 

Bu kanun teklifinin getireceği yenilikler sırasıy-
le şunlar olacaktır : 

1) Yaş haddi erkekte 60'tan 55'e, kadında 55'ten 
50'ye indirilmektedir. Böylece, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile uyum temin edilmiş oluyor. 

2) Ölüm aylığından yararlanma şekli değişmek
te ve üç senelik bekleme süresi kaldırılıp, bir günlük 
sigortalı dahi olsa aylık bağlanması temin ediliyor. 

3) Malullük ve yaşlılık aylığından yararlanma 
şartlan değişiyor. Her iki halde de işi bırakma şartı 
ortadan kalkıyor. 

4) Yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını havi 
geçici ikinci madde tadil ediliyor, ileri yaştakilerin 
10 senelik belgeleme süresi 5 seneye iniyor ve belge 
takdim süresi bir yıl daha uzatılıyor. 

Türk Esnaf ve Sanatkârına yeni imkânlar yaratan, 
huzur ve emniyet getirecek olan bu kanun teklifinin, 
acilen Meclislerimizden çıkarılması taraftarıyız. 

Milliyetçi Cephe Hükümetinin ve onun Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının 1975 yılında Türk esnaf ve 
sanatkârı emrine amade kıldığı l milyar liralık ek 
krediyi alkışlarken, bu kredi mevzuunda Ecevit İk
tidarının yaptığı muameleden bahsedeceğim. 

BAĞ - KUR Kanununun 16 ncı maddesinin (d) 
fıkrası, konut ve iş yeri kredisi vermeyi öngörmek
tedir. Meskende 20 yıl, iş yerinde 10 yıl süreyle ve-
rileeek bu krediler, inşaat bedelinin % 80'ine kadar
dır. 

] işyeri ve mesken sıkıntısı olan esnafımızın kanunî 
hakları olan bu işler, Ecevit İktidarının Çalışma Ba
kanı tarafından, 91 sayılı genelge ile durdurulmuş
tur. BAĞ - KUR Kanununun 16 ncı maddesi (e) fık
rası, toplanan primin % 25'inin esnafa kredi olarak 
verilmesini öngördüğü halde, bu fonun da işletilme
sine mani olunmuştur. 

Sayın Demirel'in başkanlığındaki Hükümetin işe 
başlamasıyle, her iki fon da çalıştırılarak, 1 milyar 
liralık yeni kredi, Türk Esnaf ve Sanatkârının emrine 
verilmiştir. 

Bu hareketinizle sayın Bakan, «düzen değişikliği» 
ismi altında memlekette anarşi yaratmak istiyenlere 
gerekli dersi vermiş ve Türk Esnaf ve Sanatkârla
rı nezdinde onları mahkûm etmiş oldunuz. 

BAĞ - KUR mensupları, sosyal güvenlik mües-. 
seseleri arasında idarî ve organizasyon bakımından 
bir birlik kurulmasına ve bir Bakanlık bünyesinde 
müstakil birer Genel Müdürlük halinde toplanmasına 
taraftardır. Yalnız kasa birliğine karşıdır. 

Kaynak itibariyle Sosyal Güvenlik müesseseleri
nin kasa birliği yapmasına imkân yoktur. Bu bakım
dan biz de aynı görüşe katılıyoruz. 

Sayın Başkan ve muhterem milletvekilleri, sözle
rimi bitirirken, bir hususa dikkatlerinizi çekeceğim: 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer bakanlıklar 
bünyesinde yer alan kuruluşlar vasıtasıyle 1975 yılı, 
Türk vatandaşı için yeni yeni sosyal garantiler yılı 

I olmuştur. 
I Memleket gerçeklerini bilen ve bir devlet adamı. 

anlayışı içerisinde hadiseleri değerlendirmek suretiy
le vatandaşının sosyal güvencini artırmayı başaran 

I Hükümetimizin icraatından dolayı, grapum adına şük
ranlarımızı sunarız. 

Sayın Bakan ve Muhterem Bakanlık mensupları, 
I 1976 yılında da üstün çalışmalarınızı bekliyoruz. Türk 

toplumuna, sonu «izm» ile biten her türlü .fikir 
mensuplarını hüsrana uğratacak yeni sosyal tedbir-

I ieri getirmenizi istiyoruz. 
I Cenabı Hak'tan çalışmalarınızda size yardımcı ol

masını niyaz eder muhterem milletvekillerini Adalet 
Partisi Grupu adına saygıyla selâmlarım. (A.P. ve M. 
S.P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kavurmacı-
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Mu-
I rat Kâhyaoglu, buyurun efendim. (C.H.P. sıralarından 
I alkışlar) 
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C. H. P. GRUPU ADINA MURAT KÂOYA-
OĞL'U (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

C. H. P. Meclis Grupu adına tümünüzü saygıyle 
selâmlarım.; 

Sosyal güvenlik sorunu, çağımızda ve özellikle 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, bir özgürlük 
sorunu olarak, bir demokrasi sorunu olarak, bir uy
garlık ve insanlık sorunu olarak adiliğini ve güncelli
ğini giderek artırmaktadır. 

Bilindiği gibi sosyal güvenlik, bireylerin sürekli 
çalışma ve gelir olanaklarına kavuşturulmasını, do
ğal, ekonomik ve sosyal risklere karşı güvence altına 
alınmasını öngörür. 

Sosyal güvenlik bir bütündür. Bu sisteminin eko
nomik, sosyal, ve siyasal sistemlerden soyutlanması 
olanaksızdır, 

1961 Anayasası da ekonomik, sosyal kalkınmamı
zı bir bütün olarak görmüş ve bu süreci kalkınma 
planlarına bağlamıştır. 

Bu çerçevede ele alınan kalkınma planlarında sos
yal güvenlik, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri
ne bağlı olarak geliştirilmek istenmiş, politika ve ön
lemler bu yönde oluşturulmuştur. 

Anayasamızın sosyal güvenlikle ilgili 48 nci mad
desinde; «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyaf 
yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödev-
Ierindendir» denilmektedir. 

Bu hüküm, gene Anayasamızda yer alan, bireyle
re verimli iş olanaklarının sağlanması, eğitim, konut, 
sağlık gibi sosyal hizmetlerin tüm topluma götürül
mesini de içermektedir. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten de sosyal güvenlik, 
topluma monte edilmiş iki kurum; sosyal sigorta
lar ve sosyal yardım kurumlan olmayıp, bir toplu
mun bireylerini beşikten mezara kadar içine alan bir 
yaşam biçimidir. 

Yukarıda sözü edilen espri içinde ülkemizde sos
yal güvenliğin temel unsurları gerçekleşmiş olmadığı 
gibi, soruna bu bütünlük içinde de yaklaşılmış değil
dir. 

Eîsasen, yoğun işsizlik ve enflasyonun kemirdiği, 
sosyal güvenlik kurumlarının yetersiz ve dağınık ol
duğu, çalışan halkın büyük çoğunluğunun yaşama hak
kının bile olmadığı bir düzende, böylesi bir sorunun 
çözümlenmesini olanaklı görmüyoruz^ 

'Sosyal güvenlik herşeyden önce sosyal adaleti ve 
fırsat eşitliğini gerektirir. 

I Oysa ki, kapitalizm yaşayabilmek ve güçlenebil
mek için eşitlik istemez, herkes için refah istemez. 

iBügün, A. P.'nin ve Cephenin kapitalist, aşırı özel 
I girişimci politikası ve de kurduğu, koruduğu düzen, 

sosyal adaletsizlik ve fırsat eşitsizliği üzerine kurul
muş olup, egemenlerin sosyal güvenlik düzenidir. 

Sermaye, bu güvenlik düzenini ve sistemini, bü
yük çoğunluğu sosyal güvenlikten yoksun çalışanla
rın sırtından sağlamıştır. 

I Sayın üyeler, başka bir açıdan sosyal güvenlik ör
gütlenme işidir. Çoğulcu demokrasinin tüm boyutları 
ile işlerlik kazanması konusudur. 

Eğer ülkemizde sosyal güvenlik mücadelesi 1961' 
den sonra tüm topluma malolmuşsa, bu 1961 Anaya
sasının getirdiği demokratik haklar ve örgütlenme hak
larının bir ürünüdür. 

'Eğef işçiler, bugün sosyal güvenlik- haklarına top
lumun diğer kesimlerinden çok daha fazla kavuşmuş-
larsa, bu geniş ölçüde örgütlenmelerinden, demokra-

I tik haklarını kullanmalarından ve demokratik baskı 
grupu olmalarındandır. 

Eğer, toplumun en büyük kesimi olan tarım kesi
mi, hâlâ hiçbir sosyal güvenlik hakkına sahip değil-

I se, bu örgütlenememiş olmalarından ve demokratik 
haklarını kullanıp baskı grupu olamamalarındandır. 

Sayın milletvekilleri, özgürlüklerden, örgütlerden ve 
örgütlenmeden korkan demokrasiyi içine sindireme
yen A. P. ve Cephe iktidarının bu nedenlerle sosyal 

I güvenlik sistemini sağlıklı biçimde oluşturmasını ola-
I nakli görmüyoruz. 

Çünkü, A. P. ve Cephe iktidarının, işçilerin sen
dikal ve demokratik haklarını kısıcı yasa hazırlıkları 
içinde olduğu bilinmektedir. 

Çünkü, A. P. ve Cephe iktidarı işçileri memur ya-
paralk, kazanılmış sosyal güvenlik haklarını ellerinden 
alma uygulamalarını sürdürmektedir. 

Çünkü, A. P. ve Cephe iktidarı sosyal güvenliğin 
ayrılmaz bir parçası olan memurlara sendika kurma 
hakkı verilmesine kesin karşıdır, 

Çünkü, A. P. ve Cephe iktidarı tarım kesimine sos-
I yal güvenliğe gidecek sağlıklı yolu açan kooperatifçi

liğe karşıdır ve tarım kesiminin örgütlenmesini iste-
I memektedir. 

Sayın üyeler, A. P. ve Cephe iktidarlarınca çalı-
I şanların sosyal güvenlik fonları büyük ölçüde banka

lar aracılığı ile yatırım dışı alanlara kaydırılmıştır. 
Bunun sonucu GSMH içindeki sosyal güvenlik 

I harcamaları düşük kalmış, 10 yıllık dönem içinde 
I % 3,8'den % 4,2'ye çıkabilmiştir, 
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Oysa bu oran Fransa'da % 18,6, İtalya ve Alman
ya'da % 17,5, İngiltere'de % 20'yi bulmaktadır. 

Bu arada, sosyal güvenlik kapsamına alman birey
ler açısından uluslararası bir karşılaşma yapıldığın
da; İngiltere, Fransa ve İtalya'da iktisaden faal nüfu
sun % 100'ünün, Federal Almanya'da ise % 93'ünün 
sosyal güvenlik kapsamına alındığı görülmektedir. 

Bu raikam Türkiye'de planlı dönemin ilk 10 yılın
da % 29,2 dolaylarında kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal sigorta örgütlerinin tek 
bir çatı altında bütünleştirilmeleri; 

Ayrıcalıklı halk ve standartların giderilerek, tek tip 
ulusal bir standarda dönüştürülmesi; 

Sigortalılara uygulanan ihtiyarlık, maluliyet, dul, 
yetim ödeneklerinin günün koşullarına uydurulması; 

Dikey gelişmelere meydan vermemek için norm
larda gelişi güzel değişikliklerin yapılmaması; 

Özellikle ihtiyarlık yaşının değiştirilmemesi; sosyal 
sigorta örgütlerinin anafaaliyet alanları dışında ka
lan işlerle uğraşmamaları ve fonların daha verimli iş
letilmesi plan ve programlarda öngörülen tedbirler ol
masına rağmen, bu tedbirlerin hiçbiri bugüne dek uy
gulama alanına konulamamıştır, 

Sayın üyeler, sosyal sigorta, sosyal hizmet ve sos
yal yardım programlarından oluşan sosyal güvenlik 
sistemi; bir yandan ekonomik gelişmelerin çarpıklığı, 
diğer yandan sosyal örgütlenmelerin engellenmesi ve 
toplum yapısının bozukluğu nedenleriyle toplumun tü
münü kapsamına alamamıştır. 

Ayrıca uygulanan programlar arasındaki standart 
ve norm ayrılıkları da sistemin etkinliğini sınırlamış
tır., 

Bu nedenlerle de, plan ve programlardaki «Du
rumun» içeriği hiç değişmemiş ve de her yıl program
lara aynı tedbirler sıralanmıştır. 

Toplumun tüm kesimlerini örgütlemeden, ülkenin 
ekonomik ve sosyal yapısını değiştirmeden, sosyal 
sigorta kurumlarına bir bütünlük içinde ve çalışanlar
dan yana bir işleyiş kazandırmadan sosyal güvenlik 
sorununun çözümleneceğini kabul edemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
1975 yılı başında prim olarak geliri yaklaşık 9 milyar 
Tl., idi. 1975'te Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı 
olan işçi sayısı ise 1 980 000'e ulaşmıştı. 

Her ne kadar kâğıt üzerinde kuruma ödenen prim
lerin % 55'ini işveren ödüyor görünüyorsa da, bu 
ödentiyi masraf hanesine kaydederek kârından indir
mekte ve vergiden düşmektedir. Böylece işverenin öde
mesi gereken % 55'i ödeyen, yine Devlet olmakta

dır. İşveren gerçekte Sosyal Sigortalar Kurumuna 
hiçbir şey ödememektedir. 

Başka bir deyişle, işçi yarattığı değerden hem kendi 
primini, hem de işverenin "ödemesi gereken primi öde
mektedir. 

Sayın üyeler, 1975 yılı başında Sosyal Sigortalar 
Kurumu, gelirlerinin % 56,87'sini; Emekli Sandığı ge
lirlerinin % 30'unu; BAĞ - KUR, gelirlerinin % 12' 
sini tahvil alımına; yine BAĞ - KUR, gelirlerinin 
% 77,2'sini, Emekli Sandığı, gelirlerinin % 34,18'ini, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, gelirlerinin % 11,29'unu 
da banka mevduatlarına yatırmıştır. 

Kurumun kasalarında toplanan ve düşük faizle 
belli yerlere aktarılan milyarlarca lira, hızlı fiyat ar
tışları yüzünden değerini yitirmekte, tehlikeli bir eroz
yon, işçi kitlelerinin çıkarlarını tehdit etmektedir. 

Fiyatlar hızla arttıkça kurumun geleceği kuşku 
uyandırmaktadır. Hızlı fiyat artışları sermaye biriki
minin kaynağı olduğundan, dar gelirli çevrelerin aley
hine olurken, dışa bağımlı sermayenin can damarı ve 
kalkınma reçetesi olmaktadır. 

Böylece kurumun elinde biriken fonlar, ülkenin 
sağcı politikanın akıntısında sürüklenip gitmektedir. 

İşverenin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim 
borçlarının tutarı 1975'te 2,5 milyar liraya ulaşmıştır. 

Bir ülkede işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumu
na karşı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa ve ik
tidarlar bu paraları tahsil edemiyorlarsa, o ülkede ik
tidar eksikliğinden, ya da o ülkede iktidarların, ser
maye çevreleriyle bütünleşerek, çalışanları açıkça sö
mürdüklerinden söz etmeye hakkımız olur. 

Çünkü, bu yükümlülük işçiden alınmış, ödenmemiş 
haksız bir kazancın iade edilmesi anlamını taşımakta
dır. Eğer bunu sağlayamıyorsanız, bu ülkede yasala
rın üstünde ve hükümetlerin üstüne çıkan işverenlerin 
varlığını kabul etmek zorundasınız. 

Bu 2,5 milyar alacağın mutlaka hesabı sorulmalı 
ve sonuçlandırılmalıdır. 

Sayın üyeler, işçi çalıştıran her işyeri yasal olarak 
işyeri bildirgesi vermek zorundadır. Ne var ki son yıl
larda işyeri bildirgesi vermeyerek kaçak işçi çalıştı
ran işyeri sayısı % 66'ya ulaşmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı raporlarına göre hizmet 
aktiyle çalışanların sayısı 1975 sonunda 6 milyona 
yaklaşmıştır. 

Çeşitli sosyal sigorta kurumuna, hizmet aktiyle 
bağlı olanların sayısı ise 3 900 000'dir. 

Buna göre iki milyondan fazla işçinin, yasa dışı, 
kaçak ve düşük ücretle çalıştırıldığı meydandadır. Ka-
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çak işçi çalıştıran bu işyerleri ortalama 5 işçi çalıştıran 
yerler olup, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işyer
lerinden kaybı 5 - 6 milyar dolaylarındadır. İşverenin 
işçiyi açıkça sömürüsünün bir diğer yolu da budur. 

Sayın üyeler, Sosyal Sigortalar Kurumunun çık
mazı gerçekten ilginçtir. Elde olanaklar vardır; fakat 
bu olanak âdeta zorla kullandıfılmamâktadır. Sonra 
da kötü kullanımdan ötürü doğmuş bir malî darlık 
gerekçe gösterilerek, çalışanların ödediği prim artırıl
makta, hataların faturası çalışanlara ödetilmektedir. 

Sâyiri milletvekilleri, plana ve sosyal güvenlik kav
ramına aykırı olarak: doğan BAĞ - KUR'u yanlış po
litikaların ve uygulamaların içinde görüyoruz. BAĞ -
KÜR'un başlangıçta sosyal eşitsizlik üzerine kurul
duğunu belirtmeliyiz. 

BAĞ - KUR üyesi, sosyal güvenlik kurumları ara
sında, % 13 üzerinden en fazla primi ödemektedir. 
Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunda emeklilik yaşı 
kadınlarda 50, erkeklerde 55 iken, BAĞ - KUR üyesi 
için kadınlar 55, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak 
kazanabilmektedir, 

BAĞ - KUR'un yanlış bir uygulaması da mesken 
politikasıdır, 

Sosyal Sigortalar Kurumunca denenen, başarılı ol
madığı görülen, birçok spekülasyonlara, yolsuzluklara 
konu olan mahallî kooperatifler yoluyle sigortalının 
mesken sahibi olması yolu, BAĞ - KUR yönetimince 
uygulamaya konulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, mesken politikasını de
ğiştirmeye çalışırken, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
aynı politikayı BAĞ - KUR'da uygulamaya koyma
sının nedenini anlayamıyorum< 

BAĞ - KUR'un güncel bir sorunu da, kısa süre
de emeklilik bekleyen 50 bini aşkın üyenin emekli
lik sorunudur. BAĞ - KUR, emekliliğe hak kazanan 
50 bini aşkın üyesinin emeklilik işlemlerini askıya al
mıştır. 

BAĞ - KUR Yasasının geçici 2 nci maddesi, 1 Ni
san 1972 tarihinde 40 yaşını geçmiş kadınlarla, 45 ya
şını geçmiş erkeklerin 5 yıl prim ödeyerek 15 yıl öde
mişlerle aynı hakları elde etmelerini öngörmüştür. 
Ancak, bu yaştakilerin son 10 yıldır çalışır durumda 
olduklarını belgelemelerini istemiştir. Yasa, bu belge
lerin, meslek kuruluşu veya vergi dairelerinden alın
ması gerektiğini de belirtmiştir. 

Şimdi 5 yılını doldurarak kısa sürede emekli ola
cakların karşısına, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
önce herhangi bir meslek kuruluşuna üye bulunma
dıkları engeli çıkarılmıştır. 

BAĞ - KUR'dan kısa sürede emeklilik bekleyen ve 
son 10 yıl çalıştığını belgeleyen üyelerin, herhangi bir 
meslek kuruluşuna, yasa yürürlüğe girmeden evvel ka
yıtlı değillerse, bundan tek başına üyenin sorumlu tu
tulması doğru değildir, 

Ayrıca ileri yaşlardaki üyelerin 15 tam yıl prim 
ödemelerine olanak olmayacağı da ortadadır. Yasa
nın yürürlük tarihinde esasen 60 veya daha ileri bir 
yaşta bulunan kimsenin 75 - 80 yaşına kadar çalış
masını istemenin, yasanın getirdiği sosyal güvenlik 
kavramı ile de, bağdaşmayacağı açıktır. 

Ortalama ömrün 52 - 54 olduğu ülkemizde, bu so
runun, sosyal güvenlik kavramı içinde ve acil ola
rak çözümlenmesi en içten dileğimizdir. 

BAĞ - KUR sağlık sigortasının, genel sağlık si
gortası içinde düşünüleceği belirtiliyor ve de tüm yurt
taşların genel sağlık sigortasına bağlanacağı ifade edi
liyor. Böylece Anayasanın sosyal devlet ilkesinin daha 
geniş ölçüde işlerlik kazanacağı, sosyal güvenliğin yay
gınlaşacağı umuluyor. 

Bu amaçlarla Cephe Hükümetince Meclislere su
nulan Genel Sağlık Sigortası Yasa tasarısının başarılı 
olacağından ciddî kuşkularımız vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kâhyaoğlu, iki dakikanız kal
dı efendim, ona göre. 

MURAT KÂHYAOĞLU (Devamla) — Çünkü 
sağlık sorununu, doktor ve ilâç sorunundan soyutla
yarak düşünmek olanaksızdır, 

Tasarı bu haliyle ilâç tüketimini artıracaktır. Yer
li ve yabancı ilâç firmalarına büyük çıikarlar sağlaya
caktır. 

Ülkemizde sağlık sorunu, bir finansman sorunu 
olmanın ötesinde, doktor gücü açığı sorunudur. 

Sağlık sigortasının başarı ile uygulandığı ülkeler
de 500 kişiye bir doktor düşmektedir. İhtiyaç bu dü
zeydedir. Buna göre ülkemizde mevcut 15 bin dok
tor, ancak 7,5 milyon kişiye hizmet götürebilir. Geri 
kalan 33 milyon kişi bugünkü durumdan daha da kö
tü duruma düşecektir, 

Türkiye'de sağlık düzeni liberal düzendir. Liberal 
düzen, doktor sayısı yetersiz, az gelişmiş ülkelerde, 
her alanda olduğu gibi güçsüzleri ezen bir düzendir. 
Yeni tasarı sağlık düzeninde liberalliği daha büyük 
boyutlara ulaştıracaktır. 

Çünkü, sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin paza
rını genişletecektir. Bu pazar, özellikle büyük kentle
re doğru kayacaktır. Doğu illerinde doktor buluna
maz iken, tasarı kanunlaşırsa, Orta Anadolu'nun kü
çük ve az gelişmiş illerine de doktor bulamayacağımız 
açıktır, 
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Çünkü tasarıya göre sağlık sigortası hizmetleri, 
öncelikle olanağı olan yerlerden uygulamaya başla
nacak ve kademeli olarak yurt içinde yayılacaktır. Bu
nun anlamı, sigortanın büyük kentlerden başlaması
dır. 

Sayın üyeler, 1975 programına göre nüfusumuzun 
% 64'ü sosyal güvenlikten yoksundur. Güvenceye ka
vuşturulamayan % 64 nüfusumuzun büyük bir ço
ğunluğunu, tarım kesiminde çalışan ve sayıları 9 mil
yona yakın nüfus grupu oluşturmaktadır. 

Asıl sorun, tarjm kesiminde ait fertleriyle birlikte 
çoğunluğu oluşturan ve prim ödeme gücü bulunma
yan, yetersiz veya ancak geçinebilecek gelire sahip 
kişilerin sosyal güvenliğidir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının bir araştırmasında 
arazi sahiplerinin •% 49,6'sı, ortakçıların da % 60'ı ta
rım geliri ve varlık durumları bakımından geçimlerini 
sağlamakta güçlük çekmektedirler. Bu grupların prim 
ödeme gücü yoktur. 

Ancak bu, tarım kesiminde çalışanların suçu olma
malıdır. Çünkü, sosyal adalet ilkelerine uygun bir ge
lir bölüşümünü sağlamak, öncelikle devletin görevidir. 

BAŞKAN — Sayın Kâhyaoğlu, vaktiniz doldu, 
lütfen tamamlayın efendim. 

»MURAT KÂHYAOĞLU (Devamla) — Hüküme
tin Meclislere sunduğu Tarım Sigortası Kurumu Yasa 
tasarısı, en fazla sosyal güvenliğe muhtaç bu kesime 
yönelik değildir. 

Bu tasarı, öncelikle, sağlık sigortasında olduğu gi
bi büyük ölçüde güvenliğini sağlamış geniş işletme
lerden işe başlayacaktır, sonra da kademeli olarak 
yayılacaktır. 

Gelişme yolunda olan ülkemizde anasorun, geliş
menin ve refahın nimetlerinin topluma âdil bir biçim
de yaygınlaştırılıp dağıtılmasıdır. Ne var ki, sosyal 
güvenliği, sosyal hukuk devleti, adalet ve eşitlik ilke
lerinin bir gereği olarak değil, egemen çevrelere çıkar 
sağlamaik aracı olarak gören siyasal iktidarların bu 
sorunu sağlıklı bir biçimde çözümlemesini olanaklı 
görmüyoruz. 

Halkımızın gerçek sosyal güvenliğini, ancak de
mokratik solda halkçı bir iktidarın sağlayacağına ina
nıyoruz. 

Bu inançla Yüce Meclise Grupum adına saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kâhyaoğlu. 
Şahsı adına Sayın Osman Aykul; buyurun efen

dim. 
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın millet vekilleri; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişi
sel. görüşlerimi Yüce Meclise sunmak için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

îçinde bulunduğumuz çağda gelişmiş olan ülke
ler çok yönlü kalkınma yöntemlerini uygulayarak, 
bugünkü düzeye gelmişlerdir. Ülkemiz ise, her yön
de nasıl geri kalmışsa, sosyal güvenlik sorunlarmın 
çözüme bağlanmasında da geri kalmıştır. 

Sosyal güvenlik, halkın gereksinmelerini en âdil 
ve en demokratik biçimde karşılamak, bozuk yaşama 
koşullarını ve kitleler arasındaki uçurumu ortadan 
kaldırmaktır. 

Ülkemizde bu uçurumun en belirgin örneği, mil
lî gelir dağılımındaki dengesizliktir. Cebinde parası 
olmayan, işsiz, hasta ve bitkin düşen kişinin yaşamı
nı sürdürmesi ve özgürüm diyebilmesi olanak dışı
dır. Uzun yıllardır halkımızın büyük çoğunluğu sos
yal güvenlik haklarının ve kurumlarının dışjnda tu
tulmuştur. Bunun sonucu, ilkel bir yaşama ortamı
nı sürdürmeye terk edilmiştir. Cumhuriyete, demok
rasiye ve Anayasaya rağmen, sosyal güvenlik hakla
rına bir türlü kavuşturulamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın' 48 nci mad
desi; «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu 
hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve sosyal yar
dım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin görev
lerindendir.» demektedir. Anayasamız uygulamaya 
konularak başarılı sonuçlar alınacağı dönemde, Ana
yasaya düşman gözüyle bakan, Anayasayı halkın 
önünde kotüleyen Demirel ve Adalet Partisi, başa
rısız politikasıyle halkımızı sosyal güvenlik kurum
larının dışında bırakmıştır. 

Bu kurumların yeterince ve zamanında kurula
mayışının başlıca sorumlusu ve mimarı Süleyman Be-
mirel'dir. Egemen çevrelerin oluşturduğu Adalet Par
tisi, Anayasayı uygulamamış ve Anayasal kurumla
rın kuruluşunu engellemiştir. 

Halkımız büyük sıkıntıların içinde boğulup kal
mışsa ve Anayasal kurumlar kurularak, bu kurum
ların çarkları işletilememişse bunun nedenlerinin ge
rekçesi Anayasadan gelen bir hastahk değil, Adalet 
Partisinin kuruluş felsefesiyle, kökenindeki bulunma
sı mümkün olmayan' hastalıklara dayanmaktadır. 

Anayasamız, Devletimizin yeniden düzenlenmesi
ni, bütün kurumları arasındaki ahengin halk yararı
na işletilmesini öngörmektedir. Anayasamızın halka 
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dönük maddeleri açık ve seçik olarak ortada dur
makta ve tazeliğini korumaktadır. Suç, uygulanmayan 
Anayasada değil, Adalet Partisinin zihniyetinde ve 
onu temsil eden Süleyman Demireldedir. 

Sayın milletvekilleri, az gelişmiş ve emperyaliz
min uzantısı tabanda çalışan insanların yaşama hak
kını kısıtlayan, engelleyen kapitalist ekonomi düze
ni; elbette ki halkımıza gereken yaşama ortamını 
getiremezdi. Eli nasırlı, hiçbir güvencesi olmayan 
emekçi insanları sömüren: işçi, köylü ve esnafı, ser
maye çevrelerine değer üreten bir makine haline geti
ren bozuk düzen değişinceye kadar, hem Cumhuri
yet Halk Partisi olarak hesap sormaya ve hem. de 
eleştirmeye devam edeceğiz. 

Bu sakat ve başarısız uygulamaların karşısında 
Anayasamızın halk yararına en etkin biçimde uygu
lamaya konulduğu dönem, 1963 yılında Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı Bülent Ece-
vit'in Çalışma Bakanlığı dönemidir. 

Anayasamızın getirmiş olduğu işçi haklarının o 
dönemde verilmesi, ekonomik, sanayi ve iş hayatı
mıza gerçek özgürlük ortamının getirilmesidir. 

Ecevit işbaşına gelir, Anayasa uygulanır, işçi 
hakkını alır, huzur içindedir. Demirel işbaşına ge
lir, işçi hakları kısıtlanır, işçiler memur yapılır,- kı
şın ortasında öğrencisi, öğretmeni ve işçisi sokağa 
dökülür, Anayasa uygulanmaz, hukuk devleti zede
lenir; kişiler ekmeğinden, aşından edilir; demokratik 
yoldan hakkını almak isteyenler işçiler kurşunlanır, 
öldürülür, zincir ve sopalarla akıl almadık işkence
ler yapılır. 

Bunların kimin için yapıldığını ve niçin yapıldı
ğını bilmekteyiz. Dünyanın gidişine ters düşen bu 
iktidar tez, çabuk iktidardan uzaklaşmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sürdürülen ve Adalet Par
tisinin savunduğu bu bozuk düzen; köylüye de her
hangi bir sosyal hak getirmemiştir. Köy, çile çe
ken, alınterini toprağa döken insanların toplandığı 
yerdir. Köylünün ortak tarlasındaki hayatına özel
likle katılmadan ve onunla yan yana çalışmadan, onu 
tanımak çok güçtür. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu teşkil eden 
köylülere Devletin olanaklarını veremeyen, vermeyen, 
dağ gibi birikmiş çözüm bekleyen sorunlarına gereği 
gibi ilgi göstermeyen Cephe Hükümeti ve Demirel 
halktan yana olamaz. 

.7 - 8 nüfuslu bir köy ailesinin yıllık gelirini he
saplayınca, köy halkının beslenme durumunu incele
yince; Kastamonu dağlarında okula gelen ilkokul öğ

rencilerinin boyunlarını saran guatr belâsını görme
yince, Ramazan ayında oruç tutmak için mantar 
toplayarak beslenen köy halkının yaşayışım sorma
yınca, bahar ve güz dönemlerinde geçici işçi olarak Ak
deniz, Çukurova ve Ege ovalarında ağaların tarla
larına pamuk toplamak, tütün çapalamak için giden 
köylülerin... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, iki dakikanız var efen
dim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Gelini, kızı, oğlu 
ve hanımıyle yılın yarısından fazla yaşadığı hayatı
nı görmeyince insandan ve halktan yana olunamaz. 

İşte Demirel'in kafasında yaşattığı ve sürdürmek 
istediği düzen budur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak halkımızın bu şekilde ilkel bir yaşantıya terk 
edilmesine karşıyız. 

Ülkemizde olup 'bitenlerden, on yıl gibi bir süre 
işbaşında kalan Adalet Partisi sorumludur. Bizim 
mücadelemiz, Anayasal yoldan köhne düzen ve De
mirel zihniyetidir. Bunu yapmayı en şerefli bir gö
rev saymaktayız. 

Halkımız bizden bu görevi yapmamızı istemekte 
ve beklemektedir. Demirel de köy çocuğudur; ama 
köyden kopmuş ve halkı unutmuş, sermaye çevre
lerinin ve sömürünün temsilciliğini yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen bağlayınız, vak
tiniz doldu. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Zenginler defalarca zengin olurken, köylü, işçi 
ve esnaf unutulmuştur. İnanmayan, Türkiye'yi ince
ler ve görmeyen gözleriyle görür. Ulusumuz, dün 
vilâyetimiz olan ülkelere el, avuç açmaktadır. 

Ankara Kalesinde ve gecekondularda yaşayanla
rın, dilenen, üç - beş kuruş dilenmek için Ankara' 
nın göbeğinde buzların üzerine yatan çocukların, 
köprü altında geceleyen insanların hayatını görme-
mezlikten gelen bir Başhakan, hangi hayalin içerisin
de yaşamaktadır? 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen efendim. Son 
cümlenizi rica edeceğim, aksi takdirde sözünüzü ke
seceğim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Son cümlemi 
söylüyorum Sayın Başkanım, 

Halkımız, işçimiz, esnaf ve özellikle bugün Ana
yasa kuruluşlarının dışında, sosyal güvenlik kurum
larının dışında tutulan insanları için, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, demokratik bir sol anlayış içerisin
de mücadelesi vardır; bu mücadelesini, Sayın Genel 
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Başkanımız, halkçı lider Bülent Ecevit'le sürdürme 
görevini üstlenmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidara gel
diği zaman; halkımızın yaşama, eğitim, sosyal gü
venlik kuşkusu diye bir kuşkusu kalmayacaktır. O 
günlerin... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen bağlayın efen
dim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — O günlerin ulu
sumuz ve milletimiz için tez, çabuk gelmesini bek
lerken, Yüce Meclise bu bütçenin ulusumuz ve mil
letimiz için yararlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım. 

Bunlar bir niyaz, bunlar bir yalvarma değil; bun
lar milletin bu Meclisinde gerçekleri ortaya koyma
dır. Bunu anlamayanlara zor olsa da, güç olsa da bir 
gün anlatacağız. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvek ili arkadaşlarım; 

Şu anda Yüce Mecliste Türkiye Cumhuriyetinin 
yeni bir Bakanlığının, sosyal güvenlik hizmetleriyle 
görevlendirilen Bakanlığın ilk defa kendi müstakil 
bütçesi görüşülüyor. 

İlk defa kendi müstakil bütçesi diyorum, zira 
daha Aralık 1974 tarihine kadar sosyal güvenlik 
hizmetleri Çalışma Bakanlığınca ifa ediliyor, bu hiz
metlerin gerektirdiği tahsisatsa Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi içerisinde yer alıyordu. 

Her ne kadar Aralık 1974 tarihinde sosyal gü
venlik hizmetleri ve kuruluşları, Çalışma Bakanlığın
dan ayrılarak o tarihte yeni ihdas olunan Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına verilmişse de; Bakanlık hiz
metlerinin gerektirdiği tahsisat 1975 yılında da Çalış
ma Bakanlığı Bütçesi içerisinde yer almakta devam 
edegelmiştır. 

1975 malî yılı Bütçesinin Yüce Meclislerden ge
çip kanunlaşmasından kısa bir müddet sonra ikti
dara gelen Hükümetimiz, Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının devir aldığı zaman; Bakanlık teşkilâtı sadece 
bir müsteşar, bir özel kalem müdürü ve birkaç me
murdan teşekkül etmekteydi. 

Buna mukabil Hükümetimiz, Programında, sos
yal güvenlik tedbirlerine geniş bir yer ve ağırlık ve
riyordu. Bu şartlar altında yapılacak ilk iş süratle teş
kilâtlanmaktı. 

Mayıs 1975 ayında çıkarttığımız bir kararnameyle 
Bakanlık kendine verilen görevlerin ve fonksiyonun 
gerektirdiği bir çatıya ve teşkilâta sahip oldu. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarını koordine edio 
toplayacak bir Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel 
Müdürlüğü, mevcut sosyal güvenlik tedbirleri ara
sında yeknesaklığı ve paralelliği sağlayacak ve sos
yal güvenliği yeni sahalara yayacak, araştırma ve 
çalışmalar yapacak, yeni tedbirler geliştirecek bir 
araştırma ve planlama başkanlığı ile, teftiş kurulu, 
hukuk müşavirliği, levazım, muhasebe, personel, ge
nel evrak ve idarî işler birimleri teşkil edilmek su
retiyle, bugünkü Bakanlık teşkilâtı meydana, geti
rilmiş oluyor. Bu şekilde iskeleti ve çatısı kurul
muş olan bir bakanlığın, elbette ki kendine mev
du görev ve hizmetleri ifa sadedinde, kendine mu-
hassas bir tahsisatının olması gerekiyordu. îşte hu
zurlarınızda bulunan bu Bütçe Tasarısı, bu gereğin 
yerine getirilmesi amacıyle hazırlanmış ve tasviple
rinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu şekilde kısa bir maru
zattan sonra, konuşmanın bundan sonraki kısmında, 
sizlere şu hususlarda bilgi sunmaya çalışacağım: Ev
velâ Bakanlık bütçesinde yer alan tahsisatın miktar 
ve mahiyetini, genel bütçe içerisindeki yerini ve 
özelliklerini arz edeceğim, Bilâhara Türkiye'de ki sos
yal güvenlik .müessese ve tedbirleriyle bunlardan 
yararlanmakta olan vatandaş zümresi hakkında bir 
tablo çizmeye gayret edeceğim. Daha sonra mem
leketimizdeki sosyal güvenlik kuruluş ve tedbirle
rinin tümünü ifade eden sosyal güvenlik sisteminin 
arz ettiği duruma temas edeceğim. Bunu müteakip, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, başlıca iki bü
yük sosyal güvenlik kuruluşu olan, Sosyal Sigorta
lar Kurumu ile Bağ-Kur hakkında kısa bilgi suna
cağım. Bundan sonra, Hükümetimiz Programında 
bulunan sosyal güvenlik konularından hangilerinin, 
ne dereceye kadar realize edilebilmiş olduğu hak
kında çok muhtasar malumat vereceğim ve nihayet, 
işçi-memur ayrımı ile Sosyal Sigortalar Kurumunda 
vuku bulunan direniş hakkında malumat arz edece
ğim. 

Sayın Başkan, şu arz ettiğim konular hakkında 
bilgi sunarken, mümkün olduğu kadar benden evvel 
görüş ve eleştirilerini belirtmiş olan arkadaşlarımın 
değindikleri hususu cevaplandırmaya .dikkat! fide-
ceğim. Bunun dışında kalanları, vaktin müsaadesi 
nispetinde şifahen cevaplandırmaya çalışacağım. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, biraz evvel arz ettiğim 
plan gereğince maruzatımı bilgilerinize, ıttılaınıza ve 
görüşlerinize sunmaya başlıyorum. 

Bakanlığımız Bütçesi, müşahede buyuracağınız 
gibi, günümüzün bütçe ölçülerine na/aran. çok kü
çük sayılabilecek bir cesamettedir; sadece 32 mil
yon liradan ibarettir; genel Bütçenin beş binde 
biri mesabesindedir, İki kısımdan oluşmaktadır: 12 
milyon liralık kısmı; personel, kira, kırtasiye, de
mirbaş gibi, Bakanlık fonksiyonlarının idamesi için 
zarurî, cari giderlerin karşılanmasıyle ilgili tahsisat
tır. Diğer kısmı teşkil eden 20 milyonluk sosyal 
transfer rakamı ise, ifade ettiğim miktara kıyasla, 
özel ve önemli bir anlam taşımaktadır. Bu rakam, 
sosyal devlet anlayışının ve Hükümetimizin sosyal 
güvenlik politikasının- bütçeye inikasını göstermesi 
itibariyle anlamlıdır. Böylece Anayasamızın, vatan
daşların sosyal güvenceye kavuşturulmaları husu
sunda Devlete vermiş olduğu görevin, sadece va
tandaşların katkılarından oluşacak fonlarla değil, 
gerektiğinde Hazine kaynaklarıyla da sağlanması lü
zumuna olan inancımızın bir nevi belgesi ve tes
cili olarak da tanımlamak yerinde olacaktır. Bu 
fonlar, sosyal güvenlik kapsamının artırılması veya 
daha fazla sosyal güvenlik hizmetinin götürülme-
sine karar verildiği ahvalde, mevcut sosyal güven
lik kuruluşlarının aktuaryal hesaplarının bozulmaması 
içinv onlara aktarılacak foalardır. 

Sayın milletvekilleri, bütçemiz hakkındaki bu 
kısa izahattan soma, şimdi de sizlere memfeketimiz-
defci Sosyal güvenlik kuruluşlanftdan ve bunların 
kapsamından bilgi sunmaya çalışacağım. 

Cumhuriyetin kurulduğu günden beri, memur, 
sanayi işçileri ve esnaf kesimlerinde gittikçe geli
şen sosyal güvenlik tedbirleri alınmış, gerek devlet, 
gerekse mahallî idareler ve gönüllü kuruluşlar ce
miyetin düşkün, kimsesiz, fakir fertlerine çeşitli şe
kil ve ölçülerde sosyal güvence sağlama yollarına 
başvurmuştur, 

Halen Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi şu 
manzarayı arz etmektedir. İlgililerin malî katkısı 
olan sosyal güvenlik kuruluşları, ki bunlar da iki 
grupta toplanmaktadır; Devlet kuruluşları olan; 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-
Kür, özel kuruluş olan; bankalar ve sigorta şir
ketlerinin sandıkları. 

İlgililerin hiç malî katkısı olmadan doğrudan 
doğruya Hazine, belediye ve özel idarelerce sağ

lanan sosyal güvenlik haklan veya tedbirleridir ki, 
bunları da, vatanî hizmet görenlere, İsiikiâl Savaşı 
gazilerine, asker ailelerine, kimsesiz sakat çocuklara, 
yaşlılara yapılan yardımlar şeklinde ifade etmek 

; mümkündür. Bu duruma göre, Türkiye'deki sosyal 
i güvenlik sisteminden yararlanan vatandaş sayısına 
; bakacak olursak> şöylece toplamak ve hesap et

mek mümkün olacaktır. 
Devlet kuruluşu oları Emekli Sandığı, Sosyal Si

gortalar ve Bağ - Kur'a tabi sigortalı adedi: 

Emekli Sandığında halen çalışan 870 bin, ora
dan emekli olan 325 bin; cem'an 1 195 000 kişi 
Emekli Sandığı kaynaklarından sosyal güvenceye 

; sahip bulunmaktadır. 
Sosyal Sigortalar Kurumuna gelince : Halen ça

lışan 1 950 000; işçi emekli, dul ve yetim olarak 
297 bin vatandaşımız; cem'an 2 247 0Ö0 kişi Sos
yal Sigortalar fonlarından sosyal güvenceye, sosyal 
güvenlik hakkına sahip bulunmaktadır. 

Bağ - Kur'a tabi, halen çatışan nüfus 885 bin 
kişi, oradan emekli, dul, yetim maaşı alan 1 500 
kişi, böylelikle Bağ - Kur'dan sosyal güvenlik 
hakkı sağlamış olan 886 500 kişi. 

«Özel sandıklar» dediğimiz çeşitli banka ve si
gorta şirketlerinin sandıklarından halen sosyal gü
venlik hakkı sağlamakta olan 40 bin vatandaşımız 
ve bunlardan emekli olan 6 binle birlikte 46 bin 
vatandaşımız bulunmaktadır. Kendileriyle sosyal 
güvenlik anlaşması yapmış olduğumuz yabancı mem
leketlerde çalışan işçilerimizin adedi, bu anlaşmalar 
gereğince sağlamış oldukları sosyal güvenliğe tabi 
işçi adedi 721 bin kişidir. Bunlardan iş kazası, ma
luliyet vesair sebeplerle emekli geliri almakta olan 
4 150 vatandaşımızla beraber, cem'an 725 150 kişi de, 
dış memleketlerdeki sosyal güvenlik anlaşmalarına 
müsteniden sosyal güvenceye sahip vatandaşları
mız. 

Şimdi, devlet bütçesi ve mahallî idarelerden, 
sosyal güvenceye sahip birtakım haklar sağlayan 
vatandaşlarımızın adedini arz etmek istiyorum: 

İstiklâl Harbi madalyası sahiplerinden 41 570 
vatandaşımız; bakıma muhtaç çocuklardan 17 bin 
vatandaşımız; özel eğitime muhtaç çocuklardan 6 bin 
vatandaşımız; yaşlı vatandaşlarımızdan yoksul olan
lardan 2 bin vatndaşımız; sakat vatandaşlarımız
dan bin adedi ve Vatanî Hizmet Tertibinden maaş 
alan 325 vatandaşımız var; cem'an böylece 5 200 OOO'e 
yakın vatandaşımız hali hazırda çeşitli sosyal gü-
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veııük kuruluşlarındao ve sosyal güvenlik tedbirle
rinden yararlanmaktadır. 

Hemen arz edeyim, son günlerde almış olduğu
muz bir tedbirle, kamu kesiminde - Orman Bakan
lığında, Tarım Bakanlığında, Köy işleri Bakanlığın
da - çalışmakta olan orman ve tarım işçilerinden 
300 bin kadarının da Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlanması hususunda protokol aktedilmiş, işlemleri 
tamamlanmaktadır. Bunları da bu yekûna dahil et
tiğimiz takdirde, aşağı yukarı 5,5 milyon vatandaşı
mız doğrudan doğruya, çeşitli şekillerde, çeşitli nis
petlerde sosyal güvenliğe sahip bulunmaktadır. Bun
ları aileleri efradıyle birlikte nazarı itibare aldığımız 
takdirde, 16 ilâ 18 milyon arasındaki vatandaşımı
zın sosyal güvenceye sahip bulunduğu anlaşılmakta
dır. Demek oluyor ki, 40 milyonluk nüfusumuzun 
yarısından çoğunun henüz sosyal güvencesi mevcut 
bulunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sizlere memleke
timizdeki sosyal güvenlik sisteminin mahiyetinden 
ve sosyal güvenlik kuruluşlarıyle sosyal güvenlik ted
birlerinin arz ettiği durumdan ve bunlar hakkındaki 
görüşlerimizden bahsetmek istiyorum : 

Hemen ifade edeyim ki, sistem, dağınık bir man
zara; tedbirler ise bir insicamdan ziyade, ayrılık, ka
rışıklık -arz etmektedir. Şöyle ki, işçilere sosyal gü
venlik sağlayan Sosyal Sigortalar Kurumu, ile, esnaf 
ve sanatkârlara sosyal güvence sağlayan BAĞ - KUR 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına -bağlıdır. Memurlara 
sosy&i güvenlik sağlayan Emekli Sandığı, Maliye 
Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. İşçi 
Sağlığı Genel Müdürlüğü ve iş güvenliği müfettişle
ri Çalışma Bakanlığı emrinde çalışmaktadır. Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğü ve sosyal hizmetler ens
titü ve akademileri Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 
görev yapmaktadır. Korunmaya ve özel eğitime 
muhtaç çocuklarla ilgili üniteler Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlıdır. ÖYAK Millî Savunma Bakan
lığına bağlıdır. Bankalar ve sanayi odaları özel san
dıkları kendi müesseselerine bağlı olarak çalışmak
tadır. Huzur evleri, kimsesiz çocuklar yurtları be
lediyelere ve özel idarelere tabi olaraK çalışmakta
dır. Zonguldak Amele Birliği Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına bağlı olarak hizmet ifa etmektedir. 

Diğer taraftan, bunlar arasında tatbik edilen 
preasipler, kıstaslar ve sağlanan hizmet - menfaat
ler açısından da geniş farklılıklar mevcuttur. Söyle 
ki, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, 
mensuplarına, ihtiyarlık, maluliyet, ölüm yârdım-

larıyle birlikte sağlık yardımı ve hizmeti de sağladı
ğı halde, bu husus, yani sağlık hizmeti BAĞ - KUR' 
da mevcut bulunmamaktadır. 

Emeklilik yaşı ise tamamıyle ayrı bir manzara 
arz etmektedir. Emekli Sandığında 65; BAĞ - KUR' 
da erkekler için 60, kadınlar için 55; Sosyal Sigor
talar Kurumunda erkekler için 55, kadınlar için 50' 
dir. 

Ölüm halinde ge/ide kalan dul ve yetimlere yar
dım şartları da tamamiyle değişiktir. Bu kuruluşlar
dan emekli olduktan sonra kimisi, başka bir işte ça
lışmayı sureti katiyede men ettiği halde; bir kısmın
da da bu kabil yasaklar mevcut bulunmamaktadır. 

Görülüyor ki, sosyal güvenlik sistemi, gerek hiz
metleri gören müesseseler, gerekse aynı sigorta kol
larında dahi çeşitli kuruluşlar tarafından uygulanan 
kıstas ve prensipler bakımından bir reorganizasyon 
ve uyumlaştırma gereğinin zarurî olduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Sayın Tokuz'a hemen cevap vermek isterim : 
Yolun daha başındayız. 

En azından, genel sağlık sigortasıyle, işsizlik si
gortası getirilmediği müddetçe o memlekette asgarî 
sosyal güvenlik var farz edilemeyeceği kanaatinde
yim. 

İşte, Hükümetiniz iktidara geçtiğinden bu yana, 
bir taraftan Sosyal Güvenlik Bakanlığını teşkilât
landırırken, diğer taraftan da çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşlarını bir çatı altında toplama ve değişik 
prensip, kıstas ve yöntemleri yeknesaklaştırma ça
bası içerisine girmiş bulunmaktadır. Esasen, progra
mında da bu husus veciz ve açık bir şekilde yer al
mıştır. 

Bakanlığın bünyesinde bu gayeye yönelik çalış
malar yapmak için Bakanın başkanlığında, müste
şar, Emekli Sandığı Genel Müdürü, Sosyal Sigor
talar Kurumu Genel Müdürü, BAĞ - KUR Genel 
Müdürü, Sağlık Bakanlığının Sosyal Hizmetler Ge
nel Müdürü ve İş Güvenliği Birimi Genel Müdürün
den müteşekkil bir sosyal güvenlik kuruluşu teşkili 
üzerinde durulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce arz etmiş oldu
ğum malumattan da anlaşılacağı üzere, memleketi
mizde mevcut sosyal güvenlik kurumlarından sade
ce iki tanesi ve fakat gerek kapsadığı sosyal güven
cenin mahiyet ve şümulü, gerekse ekonomik varlık
ları itibariyle başta gelenleri, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile BAĞ - KUR, Bakanlığımıza bağlı olarak 
fonksiyon ifa etmektedir. 
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Müsaade ederseniz şimdi de sizlere kısaca bu iki 
kuruluşumuz hakkında bilgi arz edeceğim : 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 1945 yılın
da kurulmuş. Gelirleri, işçilerden ve işverenden ke
silen primlerden teşekkül etmektedir. Net prim ge
liri, geçen yıl 13 milyar civarında olmuştur. Sigor
talı işçi sayısı 1 950 000'dir. Kurum, bu hizmetleri 
40 bin personelle yürütmektedir. Bu personelden 
13 500 adedi memur, 26 500 adedi işçidir. Kuru
mun başlıca faaliyeti tedavi faaliyetidir; bunun için 
60 civarında hastane, 4 doğumevi, 3 sanatoryum, 
62 dispanser ve 79 sağlık istasyonu faaliyettedir; 16 
bin civarında yatağa sahiptir. Sağlık tesislerinde 
3 500'ü doktor, dişçi ve eczacı olmak üzere 25 bin 
civarında personel çalışmaktadır. 

Kurumun diğer önemli faaliyeti işçi meskenleri 
sahasında vükubulmaktadır. Kaynaklarını işçi prim
lerinden alan Kurum, işçi meskenleri yapımına ge
niş yer ayırmış bulunmaktadır. Kurum, işçilere kre
di açmak veya doğrudan doğruya kendi inşa etmek 
suretiyle konut yapımında bulunmaktadır. 

Burada benden evvel konuşan arkadaşlarımın da 
değindiği gibi, kooperatifler vasıtasıyle, yani Kuru
mun kredi açması suretiyle konut yapımının hem da
ha pahalıya mal olması, hem de çok daha ağır iş
lemesi sebebiyle Kurum, daha ziyade, konut poli
tikasını, kendisi yapmak suretiyle, kendi yapacağı 
bu konutlardan istifade etmek suretiyle yürütmek 
kararındadır. 

1975 yılında 299 kooperatif kanalıyle 17 500 mes
ken için 1 600 000 000 liralık kredi açmış bulunmak
tadır. 

Kurumun diğer bir faaliyeti de, gelirlerini işlete
bilmek, nemalandırmak amacıyle yaptığı rant tesis
leridir. Yılda 13 milyon lira civarında gelir elde et
mektedir. 

Kurumun elindeki gayrimenkullerin 1975 yılı 
başı itibariyle vergiye esas değeri 2 milyarın üzerin
dedir. Kurum, diğer memleketlerle olan sosyal gü
venlik anlaşmalarının, hastalık, maluliyet, yaşlılık, 
ölüm gibi sosyal güvenlik hizmetlerinin tatbikatını 
da yürütmektedir. 

İktidarımız zamanında Kurumla ilgili olarak üze
rinde en çok durulan konular şunlardır : Kurum 
kaynakları, daha rantabl ve daha emin bir şekilde 
kullanılmalıdır. Bu açıdan işçilerin yapacakları bü
yük sanayi yatırımlarına hissedar olabilme imkânla
rı sağlanacaktır. 
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Kurum sağlık tesisleri, sigortalıların hizmetine 
daha etkin bir halde hizmet etmelidir. Özellikle mes
lek hastalıkları ve iş kazaları için.yeni tedbirler, ye
ni tesisler geliştirilecektir. Bilhassa Zonguldak kö
mür havzasında iş kazalarına uğrayan vatandaşları
mızın süratle sağlık tesislerine ulaştırılabilmeleri için 
helikopter servisi kurulacaktır. 

/ 
Kurumun ilâç işine çok kısa bir zamanda, be-

hemahal başlaması başlıca amacımızdır. Bu mak
satla Kazlıçeşme'deki bina, bu tesisleri alacak bir 
hale getirilmektedir. Yıl sonuna kadar ilâç üretim 
faaliyetine geçebileceğimizi ümit ediyorum. 

Kurum, işçi ve işçi emeklisi çocuklarına daha 
çok burs vermeye kendisini ve planlarını hazırlaya
caktır. Kurumun, Genel Kurulunda ve Müdürler Ku
rulundaki temsil konusu âdilâne bir şekilde ele alı
nıp, çözümlenmesine çalışılacaktır. Kurumun dene
tim meselesi, ayrı olarak ele aldığımız bir konudur. 
Bugün Kurum, Yüksek Denetleme Kurumunun de
netimine veyahut da başka bir denetime Büyük 
Millet Meclisi dışında tabi bulunmamaktadır. Bü
yük Millet Meclisinden daha evvel bir denetim sis
temi veya müessesesine Kurumun tabi olması hu
susunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

Primlerin daha süratle ve zamanında tahsil edil
mesi, hakikaten başlıca meşgalelerimizden biridir. 
Bu konuda yeni birtakım tedbirler geliştirme üzerin
deyiz. Kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin mümkün ol
duğu kadar asgariye indirilmesi, keza gözönünde 
tuttuğumuz ve tedbir almak üzere üzerinde çalıştğı-
mız hususların başında gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size BAĞ - KUR hak
kında kısaca malumat arz etmek isterim. 

1972 yılında faaliyete geçen BAĞ - KUR, mesle
kî teşekküllere üye olan esnaf, sanatkâr ve diğer ba
ğımsız çalışanları sigorta etmek için kurulmuştur. 
Sadece merkez teşkilâtı olup, taşra teşkilâtı yok
tur. 320 personelle çalışmaktadır. Halen 847 921 si
gortalısı vardır. Re'sen tescil edileceklerle birlikte 
yakında 1 milyon sigortalıya sahip olacağını um
maktayız. Sigortalılardan yapılan yıllık prim tahsi
latı, 700 milyon lira civarındadır. Kurum kaynakla
rından ortaklara, işletme mensuplarına işletme kre
disi, toplu işyeri kredisi ve konut kredisi verilmek
tedir. 1975 Mayısından itibaren Halk Bankası ara
cılığı ile 528 milyon liralık işletme, 68 milyon lira
lık toplu işyeri, 71 milyon liralık konut kredisi açıl
ması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 
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BAĞ - KUR, sigortalılarına maalesef sadece ma
luliyet, ölüm ve yaşlılık aylığı bağlayab'ilmekte; fa
kat hastalık halinde yardım edememektedir. Hü
kümetimizi düşündüren ve tedbir almaya sevk eden 
en önemli konulardan birisi bu olmuştur ve bu ne
denle Genel Sağlık Sigortası Kanununa buna ait 
mahsus hükümler konmuş bulunmaktadır. BAĞ-KUR 
Kanunundaki aksaklıkların giderilmesi için Hükü
met canibinde de hemen hemen çalışmalarımız son 
safhasındadır. Demin arz ettiğim gibi evvelemirde 
hastalık sigortası ön planda gelmektedir. Ölüm ha
linde, üç yıl beklemeden dul ve yetimlere aylık bağ
lanması bu hususlar arasındadır. Kanun çıktığı za
man aranan 10 yıllık meslekî teşekküllere üye olma 
kaydının hafifletilmesi ve bu müddetin indirilmesi, 
keza başlıca üzerinde durduğumuz hususlardan bi
ridir. 

Demin, benden evvel konuşan bir değerli arka
daşım, «BAĞ - KUR'da emeklilik süresi yakında do
lacak 50 bin üyenin emeklilik işinin askıya alındı
ğını» ifade etmiş bulunmaktadır. Tabiî bu askıya alın
ma işi, mümkün olsa daha da bu miktarın fazlalaş
tırılması ve süratlendirilmesi suretiyle Hükümeti
mizce ele alınacak bir konudur; fakat Yargıtay ka
ran ile bu işlem durdurulmaktadır, askıya alınmış 
değildir. 

Basamak seçme hakkının yeniden tanınması, ke
za üzerinde durulan hususlardan birisidir. Emeklilik 
yaşı ile emekli olduktan sonra çalışmak hususunun, 
diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile paralel hale ge
tirilmesi için de keza çalışmalarımız vardır. 

Bütçesinin 2/3'sini teşkil eden sosyal transfer raka
mı, Hükümetimizin sosyal hizmetlere ve sosyal gü
venlik konularına verdiği önemi tescil eden rakam
lardır. 

Bakınız Hükümetimiz Programında neler vaat 
etmiş, bakınız Hükümetimiz 11 aylık iktidarı döne
minde ne gibi icraatta bulunmuştur? Hükümetimiz 
Programında sosyal güvenliğin bütün yurda, ve yurt
taşlara yayılmasına verdiğimiz önemi belirtmiş ve 
aynen şöyle demiştir : 

ı«Sosyal adaleti ve sosyal güvenliği yaygın hale 
getirmek için gerekli çalışmaları hızla yürütecek ve 
sosyal alanda Türk cemiyetini ileriye götüren önem
li değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Emekli işçilerin 
durumunu süratle düzelteceğiz. Genel sağlık sigorta
sı konusunu ele alacağız. Köylü yurttaşlarımızın 
afetlere karşı korunması için tarım sigortasını geliş
tirip yaygınlaştıracağız. Muhtaç duruma düşen yaş
lı yurttaşların, kimsesiz çocukların, sakatların ıstı
raplarını dindirecek tedbirler alacağız. Yurt dışın
daki işçilerimizin haklarını koruyacağız». 

Programında bunu söyleyen Hükümetimiz, ic-
raatıyle de şunları yapmış bulunmaktadır : 

Geçen yıl çıkarılan 1912 sayılı Kanunla işçi emek
lilerinin dul ve yetimlerinin ve malul işçilerin aylık
larına % 85 oranında zam sağlanmıştır. Bu mağ
dur zümreye bir yılda sağlanan gelir artışı 900 mil
yon liradan fazladır. 1 Temmuz 1975'ten itibaren bir 
yıl içinde 1 900 000 000 lira ek gelir bu yurttaşlara 
ödenmiştir. Çıkarılan bu kanun ile işçi emekli, dul 
ve yetimlerinin aylıkları donmuşluktan kurtarılmış 
bu aylıkların iki yılda bir gözden geçirilmesi ve de
ğişen şartlara uygun hale getirilmesi için gerekli hu
kukî imkân sağlanmıştır. 

Sağlık sigortasının kapsamı genişletilerek, işçi 
emeklilerinin eş ve çocuklarıyle bütün işçilerin ve 
işçi emeklilerinin bakmakla yükümlü oldukları ana 
ve babaları sigorta kapsamına alınmıştır. Zonguldak' 
tan başlamış bulunan bu tatbikata bu yıl 38 ilde da
ha devam edilecektir. 

Yetim kızların, 18 yaşını doldursalar da, evlen
memiş iseler, babalarından kalan yetim aylığını al
maya devam etmelerine imkân sağlanmıştır. Evler
de, ev hizmetlerinde çalıştırılan yurttaşlarımızın 
Sosyal Sigortalar kapsamına alınarak güvenliğe ka
vuşturulmaları için hazırlanan tasarı tasviplerinize 
arz edilmiştir. 

Tarım ve orman işçilerinin sigorta kapsamına 
alınmasını öngören bir tasarı keza tasviplerinize arz 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz sosyal 
güvenlik konusunda ne vaat etmiştir, ne yapmıştır? 
Hemen ifade edeyim ki, bütün Cumhuriyet hükü
metleri gerek programlarında, gerek icraatlarında 
sosyal güvenlik konularına ve tedbirlerine yer ver
mişlerdir. Ancak, hemen iftiharla belirteyim ki, Hü
kümetimiz sosyal güvenlik konularında hem prog
ramına aldığı tedbirler hem de icraatıyle tahakkuk 
ettirdiği vaatler itibariyle gelmiş geçmiş hükümetle
re kıyasla âdeta bir hamle ve reform yapmış bulun
maktadır. 

Bu hususta hiç zihinlerinizi yormaya, delil ara
maya zahmet etmeyiniz. Zira, huzurlarınızdaki büt
çe rakamları bu hususta başlı başına ve yeterince bir 
delil teşkil edecek önem ve mahiyettedir. Genel büt
çe içiride ihdas olunan bir milyar tutarındaki sosyal 
fonlar,, 32 milyon gibi çok mütevazi bir rakamla 
huzurunuza getirdiğimiz Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
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edilmiş bulunmakla beraber, daha şimdiden kamu 
kesiminde çalışan 300 bin civarında orman ve tarım 
işçisinin Sosyal Sigortalara bağlanması sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Köylümüzün ziraî ürünleri ile hayvanlarının uğ
rayacağı her türlü afete karşı sigorta güvenliğini ger
çekleştirecek olan Genel Tarım Sigortası Tasarısı da 
Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Yüce Meclise su
nulmuş bulunmaktadır. 

işçilerimizin geçmiş hizmetlerini borçlanma yo-
luyle değerlendirmek imkânını sağlayan ve büyük 
bir 'ihtiyacı karşılayan kanun değişikliği gerçekleşmiş, 
yürürlüğe konmuş bulunulmaktadır. 

Çalışan kadınların 20 yılda emekli olmasını sağ
layacak iki kanundan biri her iki Meclisten geçiri
lerek kesinleşmiştir, diğeri ise kanunlaşmak üzere 
oylarınızı beklemektedir. 

işçilerimizin Sosyal Sigortalar Kurumundan ye
ter miktar mesken kredisi almalarını sağlayacak Ba
kanlar Kurulu kararnamesi çıkarılmıştır. Sosyal Si
gortalar Kurumunun açmış olduğu kredi miktarı bu 
kararnamenin büyük ölçüde tesiri altında kalmıştır. 

Bağ - Kur'un küçük esnaf ve sanatkârların ko
nut sahibi olmalarını kolaylaştırması amacıyle ge
rekli Hükümet kararları alınmış ve küçük esnaf ve 
sanatkârlara sağlanan konut kredileri artırılmıştır. 
Sel, dolu, don, hastalık, haşere, kuraklık, yangın gibi 
âfetlerden zarar gören ve üretim gücünü kaybeden 
köylü ve çiftçilere kendilerini yeniden üretici hale 
getirecek şeklilde yardımda bulunmak amacıyle bir 
fon kurulmasını öngören kanun tasarısı, tabiî âfet
lere karşı risk fonu kanun tasarısı Büyük Millet Mec
lisine sevk edilmiş,bulunmaktadır. 

Genel sağlık sigortası yürürlüğe girinceye kadar 
fakir hastaların devlet hastanelerinde parasız tedavi 
edilme imkânları genişletilmiş ve formaliteler basit
leştirilmiştir. 

istiklâl Savaşı gazilerimizin aylığını artıran tasa
rı Genel Kurulun tasvibini beklemektedir. 

Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin sigorta kap
samına alınmasıyle ilgili kanun hükmü, keza tasvip
lerinizi beklemektedir. 

Zonguldak havzasındaki 50 hin işçii, Ekim 1975'te 
çıkarılan bir kararname ile Sosyal Sigortalar Hasta
lık Sigortasından istifade etme imkânına kavuştu
rulmuş bulunmaktadır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'deki 
hizmetleriyle yort dışıridalri hizmetleri birleştirilerek, 
bu ıbirleştirme sonunda 25 yılını dolduranların 65 

yaşını beklemeden emekliye ayrUabilmelerini ve tam 
emekli aylığını alabilmelerini sağlayacak Hükümet 
tasarısı keza Parlamentoya arz edilmiş bulunulmakta
dır. 

Kimsesiz, her türlü gelirden yoksun, geçim kay
nağı bulunmayan 65 yaşını aşmış yaşlı yurttaşlara 
aylık bağlanmasını öngören bir kanun tasarısı da 
tetkik ve tasviplerinize sunulmuş bulunulmaktadır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizle ilgili sosyal gü
venlik anlaşmalarının gerek artırılmasına, gerekse 
mevcut anlaşmaların tatbiki neticesinde tahassul eden 
alacakların tahsili için müzakerelere ve temaslara gi
rişilmiş, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Danimarka 
ile anlaşma imzalanmış, Hollanda ile Libya ile an
laşmalar imzalanmak üzeredir. Kanada, Avusturalya, 
İskandinav memleketleriyle de birer anlaşma yapıl
ması için teşebbüse girişilmiş bulunulmaktadır. 

Hollanda ve Federal Alman Hükümetiyle sos
yal güvenlik anlaşması çerçevesinde yapılan bir an
laşma neticesinde, Hollanda'dan 35 milyon lira, Fe
deral Alman Hükümetinden de 3 milyon marklık hi
be, işçilerimizin eğitimi ve işçilerimizin Türkiye'ye 
gelirken alacakları bazı teçhizatın finansmanı için 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Bunlara ilâveten, önümüzdeki günlerde Hükümet 
olarak üzerinde durmayı kararlaştırdığımız sosyal gü
venlik tedbirleri ve kararları vardır. Onlardan da si
ze kısaca arzı malumat etmek isterim: 

Sosyal Hizmetler Kanununun çıkarılması, Ustalık, 
Çıraklık, Kalfalık Kanunu, kapıcılarla ilgili bazı gü
venlik ve sosyal adalet tedbirleri, kimsesiz çocuklar, 
M'EYAK, işsizlik Sigortası Kanunu, adaletleri 60 bi
ne ulaşan film ve sahne sanatkârlarının sigorta kap
samına alınması, bu programımızda bulunan başlıca 
konular arasındadır. 

Zannediyorum ki, bu tablo, Hükümetin taahhüt
lerine salık olarak vaadettiği bütün konuları ciddi
yetle ele almış, kısa zamanda karara bağlamış, tasari 
halinde getirmiş ve Meclise sevk etmiş olduğunu, 
hatta bunlar arasından birçok önemlilerini de kısa 
zamanda' sonuçlandırmış ve kanunlaştırmış bulundu
ğunu göstermektedir. 

Sayın Feyzîoglü'nun da bir konuşması sırasında 
'ifade ettiği gibi, kısa zamanda yapılan hizmetlere 
yenileri durmadan eklenecek ve Hükümet, milliyetçi 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik anlayışının gerekle
rini yerine getirecektir. 

Biz, bütün vatandaşlarımızın insanca yaşadığı, hiç 
kimsenin yarın ne olacağım, nasıl geçineceğim diye 
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endişe duymayacağı, yarına güvenle baktığı bir Tür
kiye istiyoruz. Biz, komünizm esaretinin giremediği, 
yoksulluğun ve fakirliğin yok edildiği mutlu, ileri, 
hür bir Türkiye istiyoruz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Böyle hir Türkiye'ye giden yol; yabancı ideoloji 
taklitçiliğinden, komünist özentiliğinden geçmez. Böy
le Türkiye'ye giden yol, sınıf kavgacıjtğmdan, iç kav
ga kışkırtıcılığından geçmez; millî beraberlik ve bü
tünlükten, huzurdan geçer. Böyle bir Türkiye'ye gi
den yol, yıkıcılıktan değil, yapıcılıktan geçer. Biz, 
bu yapıcı tutumu temsil ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, burada, bu kürsüde, bütçe
nin tümü üzerindeki görüşmeler yapılırken, gerek 
Cumhuriyet Halik Partisinin sayın sözcüsü, gerekse 
Demokratik Partinin muhterem konuşmacısı iş
çi - memur konusuna değinerek, açıkça veya dolaylı 
olarak «Hükümetimizin işçiden yana olmadığından, 
işçileri memur yapma çabası» ndan bahsettiler. 

Sayın Önder, konuşması sırasında, «Başbakanla, 
Sosyal Güvenlik Bakanının (yani benim) konu ile il
gili beyanlarının birbirini nakzettiği» ni ifade ettiler. 
Bu kürsüye çıkarak Yüce Meclise ve dolayısıyle Yü
ce Millete hitap edecek arkadaşlar ve hele grupları 
adına konuşma yapacak arkadaşlarımız, isnat ve eleş
tirilerini, yanlış bilgilere ve hislere değil, delillere ve 
realitelere istinat ettirmelidirler. 

Geçen hafta Sayın Ecevit'in bütün isnatlarını ve 
eleştirilerini birer birer çürüten Sayın Başbakanın ko
nuşmasından sonra, sanırım bu husus daha iyi anla
şılmış bulunmaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Size göre. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI AHMET MA-

HlR ABLUM (Devamla) — Evvelâ Sayın Önder'in 
haksız ve yanlış isnadını cevaplayacağım : 

Sayın Başbakan, hatırladığıma göre 12 Aralık 
1975 tarihinde Cumhurbaşkanına yaptığı ziyaretten 
ayrılırken bir basın mensubunun, «Hükümetin, işçi
leri memur yaptığı yolunda çıkan haberlere» atfen yö
nelttiği suale, «İşçi - memur ayrımında yapılmış bir 
işlem yoktur, sadece kanun gereği olarak, hangi devlet 
dairelerinde çalışanların galip vasfı işçidir, han
gilerinin memurdur şeklinde devlet daireleri ayrı
ma tabi tutulmuştur. Ne işçiyi memur, ne de memuru 
işçi yapan vardır.» şeklinde cevap vermiştir. 

Bana gelince; konu hakkında basına ve TRT'ye 
verdiğim bütün beyanlarımda, Hükümetin 26 Kasım 
tarihli kararname ile sadece devlet dairelerini iki gru-

pa ayırdığını, hiç bir personelin statüsünde değişiklik 
yapılmadığını, dairelerdeki personelin hangisinin işçi, 
hangisinin memur olduğu hususunda karar verme yetki
sinin, kanunla kurulacak komisyona ait olduğunu, 
şayet iddia edildiği gibi Sosyal Sigortalar Kurumu Mü
dürler Kurulu, işçiyi memur yapar mahiyette bir ka
rar alırsa, onu da asla onaylamayacağımı bildiridim 
ve belirttim. 

Nerede bunun tenakuz? 
Şayet Sayın Önder bu isnadını bazı gazete haber

lerine müsteniden yapmışsa, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, bu kürsüden çıkıp millete hitap edecek sayın sözcü
lerin, beyanlarını gazete haberlerine değil, hakikatlere 
istinat ettirmeleri lâzım. 

Sayın Ecevit'in memurların sendikalaşmasını Hü
kümetimizin önlediğine dair eleştirisini, Sayın Başba
kan, buradan, memurlardan sendikalaşma hakkının ge
ri alınmasına dair önergeye imza koyan Sayın Halk 
Partili milletvekillerinin isimlerini Meclis zabıtların
dan okumak suretiyle ve bu önerge lehine oy kulla
nanlar arasında, Sayın Ecevit'in de bulunduğunu keza 
Meclis zabıtlarından okumak suretiyle cevapladılar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 12 Mart'ta oldu bu. 
12 Mart'ı kabul etmiyor musun? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Şimdi bendeniz de bura
da, işçi memur ayrımını kimin çıkardığını ve kimle
rin işçiyi memur yapma gayreti içinde olduklarını, de
lilleriyle izaha çalışacağım. 

Tarih 31 Mayıs 1974, Ecevit Hükümeti iktidarda
dır. O günkü Resmî Gazetede memurlarla ilgili çok 
önemli bir kararname neşredilmiştir; Kanun Kuvvetin
deki 12 sayılı Kararname. Bu kararname, aynı gün 
Sayın Ecevit'in imzasıyle Meclis Başkanlığına takdim 
edilmektedir. Bakınız bu kararnamenin 6 ncı maddesi 
ne demektedir : 

«Madde 6. — Hangi kurumların Devlete verilmiş 
aslî ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esasları
na göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin 
bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlar Ku
rulu kararıyle saptanır. 

Her bir kurumda hangi görevde çalışanların me
mur veya işçi olduğuna, Bakanlar Kurulunun yayın
lanmasından itibaren 6 ay içinde, Çalışma ve Maliye 
Bakanlıklarıyle, Devlet Personel Dairesinin atayacağı 
uzman temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak 
karar verilir.» 
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işte kararnamenin bu hükmü, sadece 3 ve 6 aylık 
müddetler, 6 ve 12 aya çıkarılmak suretiyle, Meclis
lerce aynen kabul edilip, 1897 sayılı Kanunla tasdik 
olunarak yasalaşmış bulunmaktadır. 

Hükümetimiz ne yapmıştır? Kanunlaşan bu hük
mün ilk paragrafına göre; kurumları kamu hizmetini, 
genel idare esaslarına göre yürütenler ve bunun dışın
da kalanlar diye iki grup altında ayırarak, yine bu 
kanunun emrettiği süre içerisinde yayınlamıştır. 

28 Kasım 1974 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan, 
10986 sayılı bu Kararnamenin birinci maddesinde; ku
rumlar bir ve iki sayılı listeler halinde tasnif edilmek
te, ikinci maddesinde de aynen; «Bir ve iki sayılı liste
lerde gösterilen kurumlarda çalışanlardan kimlerin me
mur, kimlerin işçi statüsüne gireceği, 1897 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi uyarınca teşkil olunacak komis
yon tarafından tespit edilir» denilmektedir. 

Hani, bu kararnamenin işçiyi memur yapan hük
mü nerede? Bir müddet önce Cumhuriyet Halk Parti
sinin Meclis Grup Başkanvekillerinin, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Üstün-
dağ'ın ve en son olarak Sayın Ecevit'in haksız isnatla
rının altında yatan şey aynıdır : Başarılı icraatı gölge
lemek. Bunu yapmak için en İyi yol, faili siz olduğunuz 
halde, yapılanları kabahatmiş gibi göstereceksiniz ve 
bu kabahati başkalarına yükleyerek, masumane ta
vırlar içerisinde haksız isnatlara çalışacaksınız; tıpkı 
memurların sendikal haklarının alınmasında olduğu gi
bi; önerge verip, bu önergeye oy vereceksiniz; fakat 
milletin karşısına çıkıp, «Millî Cephe Hükümeti me
murların sendikalaşmasını istemiyor» diyeceksiniz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Tıpkı, 12 sayılı Kararnameye işçi - memur ayrımı 
diye bir hüküm koyacaksınız; o hüküm gereği Millî 
Cephe Hükümeti sadece daireleri iki liste halinde top
layan kararname çıkardığı zaman, «Millî Cephe işçi 
kıyımına başladı, Millî Cephe işçiyi memur yapma ça
bası içerisinde» diye yaygarayı basacaksınız. Bu ha
rekette, 10 aylık iktidarları zamanında çok şey vaat 
edip hiç bir şey yapamayanların, bu kadar müddet 
zarfında işçi için, fakir için, köylü için neler yapabile
ceklerini gördüklerinde depreşen tedirginlikleri sak
lıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Yürüyüş ya
parlar, yürüyüş. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Bu, Hükümetimizin halk 
yararına olan icraatını kıskanmanın bir reaksiyonudur. 

Şimdi sorarım sizlere : 

işçi emeklilerinin, dul ve yetimlerinin aylıklarını 
iki misline yakın artıran; Meclislere sevk ettiği bir ta
san ile çiftçi mallarını koruma bekçilerini Sosyal Si
gorta kapsamına almaya çalışan; kamu kesiminde ça
lışan 300 bin orman ve tarım işçisini sigortaya bağla
yıp bunun dışında kalan orman ve tarım işçisinin de 
sigortaya alınması için kanun tasarısı sevk eden; 
ev işlerinde çalışan hizmetçileri diğer işçiler gibi sos
yal sigortaya bağlamayı öngören tasarıyı Meclise su
nan; yurtdışında çalışan işçilerimizin de 55 yaşında 
tam hizmet üzerinden emekli' aylığı bağlanarak emekli 
olmalarını temin edecek tasarıyı Parlamentoya götü
ren; 15 Ekim 1975'te bir kararname ile Zonguldak kö
mür havzasında çalışan 50 bin işçiyi bir çırpıda sağ
lık sigortasına bağlayan Hükümet mi işçi kıyımş yap
maktadır; yoksa, kanunsuz grev ve direnişe geçenleri 
ziyaret etmek, meyve ve çiçek dağıtmak suretiyle âde
ta teşvik ederek, neticede onların işten çıkarılmalarına 
ve bu yüzden azalan üretim ve geciken yatırımlar ne
deniyle yeni iş imkânlarının doğmasını engelleyenler 
mi işçi kıyımı yapmaktadır? (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Bunun takdirini Yüce Meclise ve yüce milletimize 
bırakıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, işçi - memur ayrımı bah
si açılmışken, sizlere bu ayrımın sebebiyet verdiği 
olaylardan, Sosyal Sigortalar Kurumundaki direniş 
hadisesinden ve sonucundan da bilgi arz etmek iste
rim: 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 40 bin personelin
den 27 bini işçi statüsünde bulunmaktadır. Bu işçiler 
Sosyal - tş, Sağlık - iş, Has - îş sendikası üyesidirler. 
işçi - Memur Kararnamesi çıktıktan sonra, «Cephe 
Hükümeti 400 bin işçiyi memur yapıyor» kampanya
sına DtSK'e mensup Sosyal - tş Sendikası da katıl
mış ve «Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulu 
işçiyi memur yapıyor» gerekçesiyle, 22 Aralıkta men
suplarını direnişe geçirmiştir. 

Haddizatında, hiç kimseye memursunuz diye teb
ligat yapılmamış, hiç kimsenin ücreti memur maaşı 
olarak verilmemiş, yani hiç bir kurum personeli me
mur statüsüne geçirilmemiştir. Kendilerine defaatle, 
bizzat tarafımdan «Hükümetin kimseyi memur yap
mak istemediği» bildirilmiş; «Müdürler Kurulu karar 
alsa dahi bu kararı onaylamayacağım» beyan edilmiş, 
yazılı teminatta bulunulmuş olmasına rağmen, kanun
larımızda yeri olmadığı halde, direniş adıyla fiilî du
ruma devam etmişler ve işlerinin başına dönmemiş
lerdir. 
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Bu kanunsuz durum muvacehesinde Kurum yöne
ticileri, kanunların kendilerine verdiği yetkiye daya
narak, 1 400 kişinin işine son vermiştir. Bunlardan pek 
çoğuna, elebaşılar dışında olup tehditle, mazeretine bi
naen işbaşına gelemeyenlere veya gelmeyenlere, ço
luk çocukları da düşünülmek suretiyle, geçim imkânı 
sağlanmıştır. Fakat, hiç birisi eski kadrosuna, eski sta
tüsüne alınmamıştır ve alınmayacaktır. Bundan böyle, 
her kim ki, bu kabil kanunsuz direniş ve eyleme ge
çerse, onlara da kanunların verdiği yetki içerisinde 
aynı şekilde mukabele edilecek, kanunsuzluğa asla 
müsamaha olunmayacaktır. 

Şunu da kesinlikle ifade edeyim ki, Sosyal Sigor
talar Kurumunda hiç bir kişi, zorla ve re'sen memur 
yapılmamıştır ve hiç 'kimsenin işine «memurluğu ka
bul etmiyor»! diye son verilmemiştir; Bakanlık olarak 
da buna asla müsaade edilmeyecektir. 

Sözlerime son vermeden önce, «İşçi memur ayrımı 
ve Sosyal Sigortalardaki" olayla ilgili tutumum» dola-
yısıyle Sayın Halk Partili arkadaşlarımın vermiş ol
dukları Meclis Soruşturması önergesini, hakikatlerin 
Milletimizce daha açık bir şekilde anlaşılmasına yar
dımcı olacağı kanaatiyle şükranla karşıladığımı belirt
mek isterim. 

Sayın Başkan sözlerimi burada bitirmiş bulunuyo
rum; şayet benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım 
temas ettikleri hususlara yazılı olarak cevap vermeme 
müsaade ederlerse, hem bu cevabımda kendilerine 
rakam da zikretmek suretiyle daha müdellel, daha ge
niş, daha tatminkâr bir şekilde cevap verme imkânı 
bulmuş olurum, hem de esasen programın tatbikinde 
gecikilmiş bulunan bütçe müzakerelerinin süratlenme
sine yardımcı olurum kanaatindeyim. 

Sözlerime son verir, Yüce Meclise sunmuş oldu
ğumuz mütevazi Bütçemizi tasvip etmelerini saygı
larımla arz etmek isterim. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim1 Sayın Bakan. 
Yalnız sorular vardır efendim, bir dakikanızı rica 

edeceğim. 
Buyurun Sayın Dere. 
HALİL DERE (Muğla) — Sayın Başkan, Sos

yal Güvenlik Bakanından sorularımın cevaplandı
rılması için aracılığınızı istirham edeceğim. 

Emekli Sandığının bir sosyal güvenlik kurumu 
olduğunu biliyoruz. Acaba bu Bakanlık çatısı altında, 
bu kurum niçin toplandı? 

îşçi - memur ayrımında «zorlama» olmadığı belir
tildiği halde, bir huzursuzluk, bir rahatsızlık vardır. 

Bu rahatsızlığın, huzursuzluğun nedeni Bakanlıkça 
saptanmış mıdır? Niçin bir huzursuzluk vardır? Belli 
bir şekilde, basına da yansımaktadır; bir huzursuzluk 
vardır. Bunun kökeni, nedeni nedir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Bir de, sosyal güvenlik kurumları kapsamına alın
mayan çalışanlar var. Sayın Bakan geniş bir şekilde, 
hangi kesimlerin kapsama alınacağını belirlemeye ça
lıştılar. Ben de hangi kesimlerin Sosyal Sigorta kap
samına alınacaklarını öğrenmek isterim. Bu çalışma
nın ne düzeye ulaştığını öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halil Dere. 
Bunlara da yazılı cevap verebilirsiniz efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Devamla) — Hay, hay efendim. 
BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen? 
Buyurun Sayın Kayıhan. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla Sayın." Bakanın aşağıdaki sorularımın ce
vabını vermesini diliyorum : 

1. Türkiye Şeker Fa'brikaları Anonim Şirketi em
rinde çalışan pancar ekici çavuşlarının, gerek İş Ka
nunumuza, gerekse Sosyal Sigortalar Kanunumuza 
göre işçi olduğu, kesinleşmiş mahkeme kararı ile sa
bit olduğu ve Sosyal Sigortalar Kanununa göre işçi 
olan her Türk vatandaşının, prim ödesin veya ödeme
sin, 1950'de, yani Kanunun çıktığı tarihten bu yana 
sigortalı sayılması gözönünde bulundurulmadan adı 
geçen çavuşların istisna kabul edilerek 1965'ten bu ya
na sigortalı kabul edilmesi ve işçinin prim ödeme şar
tının konulmasının anlamı, işçiye karşı olmak değil 
de nedir? 

2. Sosyal Sigortalar Kurumunun, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A. Ş. emrinde çalışan pancar ekici çavuş
larının- 1950'den 1973 tarihine kadar olan prim ala
cakları neden tahsil edilememektedir? Bu, büyük ye
kûn tutan bir paradır. Bu paranın Türkiye Şeker Fab
rikaları A. Ş. de kalmasına neden müsaade olunmak
tadır? Bu hususların açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhan Kayı
han. 

Buna da yazılı cevap verebilirsiniz efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Devamla) — Tensip ederseniz, kendi
lerinden yazılı metni alıp, cevabını yazılı olarak ve
ririm efendim. 

BAŞKAN — Evet, metni alıp yazılı olarak ce
vap vereceksiniz; teşekkür ederim. 

Sayın Tosyalı, buyurun. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, yüksek şahsiyetinizden, sayın Bakandan kısa bir 
cevap talebim için aracı olmanızı istirham ediyo
rum. 

Milliyetçi Partiler Topluluğu, Hükümet Protoko
lünde ve Hükümet Programında vaat ettikleri sosyal 
güvenlik hizmetlerinin hemen % 75'ini, 9 ay gibi 
çok kısa bir zamanda, 50 yıllık Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa olarak... 

BAŞKAN — Soru şeklinde efendim... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Soruyorum, 

soruyorum. 
... ilk defa olarak tahakkuk ettirmiş* oldukların

dan dolayı, teşekkür ve şükranlarımızı kabul buyu
rurlar mı acaba? (Gülüşmeler ve alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. So
ru cevaplandırılmıştır efendim. 

Şimdi yazılı sorular vardır; bunları da okutup 
zapta geçireceğiz ve yazılı cevapları verilecektir. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ede
rim. 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

1. — Gaziantep Sigorta Hastanesinde baştabip 
kadrosu var mıdır? Hastanemiz kaç yataklı olarak 
kullanılmaktadır? 

2. — Gaziantep kazalarının sosyal işlerine bakan 
doktorlardan kimlere yan ödeme veriyorsunuz? 

3. — Gaziantep'ten sigortalı ve sigortasız çok sa
yıda hasta gelmektedir. Bu hastaların, Gaziantep'te 
tedavisi mümkün görülmeyen kişiler olduğu malum. 
Acaba hastane büyütülerek Ankara'ya gelen hastala
rın hiç olmazsa bir kısmını tedavi etme imkânı yok 
mudur?» 

BAŞKAN — Diğer bir soruyu okutuyorum : 
«Aşağıdaki sorumun, ilgisi dolayısıyle Sayın Sos

yal Güvenlik Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
imkân lütfedilmesin! bilgi ve emirlerinize arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
tzmir 

Yücel Dirik 

Soru : Bakanlığınız temsilcilerinin de bulunduğu 
Koordinasyon Kurulu tarafından gecekondu bölgele
ri dışındaki konut yapı kooperatiflerine de verilecek 
konut kredileri faizlerinin % 5'inin Hazinece karşı

lanması öngörülmüş olup, bu hususta gerekli yürüt
meye imkân verecek Bakanlar Kurulu kararnamesi 
ne zaman çıkabilecektir? 

Arz olunur». 
BAŞKAN — Sayın Bakan bunlara da yazılı ce

vap verileceğini beyan etmişlerdir. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı 

Sayın Mahir Ablum tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Bolu 

Müfit Bayraktar 

1. — İşçi primlerinin birikiminin neticesinde ve
rilen mesken kredisinin, ferdî kredi şeklinde verilme
si düşünülmekte midir? 

2. — Mesken için müracaat etmiş ve kredi tale
binde bulunmuş da alamamış yapı kooperatifleri var 
mıdır? 

3. — Vahidî fiyatla iş alan, mal ve hizmet üreti
mi yapan orman köylüsünün sigorta kapsamına alın
ması düşünülmekte midir? 

4. — Kesim, çekim işi yapan ve ormanda çali-
şan işçi, iş hitamında işsiz kaldığına göre, geçici iş
çi midir? 

5. — Geçici işçiler sosyal haklardan yararlandığı 
halde, kolunu kıran, tomruk altında can veren orman 
köylüsü, hangi şartlardan, ne şekilde yararlanacak
tır? 

6. — Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ilaç 
sanayii kurulacak mıdır? 

7. — Bakanlığınız, kendine ait olan termal tesis
leri kurmayı düşünmekte midir?», 

BAŞKAN — Bunlara da yazılı olarak cevap ve
rirsiniz Sayın Bakan. 

Son söz, Sayın Hasan Celâlettin Ezman'ın. 
Buyurunuz Saym Ezman. (C. H. P. sıralarından 

alkışlar). 
HASAN CELÂLETTlN EZMAN (Bingöl) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel beyan

namesinin 28 nci maddesi; «Herkesin, gerek kendisi, 
gerek ailesi için yiyecek, konut, giyim, tıbbî bakım 
gibi gerekli sosyal hizmetler dahil, sağlığının ve mut
luluğunu sağlayacak uygun bir yaşantı düzeyine; iş
sizlik ve yaşlılık durumlarında veya geçim imkânla
rından kendisini mahrum bırakacak diğer durumlar
da, güvenliğe sahip olmaya hakkı vardır.» demek 
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suretiyle, sosyal güvenliği insan hakları arasına al
mıştır. 

Anayasamızın 48 nci maddesi de; «Herkes, sos
yal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak 
için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kur
mak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.», hük
mü ile yurttaşlarımızın sosyal güvenlik hakkını teyit 
etmiştir. 

Şu halde, sosyal güvenlik, vatandaşın anayasal 
hakkıdır; fakat bu, Türkiyemizde maalesef çok geç 
tanınmıştır. Şimdi uzun yıllar süren ihmal ve unutul-
muşluğun sıkıntısı içindeyiz. 

Son senelerde bu yolda önemli atılımlar yapıl
mıştır. Buna rağmen Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı, BAĞ - KUR ve diğer sandıklar bün
yesinde güvenliğe kavuşturulan nüfusumuz, 1973 is
tatistiğine göre, 3 300 000 kişi olup, bu da faal nü
fusun ancak i% 22,6'sını teşkil etmektedir. 

Sayın Bakan yeni rakamları da biraz önce takdim 
buyurdular. Buna göre de şimdi sosyal güvenliğe ka
vuşturulan nüfusumuz 5,5 milyon ve bütün faal nü
fus olarak da 17 milyon civarındadır. 

Sosyal güvenlik konusunda, Tanzanya, Gana gibi 
Afrika ülkeleriyle eş seviyede bulunmaktayız. 

işçi, memur ve sanatkâr sosyal güvenliğe, yani 
emeklilik maaşına, sakatlık maaşına, parasız tedavi 
hakkına kavuşturulduğu halde; köylümüz, çiftçimiz, 
ev kadınlarımız bu haklardan mahrum bulunmakta
dır. 

Köylümüz, çiftçimiz nüfusumuzun büyük kısmını 
teşkil etmektedir. Bunların sakatlarını, yaşlılarını, fa
kir ve kimsesizlerini artık köyde, sokakta açlığa, di
lenciliğe, sefalete terk edemeyiz. 

Belli bir yaştan sonra köylümüzü, çiftçimizi emek
lilik maaşına, parasız tedavi hakkına, sakatlık maa
şına bir an önce kavuşturmak sosyal devletin anaya
sal görevi, medeniyet görevidir. 

İşçinin yaşlısı, memurun yaşlısı ve malulü ihti
yarlığında maaşa bağlanır da, «Köylümüz efendimiz-
dir>y diye gerçekle bağdaşmayan şekilde bol bol ede
biyatını yaptığımız köylünün yaşlısı, düşkünü, saka
tı niçin maaş almasın? O da bu vatanda doğup, bu 
vatanda çalışmamış mıdır? Güneşin altında günde 8 
saatten daha fazla çalışarak üretim yapmamış mıdır? 
icap ettiğinde her işte ötekilerle beraber savaşmamış 
mıdır? Ev kadınları tarlada, tapanda veya ev işlerin
de ömürlerini çürütmemişler midir? 

Kısa zamanda bütün yurttaşlarımızı sosyal gü
venliğe kavuşturacak yasa ve organizasyon imkân
ları yaratılmalıdır. 

Zengininden alarak, fakirini koruyarak, zengin 
tabiî kaynaklarımızı değerlendirerek, insanımızı sos
yal güvenlik içinde daha verimli çalıştırarak bu im
kânı yaratabiliriz. 

Vatanımız, Sibirya, Bulgaristan, İsrail ve Suudi 
Arabistan'dan daha kaynaksız, daha kısır ve insanı
mız da daha kabiliyetsiz değildir. Devletimize bu 
imkânları kazandırmak için, 20 nci yüzyılın ilim ve 
teknik imkânlarını, millî ve milletlerarası ekonomik 
imkânları isabetli değerlendirmek, isabetli metotlar
la halkımızın yaratıcı gücünü harekete geçirmek kâ
fidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; köylü -
kentli tüm Türk vatandaşlarına istediği hekime te
davi olma hakkını verecek, hastalığın ıstırabı içinde 
bir de doktora ve ilaca para bulma ıstırabından kur
taracak «Genel Sağlık Sigortası Kanunu» bütün par
tililerin elbirliğiyle çıkarılmalıdır. 

işsizlik sigortası ile işsiz kalan vatandaşlara yar
dım imkânı sağlanmalıdır. 

BAĞ - KUR mensuplarına parasız muayene ve 
ilaç hakkı tanınmalıdır. 

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna 
tanınan rJu hakkın BAĞ - KUR'a da tanınmaması ay
rıcalık teşkil eder. Bu farklılık giderilmelidir. 

BAĞ - KUR'da da, Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar Kurumunda olduğu gibi, emeklilik yaşı, ka
dınlar için 50'ye, erkekler için 55'e indirilmelidir. 

Tabiî afetlere karşı ziraî ürünler ve köylünün 
hayvanatı sigortaya alınmalıdır. 

Köylünün yanan toplu otu veya harmanı, sel bas
kınına uğramış mahsulü sigortaca ödenmelidir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu kanun çık
tı. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Özellikle Doğu köylerinde köylüler, kasdî yangınlar
dan korunmak için otlarını bir araya toplarlar. Kar 
yağıncaya kadar bekçi bekletirler; buna rağmen bu 
toplu otların yandığı veya yakıldığı çok defa vaki-
dir. Böyle durumlarda köylü büyük çaresizlik içinde 
kalır. Bu gibi hallerde de vatandaşlar çaresizlik ve 
yıkımdan, sigortalar yoluyle kurtarılmalıdır. 

Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığında emekli 
muameleleri fazla uzamaktadır. Bu konuda, bunu ön
leyici tedbirler alınmalıdır. 

Huzur ve yaşlılar yurtlarının, ihtiyaçlar ölçüsün
de çoğaltılması, Doğu'nun bazı merkezlerinde de bu 
tesislerin kurulması elzemdir. 

553 — 



M. Meclisi B : 65 24 , 2 . 1976 O : 3 

Fakir, kimsesiz, sahipsiz çocuklar için, yurdun 
her köşesinde, yeterli miktarda yurt ve yuva kurul
malıdır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı kendi bünyesi içinde 
doktorlarımızın dışarı gitmesini önleyici sosyo - eko
nomik tedbirler almalıdır. 

Hepimizin bildiği gibi, tıp öğretimi Devlete pa
halıya mal olmaktadır. Doktorların dışarıya gitme-
leriyle, bu yoldaki yatırım boşa gitmektedir. Sağlık 
sigortası genişledikçe, doktor ve sağlık elemanı ihti
yacı da artmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son 
verirken, bazı istek ve temennilerimi arz ediyorum : 

Türkiye'yi dilenen, sürünen, aç insanları olan bir 
ülke olmak durumundan bir an önce kurtarmalıyız. 

Türkiye, barışçı, özgür, hoşgörülü, tok ve müref
feh, dost ve kardeş insanların yurdu olmalıdır. 

İzninizle ve müsamahanızla birkaç söz daha söy
leyeceğim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde dövüşen ve vu
ruşan milletvekilleri değil, birbirlerine karşı anlayış
lı, birbirlerini seven ve sayan, dünya insanı ve yurt 
sorunlarını ve gerçeklerini karşılıklı sabır ve anlayış 
içinde- gören ve müzakere eden milletvekillerini isti
yoruz. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Ne gü
zel, ne güzel. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Sanırım ki halkımız da milletvekillerini bu çizgide 
görmek istiyor. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Dışarıda da 
öyle. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Parlamenter sistemin itibarı da bunu gerektiriyor. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar). 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Dışarısı da 
dahil. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Evet. 

Hangi partiden olursa olsun, demokratik parla
menter iktidarlar da devlet memurlarına karşı, genç
lere karşı, her partiden vatandaşa karşı, Anayasa ve 
kanun hudutları içinde müsamahalı ve kanunların 
tatbikinde tarafsız ve objektif olmalıdırlar. Her par
ti iktidarı ile beraber, devletin memur ve iş kadro
ları altüst edilirse, kendi kendimizi aldatmayalım, çok 
partili düzeni yaşatamayız. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, bağlayınız efendim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Bitiyor efendim. 

Çok partili demokratik düzen ancak karşılıklı 
saygı ve toleransla yaşar. Ehil, namuslu, tecrübeli, 
görevinde tarafsız büyük ve küçük memura dokun
mayacaksın; onun meslekî güvenliğine saygı duya
caksın. Bakanların sık sık değişmesiyle onlar değiş
meyecek ve onlar kendi kadrolarında huzur ve istik
rarı, görev ve planlamada devamlılığı temsil ve ta
hakkuk ettireceklerdir. Aksi halde nispi seçim sis
temine dayanan ve sık sık değişmesi muhtemel parti 
veya koalisyon iktidarlarında iç huzur ve istikrar ku
rulamaz. Huzursuzluk ve istikrarsızlığın devamı ha
linde de aşırı sağ veya aşırı solun tek partili totali
ter idaresi gelir; o zaman çalkantı durur, istibdat al
tında zoraki bir sükûnet meydana gelir ve fakat çok 
partili özgürlükçü düzen de, ne kadar süreceği bilin
meyen bir süre için yok olur. Dünyada ve çevremiz
de görülen budur. 

. Bütçenin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 10 127 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Sosyal Güvenlik kuruluşları ile 
ilgili hizmetler 2 312 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına dağıtıla
mayan transferler 20 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Meclisimiz ta
rafından kabul edilmiş olup bu Bütçenin, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı mensupları ve milletinize hayırlı ol
masını niyaz ederim. 

— 554 — 



M. Meclisi B : 65 24 . 2 . 1976 O : 3 

Ç) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesine geçiyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Grupları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Kadir Özpak, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Turhan Utku, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Cemal Tercan, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın İbrahim Tekin. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekilleri: 

Sayın Osman Ceran, Sayın Etem Eken, Sayın 
Mehmet Özkaya, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın Osman Aykul, Sayın Ömer Kahraman, 
Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın Hasan Değer, 
Sayın Orhan Çaneri, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın 
Enver Akova, Sayın Hüseyin Deniz, Saym Cahit 
Koçkar, Sayın Nihan Ilgün, Sayın M. Kemal Gö
nül, Sayın Kemal Ataman, Sayın Hasan Çetinkaya, 
Sayın Hasan Özçelik. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, buyurun. (Alkışlar). 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 1976 bütçesi ve faaliyetleri 
üzerindeki görüşlerimizi arz ederken, hepinize ve tak
dir ve şükran hisleri ile meşbu olduğum, millî kalkın
mamızın ve sanayileşmemizin rehber ve mümtaz 
mensubu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 
ve değerli mensuplarına saygı ve sevgilerimi suna
rım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin de ortağı olduğu, 
Türkiye Cumhuriyeti Milliyetçi Hükümeti 1975 yılı 
çalışmaları ve 1976 bütçe ve programı ile 50 yıllık 
Cumhuriyet tarihimizde îlk defa Türk milletinin 
geri kalmışlık makûs talihi yenecek olan ve Türk 
milletinin ezeli ve ebedî ideali olan yakın ve uzak ge
lecek tarihindeki Türkiye'nin millî, ekonomik, sos
yal, kültürel kalkınmasına esas olan ve bilhassa sa
nayi kalkınmasının millî, ideal hedef ve gayelerine 
uygun olacak temeli bu sene atmıştır. 

Milliyetçi partilerden, kurulu Milliyetçi Cumhu
riyet Hükümetimizin sanayileşmedeki gayesi ve he
defini şu şekilde belirtebiliriz: 

Millî, süratli, yurt sathına yaygın, dengeli ve 
kendi sanayiini kendisi yapabilen kuvvetli bir sana

yileşmeyle büyük Türk milletinin ve Yüce Atatürkü-
müzün ebedî ideali olan millî kalkınmamıza, millî 
savunmamıza ve millî refahımıza imkân veren hür, 
demokratik nizam ve siyasî istikrar içinde büyük 
ve müreffeh Türkiye'nin yeniden kurulması ve eko
nomik kalkınmasının sağlanmasıdır, Cumhuriyetçi 
Hükümetinin sanayileşmedeki gayesi ve hedefi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın esas gayesi 
ve görevleri de, millî ve ekonomik kalkınmamızın 
en büyük ve en mühim sürükelyici sektörü ve ara
cı olan sanayileşmeyi millî, süratli, yaygın, dengeli, 
planlı olarak tahakkuk ettirmektir. 

Hükümetimizin ve Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığımızın, sanayileşmede kabul ve takibettiği temel 
görüşler ve plan stratejisi de şöyledir: 

Anayasamızın temel ilkelerinden biri olan Dev
letin ve hür özel teşebbüsün yan yana, müşterek, 
dengeli ve birbirini destekleyen gayretleriyle, kar
ma ekonomi çerçevesi içinde, planlı, devlet sektörü 
için emredici, hür ve özel teşebbüsleri için yol gös
terici ve teşvik edici tedbirlerle, geleneksel sınaî ya
pıdan modern teknoloji kullanan sanayimiz için lü
zumlu makine ve fabrika yapan ve teknoloji üreten; 
şimdiye kadar sadece tüketim ve montaj malı yapan sa
nayiden, ara malı ve yatırım malı üreten sanayie; 
içe dönük ve sadece döviz tasarrufunu sağlayan sa
nayiden, ihracata dönük, rekabete dayanıklı, bizati
hi döviz kazandıran bir sanayie; harp sanayii, elekt
rik sanayii, motor, ağır teçhizat, petrokimya sanayii 
ve mallarım yapabilen bir millî sanayii kurmaktır 
amaç. Bakanlığın sanayileşmedeki temel görüş ve 
stratejisi de bunlardır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Bakanlığımızın sana
yileşmede öngördüğü hedefleri de şu şekilde hulâ
sa edebiliriz: 

Hükümetimiz, kurulmuş ve kurulacak olan yeni 
sanayilerin iktisadî ve sosyal bakımdan aşağıdaki 
faydaları sağlamasını hedef ve ilke olarak kabul et
miştir. 

Sanayileşmenin gayri safi yurt içi hâsılaya en bü
yük gelir payı yaratması ve aktarması; en çok katma 
değer meydana getirmesi. Bunlar sağlandığı takdir
de, değirmen boşuna dönmeyecektir. İşte biz, buna 
sanayi diyeceğiz. 

Teknoloji üretmesi; âtıl kalmış küçük sanayi 
birikimlerini harekete getirmesi; küplerde paraların 
durmaması; daha istikrarlı ve güvenilir bir kaynak 
sağlayan iktisadî faaliyetler manzumesi olması; ül
kemizde hızlı artan aktif nüfusa, en müsait ve en ge
niş istihdam olanakları yaratması; işsizliği... 
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İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Tosyalı, olanak 
yok, nedir olanak? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Olanağın ma
nası neydi, imkân - imkânları yaratması. Evet, ba
zen Halk Partisi arkadaşlarımız şaşırıyorlar da. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, kelimeler üzerinde 
durmayalım. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İşsizliği önle
mesi; fertler arasında daha âdil, daha yaygın, daha 
dengeli bir gelir dağılımı sağlaması; kentleşme ve 
yerleşme düzenine zemin hazırlaması ve böylece 
sayın Başkanım, Halk partililerin yıllardan beri yap
tıkları istismar konusunun ellerinden alınması...' 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu saatten son
ra böyle konuşulur, müsaade ederseniz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, ciddiyeti muhafaza 
ederek konuşun efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve böylece 
sosyal refahın da en tesirli bir aracı olması hedef ve 
gaye olarak görülmüştür-sanayileşmede. 

Şimdi sayın Başkanım, 1974 ve 1975 yıllarındaki 
sınaî yatırımları mukayese edeceğim: 

Ak koyun, kara koyun belli olsun; Halk Partisi 
ne yapmış, bu Milliyetçi Hükümet ne yapmış ve ne 
yapmak istiyoruz. Bunlar belli olmalı ve bu lâf kesil
meli, istismar bitmeli. 

1. 1974'de devlet sektöründe mevcut sanayi te
sisleri verimli işletilememiş, yeni kurulmakta olanlar 
zamanında tamamlanamamış ve yeni sanayi yatı
rımları pek az yapılmış. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Örnek ver, örnek? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Özel sektörde 
ise, hele özel sektöre gelelim şimdi; Sayın Ecevit ve 
C. H. P.'nin özel sanayi sektörüne karşı olumsuz tu
tumu, - olumsuz tutumu diye nazik davranıyorum, 
onun içinde neler var neler - sebebiyle özel sektör 
küstürüldüğü, şüpheye, tereddüde ve güvensizliğe dü
şürüldüğü için, ne yapacak, adam?.. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Korkacak kaça
cak. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yaşa, akıllı 
adamsın. (Gülüşmeler) 

Hem kurulmuş sanayi verimli çalışamamış ve 
hem de kurulmakta olanlar bitirilememiş ve hem de 
önemli bir yeni sanayi yatırımı yapılamamıştır... 

FUAT UYSAL (Samsun) — Sanayi Bakanlığı bizde 
değildi ki. 
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HASAN TOSYALI (Devamla) — ... Halk Partisi 
iktidarında, 1974'de. 

2. Şimdi 1975'te ne olmuş? 18 adet, en büyük 
devletlerden teşekkül eden OECD ve AET mem
leketlerinde petrol, iptidaî madde fiyatlarının artmış 
olması, işçilerin sosyal güvenlik giderleriyle işçi üc
ret artışları sebebiyle... 

(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Siz de böyle 
istiyorsunuz Cumhuriyet Halk Partililer, işte böyle 
oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz doluyor 
efendim, lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kalkınma hız-
larındaki gerileme ve duraklamaya ve bu memleket
lerin bizim gibi, kalkınmakta olan memleketlere sat
tıkları yatırım, ara malı, iptidaî madde fiyatlarında
ki büyük yükselmelere rağmen, Milliyetçi Hüküme
tin sağladığı imkânlar ve aldığı isabetli tedbirler, 
nispî fiyat istikrarı, halkımıza ve sanayicilere ver
diği güven sayesinde de istikbale güven... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sömürge görevi. 
BAŞKAN — Sayın Genç... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sizin ne ya

pacağınızdan şüphe ettikleri için taş taş üstüne koy
madılar... 

BAŞKAN — Konuşmaların uzamasına meydan 
vermeyelim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Fakat, bu 
Milliyetçi Hükümetin iktidarı sayesinde istikbale 
açıldılar. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tosyalı, 

kürsüde el işareti yapmak yasak. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Milletvekilinin 

bu kürsüde her şeyi yapması serbest. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ancak bir şey 
müstesna, bir kimse kürsüde konuşurken taarruz et
mek yasak... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı, kar
şılıklı konuşmayalım efendim, mevzuu dağıtmaya
lım. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Milliyetçi Hü
kümetin özel sektöre verdiği güven sayesinde, gerek 
Devlet sektöründe, gerekse özel sektörde kurulmuş 
sanayiin verimli olarak geliştirilmesi, yarım kalmış 
sanayi tesislerinin tamamlanması ve yeni kurulacak 
sanayi tesisleri için yatırımların ariiii'ması mümkün 
olmuştur. 
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Hükümetin 1975'te sanayi ile ilgili aldığı isabetli 
tedbirleri ve sağladığı imkânlardan bir kısmını şöy
le sıralayabiliriz: • 

Ne yapmış; ne yapmış da bu ilerleme olmuş? 
1. Kurulmuş, yârım kalmış ve yeni kurulacak 

sanayiin temel ihtiyacı olan yatırım malı, ara malı 
. ve iptidaî maddeleri ithalât yolu ile, ödemeler den
gesi aleyhimize dönmüş olsa dahi, yakın istikbalde 
çok iyi duruma geleceğimizi düşünerek bolca temin 
etmesi ve sanayiciyi. mal yokluğu sıkıntısına düşür
memesi, yatırım ve üretime dönük Merkez Banka
sınca verilen sanayi kredisi limitinin artırılması, 
bankaların mevduat kaynağım sanayi, üretim ve 
yatırım için orta vadeli kredilerine yöneltmek ama-
ciyle bu krediler için mevduat munzam karşılık ora
nını % 5'ten sifıra indirmesi - ki aklınıza bile gel
miyordu - sanayi yatırımlarının hızlandırılması ve 
programlara uygun olarak gerçekleştirilebilmesi mak-
sadiyle hızlandırma fonunu da daha verimli, ustaca 
kullanmış oluşu... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tosyalı, 
deterjan da dahil mi? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, siz bari karışmayın 
münakaşalara. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — O size kalsın. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — «Mavi Boncuklu 

Alo.» 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bazı parazitler 

var, onları öldürmeye yeter... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen efendim, ce
vap vermeyin. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Efendim, lâf 
atıyor da, cevap vermek lâzım. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, 15 nci 
dakikaya yaklaştınız,, sözünüzü keserim sonra. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Devam ediyo
rum efendim. 

1976 bütçesi ve programı gereğince yapılması 
kararlaştırılan sanayi tesisleri; 

Sevgili arkadaşlarım, parti farkı gözetmeksizin 
hepimizi ve bütün milletimizi sevindirecek olan ve 
sanayi kalkınmamızın en mühim temel sanayi tesis
lerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak olan ve Hüküme
timizce, Sanayi Bakanlığımızca 1975'te kurulmuş, 
kuruluş hazırlık çalışmaları ve projeleri büyük- öl
çüde tamamlanmış sanayi tesislerinden bazılarım 
burada ismen zikretmekten kıvanç duyuyorum; 26 
tane proje var. 

Sayın Başkanım, vaktim müsaitse okuyayım. 
BAŞKAN — Değil efendim, o kadar değil, 5 

dakikanız kaldı. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Okusun, okusun. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Beş dakikada 

okurum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hızlı hızlı 

okusun. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Gözünüz açıl

sın, toz yabana gitmesin. (C. H.P. sıralarından gü
lüşmeler). 

50 yıldan beri hiç kimsenin aklına gelmeyen ve 
müstakbel sanayimizin- temeli olan şu tesisleri... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Atatürk'ün 
zamanında da mı kimsenin aklına gelmedi? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — .... 1975 'te ça
lışan Hükümet, 1976'dan itibaren uygulamaya koy
maktadır.... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — «Mavi Boncukla 
Alo». 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, Sayın Bakirli, mü
dahale etmeyin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İş makineleri 
fabrikaları, ağır teçhizat makine fabrikaları, vinç ve 
çelik konstrüksiyonu için ağır teçhizat fabrikaları. 
Bundan hepimiz kıvanç duyacağız. 

Traktör, kamyon, ağır nakliyat, lokomotif, gemi 
ve küçük motorlar için dizel motorları fabrikası, 
benzin motoru, sulama için küçük takatli benzin 
motoru, dişli fabrikası, otomobil ve kamyonlar için 
aktarma organları fabrikası, hafif ve ağır takım 
tezgâhlan fabrikası, otomatik takım tezgâhları fab
rikası, elektronik sanayii, su tirbünleri, buhar tir
bünleri, buhar kazanları, büyük alternatörler, bü
yük transformatörler, elektrik nakil hatları teçhiza
tı, gemi tersanleleri, uçak sanayii; tank ve diğer harp 
silâh araçları fabrikası, Dördüncü Demir Çelik Sa
nayii, tekstil makineleri fabrikası, amonyak fabri
kası, fennî gübre kompleksi gibi imalât sanayiine 
giren 26 kompleksi okudum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, memleketi
mizin yakın uzak ve geleceteki tüm sanayi kalkın
mamızın büyük faydalar sağlayacak ve temel olacak 
olan bu sanayi tesislerinin Cumhuriyet tarihimizde 
ilk defa olarak, benim de mensup olduğum Cumhu
riyetçi Güven Partisinin de dahil olduğu bu Hükü
met tarafından yapılacak oluşundan büyük bir mem
nuniyet ve gurur duyuyorum. Bu nevi millî icraatla
rı yaparak, millîleşen ve milliyetçi olan, bu Cumhu-
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riyet Hükümetini ve Sanayi Bakanlığını takdir ve 
tebrik ederim. (C. H. P, sıralarından gülüşmeler, 
«Bravo» sesleri). 

Bu sanayi tesislerini ve fabrikalarını yapmak için 
muhtaç olduğumuz millî arzu ve istek.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kudret 
kudret!... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İstek ve arzu.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Muhtaç ol

duğumuz kudret. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve kudret. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Maddî ve manevî 
imkân, bilim ve teknoloji, teknik eleman, iptidaî 
madde ve iktisadî güce sahip olduğumuz inancında
yım. Keşfedemediğiniz şeyi milliyetçi Hükümet keş
fetti. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, üç dakikanız kaldı 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, gruplar adına tahsis edilen 20 
dakikalık müddet içerisinde Sanayi Bakanlığımızın 
merkez kuruluşunu ve ona bağlı 7 tane genel mü
dürlüğü, anonim şirketlerini hepiniz bildiğiniz için 
tekrar etmiyorum. Geçiyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi temennilerime geliyorum.... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Kastamonu başta. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Gerek merkez 
kuruluşlarının, gerek bağlı kuruluşların yaptığı, 
kendilerine verebildiğimiz çok kıt imkânlarla, çok 
güç şartlarla, siyasî değişmelerin yarattığını bildiği
niz müşkülâtlarla... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Bozuk düzen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Yaptığınz iş

lere teşekkür ederim. Teferruatını saymıyorum, şim
di zaman yok. Şimdi, bakanlık ve Hükümetimizden 
temennimi arz edeceğim. 

1. Memleketimizde ekonomik ve sanayi kalkın
ma dengesini ve sosyal adaleti sağlamak için yeni 
kurulacak sanayiin ve fabrikaların ve sanayi yatırım
larının, başta geri kalmış bölgelerimiz olmak üzere, 
iptidaî maddenin bol ve işsizliğin fazla olduğu bü
tün yurdumuz sathına âdil, dengeli ve yaygın ola
rak kurulması ve yapılması. Zaten Hükümetin de 
planı, programı bu. Bundan dönmeyin diyorum, 
tembih ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İlerde seni 
bakan olarak göreceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, devam edin efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şu kadar kal
dı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin, 
vaktiniz doldu. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bunu temin 
için, lüzumlu çok cazip teşvik tedbirlerinin, yardım
larının ve kolaylıklarının, bu arada... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Vergi iadesinin... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Siz onunla uğ
raşın. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, keseceğim sözünüzü 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Faizsiz yeter 
miktarda kredi verilmesi, vergi muafiyeti, yol, su, 
elektrik, arsa ve kanalizasyon gibi altyapı tesisleri
nin, geri kalmış bölgelerdeki sanayiler için konuşu
yorum - geri kalmış yurt bölgelerinde sanayi tesisi 
ve fabrika kuracaklara Devletçe temin edilmesi, ala
bildiğine teşvik belgesi... Mevcut teşvik tedbirlerini 
kâfi görmüyoruz. 

2. Kâğıt sanayii için lüzumlu her nevi orman 
varlığı ve diğer iptidaî maddenin fazlasıyle bol ol
duğu bütün Devlet istatistiklerince sabit olan ve 
kuruluş şartlarının da müsait olduğu, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında da ismi yer alan Kasta
monu'da (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, gü
lüşmeler ve alkışlar mutlaka daha fazla geciktirilme
den entekresellöz ve kâğıt sanayiinin kurulmasını 
hem çok ekonomik ve hem de sosyal bakımdan çok 
lüzumlu görüyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tosyalı, 
neydi o? Bir daha söyler misin? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 3. Ziraî üre
timin artırılması için... 

ETE M EKEN (Çorum) — Bir daha söyle Tos
yalı. 

BAŞKAN — Sayın Eken. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ziraî üreti

min artırılması için... (C. H. P. sıralarından kürsüye 
lâf atmalar) 

BAŞKAN — Sayın Eken. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Başta traktör 

olmak üzere, her nevi ziraat alet ve makinelerinin, 
fennî gübrenin, ziraî ve hayvan hastalıkları ile mü
cadele ilâçlarını herkesin ihtiyaçlarına göre istediği 
zamanda serbestçe, şartsız, aracısız ve ucuza alma
sı için gereken tedbirlerin alınması. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim, kese
ceğim efendim. 
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HASAN TOSYALI (Devamla) — Şu kadar efen
dim, on saniye efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 4. Yarım kal
mış sanayi tesislerinin mutlaka tamamlanmasına, 

. Devletçe lüzumlu olan her nevi yardımın yeter mik
tarda ve en kısa zamanda yapılarak bu tesisleıin ta
mamlanması. X 

5. Küçük sanayi tesislerinin daha çok adette 
yapılmasına ve küçük esnaf ve sanatkâra daha mü
sait şartlarla teçhiz, işletme ve üretim, kredi, ma
kine, alet ve diğer imkânların yeterince sağlanmasına 
Devletçe yardım edilmesi. 

Sanayi Bakanlığı merkez -teşkilâtı ile ilgili İkti
sadî Devlet Teşebbüslerinin idarî ve teknik perso
nelinin huzurunu, şevkini, verimliliğini, yaratma gü
cünü ve mesleğe bağlılığını ve meslekten ayrılma
masını sağlamak için, özel teşebbüste çalışan em
sallerine verilen her nevi sosyal güvenlik hakları ile 
onlara verilen ücretlerin seviyesine çıkarılmasını ve 
bunun için gerekli tedbirlerin alınmasını Hükümet
ten ve bakanlıktan önemle istemekteyiz. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu adına hepinize saygılar sunar ve te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayp Ka

dir Özpak, buyurun efendim. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Tosyalı, rahmetli 

Menderes'i Eskişehir'de nasıl tevkif ettin? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Böyle gi
derseniz askere, zor alırsınız teskere. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, lütfen efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KADİR ÖZPAK 

(Uşak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Kalkınmanın, uygarlaşmanın, çağdağlaşmanın en 
etkili aracı, hiç şüphesiz ki sanayileşmektir, özel
likle Türkiye gibi dünyanın belli bir coğrafyası üze
rinde oturan bir ülkenin hem hızlı, hem dengeli bir 
biçimde sanayileşmesi zorunluğu vardır. Her yıl de
ğişen tabiat koşullarına bağlı bir tarım ekonomisiyle 
nüfus patlaması noktasına gelmiş bir toplumun bes
lenme zorunluğunun bile çözümlenemediği son bir
kaç yıl içinde hep beraber bulunduk ve yaşıyoruz. 

Anayasamız, kalkınmayı plana bağlamıştır. Tür
kiye'de siyasal iktidarlar 1960'dan bu yana sık sık 
değişmiştir. Bu yüzden, Parlamentonun kabul ettiği 
kalkınma planının ciddî ve kalkmdırıcı biçimde uy
gulanması olanağı bulunamamıştır., 

Birinci Beş Yıllık Planı, Cumhuriyet Halk Par-. 
tisinin ağırlığı olan bir hükümet hazırlamıştır; fa
kat daha ikinci yılda bu hükümet yıkılmış, yerine, 
«Plan değil, pilâv istiyoruz» zihniyetinin temsilcisi 
Adalet Partisi gelmiş ve planın temel stratejisiyss 
hederler ve yöntemleriyle birlikte uygulama da de
ğiştirilmiştir., 

Bu planda, Cumhuriyet Halk Partisi, kamu ku
ruluşlarının katıldığı sanayi sektörlerine lokomotiflik 
görevi vermiştir. Ne var ki, Adalet Partisi, devletin 
öncülük görevini desteklememiş, aksine, sayın De
mirci'm, tıpkı Amerikan kapitalistlerinin artık usa
nır hale geldikleri kapitalist teşebbüs, ya da özei 
teşebbüs yerine kullandıkları «Hür teşebbüs» tanı-
mıyle ifade ettikleri bir kesime öncelik tanımıştır; 
fakat sayın Demirel, yakınları ve egemen güçler, 
kendileri için en büyük tehlike olarak hızla bilinç
lenen ve örgütlenen halkı görmektedirler. Onun için 
son zamanlarda yumruklarım ve namlularını işçiye, 
köylüye ve gençlere yöneltmişlerdir. îlkin îzmir'de 
Tariş işçilerine, arkasından Seydişehir sanayi işçileri
ne çevrilmiştir namlular. Kışkırtıcı ajanlar da kul
lanarak demokrasiyi koruma ve haklarını sağlama 
mücadelesini demokratik yöntemler içinde ve barışçı • 
yollarla vermek isteyen işçilere ateşle karşılık ver-! 
mekte ve işçi hareketini yozlaştırmaya çalışmakta
dırlar 

Ne yaparlarsa yapsınlar en yakın bir {\elecekte 
işçi - köylü ve dar gelirliler toplumda siyasal ve eko
nomik iktidar olacaklardır., 

Bu, ne şekilde olursa olsun, sınaileşmenin bir 
ürünüdür. Çünkü bir ülke sınaîleştikçe, o toplumda 
işçiler iktidara ve devlet yönetimine ortak olmak 
üzere örgütlenir, bilinçlenir ve iktidara aday olur
lar. İşte Türkiye'de olan budur. Kaçınılmaz bir ol
gudur bu da< 

Ancak, Türkiye'de oluşan sanayi yapısı, büyük 
ölçüde tüketime yöneliktir. Son on yıllık uygulama 
sonucu, özellikle yatırımlar üretken olmayan alanlara 
yönelmiştir. Demir - çelik üretmeden, buzdolabı, 
çamaşır makinesi ve benzeri eşyalar yapılmışı motor 
yapmadan binek arabası imal edilmiştir. Buna en iyi 

_ 559 — 

file://{/elecekte


M. Meclisi B : 65 24 . 2 . 1976 O : 3 

kanıt, son üç yıldaki imalât sanayii yatırımlarının ya
pısıdır, îmalât sanayii yatırımlarının yapısı incelendi

ğinde, tüketim mallan sanayiinin, plan hedeflerinin 
çok üstünde gerçekleştiği görülür. 

îmalât sanayii, yatırımlarının yapısı 
(1973 ^ 1974 - 1975) 

Tüketim mallan sanayii 
Ara malları sanayii 
Yatırım mallan sanayii 
Toplam imzalat sanayii 

Özel 
Planlanan 

gerçekleşme 

23,87 36,26 
46,03 46,09 
31,10 17,65 
100,0 100,0 

Kamil 
Planlanan 

gerçekleşme 

9,17 116,69 
78,02 77,92 
12,81 5,39 

100,0 100,0 

Toplam 
Planlanan 
gerçekleşme 

16,56 28,74 
61,43 58,32 
22,01 12,94 

100,0 100,0 

Öyle bir toplum yapısı oluşmuştur ki, ülkenin ih
tiyaçları büyük ölçüde, ithalâtla karşılanır olmuştur. 
Devletin resmî 'istatistiklerine göre, Türkiye'deki üreti
min olabilmesi için, üretimin '% 40'ının mutlak ithal 
edilmesi gereklidir. Öyle bir sanayi yapısı oluşmuş
tur ki, ülkenin satacağı mal, bir elin 'beş parmağı ile 
sayılacak kadar azdır. Türkiye'nin ihhracatında kısa 
bir inceleme yaptığımızda, büyük ölçüde fındık, tü
tün, pamuk gibi tarım ürünleri veya tarıma dayalı 
ürünleri satabildiğimizi görürüz. Ancak, bu ürünle
rin ise gelir esneklikleri, ihracat olanakları çok düşük
tür. Bu nedenle, ihracat gelirlerimiz hızla düşmekte
dir. Dışa bağımlı olarak oluşan sanayi güçlendikçe, hu 
durum açıkça ortaya çıkmıştır. 1963 - 1970 arasında, 
Türkiye'nin dış ticaret açığı yılda ortalama |% 2'lik 
bir hızla artarken, 1970 yılından sonra ithalâtın yıllık 
artış hızı ;% 4,7'den 41,3'e sıçramış, ihracat ise % 6,9' 
dan % 27'ye çıkmıştır. 

Bunun sonucu, dış ticaret açığı yılda ortalama 
% 58,1 oranında artmaya başlamıştır. 

Tam bu çıkmazda, Türkiye'yi bu güç durumdan 
kurtaran, işçilerin w gönderdikleri "dövizler olmuştur. 
Bu dövizler 1970'te 273 milyon dolar iken, 1973'te 
1 183 000 000 milyon dolara yükselmiştir. Böylece dış 
ticaret açığı sunî olarak kapatıldı. Ancak, günümüzde 
ihracat yavaşlarken, ithalât hızı gelişmesini sürdür
mektedir. Ayrıca son bir - iki yıldır işçi dövizlerinin 
artışında 'giderek azalma nedeniyle dış finansman so
runu yeniden önem kazanmaktadır. 1975'te bu geliş
meler daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır, tşçi 
dövizîerindeki ve ihracat gelirlerindeki düşme, buna 
karşılık çoğunluğu spekülatif amaçlara yönelik itha
lâttaki büyük artma ve bunların sonucunda dış tica

ret açığındaki çoğalma bakımından, 1975 yılı çok 
önemli bir yıldır. 

Gerçekten 1974 yılında 1 426 000 000 dolar olan 
işçi dövizi gelirleri, 1975 yılında 1 297 000 000 dolara, 

1 532 000 000 dolar olan ihraoatımız ise, 
1 375 000 000 dolara düşmüş bulunmaktadır. 

Buna karşılık, 1974 yılında 3 777 000 000 dolar 
olan ithalâtımız, 1975 yılında 4 850 000 000 dolara çık
mıştı^ 

Bunun sonucu olarak, dış ticaret açığımız 
3 475 000 000 dolar gibi rekor bir düzeye ulaşmış bu

lunmaktadır. 
Cephe Hükümeti, tüketime yönelik, büyük ölçü

de dışa bağımlı sanayiin yol açtığı bu 3 milyarı aşan 
açığı, yapma yollardan da olsa, kapayabilmek ama-
cıyle, «dövize çevrilebilir mevduat» adı altında, Batılı 
para piyasalarından ,yüksek faizli kısa süreli borçlan
maya başvurmuştur. Bir bölümünün ödeme süresi gel
miş bulunan bu borçlanmanın miktarı 1975 yılı so
nunda, 986 milyon dolara erişmiştir, 

Türkiye'yi kalkındıracak, bol gelir getirecek diye 
kurduğumuz dayanıklı tüketim mallan ürünlerini baş
ka ülkelere satmadığımızı, bu malların iç pazara yö
nelik olduğunu izleriz. Üstelik bu malları üretmek için 
ise, halkın alınterini, çok uluslu şirketlere, yabancıla
ra akıtmak gereklidir. Böylece gerekli yatırımlar için, 
ülkenin tasarrufları dışarıya transfer edilerek azalır
ken, yatırımlar için yabancı sermayeden yararlanma 
yoluna gidilmektedir. Bu da, Türkiye'nin daha çok ya
bancı sermayeye muhtaç olmasına neden olurken, 
yabancı sermayede daima ülke için gerekli olan sanayi 
dallarına değil, tüketim sanayiine yönelmektedir. 
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6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan yararlanan firmaların sektörel dağılımı (31 Aralık 
1974) Bu tablodan bir tanesini Sayın Balkana suna
cağım. 

Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin ise % 87'si 
tüketim sanayiinde yoğunlaşmıştır. 

Her evde bir buzdolabı, çamaşır makinesi olması 
belki gerekli ama, dolabının içine kilosu 50 lira olan 
et, kilosu 30 lira olan zeytini koyamadıktan sonra buz
dolabının ne anlamı vardır? Kışın evine 700 liradan 
bile kömür bulamayan, üstüne giyecek doğru dürüst 
giysi "bulamayan insan için çamaşır makinesinin ne 
anlamı vardır? Ayağına doğru dürüst ayakkabı bula
mayan insan için otomobilin ne anlamı vardır? 2 mil
yon işsiz insan için ise bütün bunların ne değeri var
dır? 

Üstelik, Türk halkının en temel gereksinmeleri kar
şılanamazken, dünyanın hiçbir ülkesinde, olmadığı ka
dar çok televizyon, binek arabası ve buzdolabı çeşidi 
vardır. 

Bunun ise Türk halkına, hiçbir yararı yoktur; ama 
bu mallan üretenlerin ise malları mutlak satmaları, 
daha çok kazanmaları gereklidir. 

Böylece oluşan sanayi yapısından dolayı da, çe
şitli yabancı firma ve şirketlerin temsilcileri milyon
lar kazanmaktadır. Sizin kalkınma dediğiniz, büyük 
Türkiye dediğiniz işte budur. 

En önemi araçlarını dışandan getirerek yaptığı
mız televizyondan, otomobilden önce, biz, o otomo
bilin motorunu yapmalıyız, o buzdolabının motorunu 
yapmalıyız, teknolojilerini üretmeliyiz; ama bunu De
mirci'm ve yakınlarının iktidarı değil, ancak halk ik
tidarı 'gerçekleştirecektir. 

İşte biz bunun için Sayın Demirel'e, 150 milyar 
liralık bütçe ile çıkar çevrelerini zengin ediyorsunuz 
diyoruz. Çünkü, o bütçenin büyük bir kısmı ile, olu
şan yanlış (diğer bir deyişle çarpık) sanayileşme büyük 
dış ticaret açıklarıyle ayakta tutulmaya çalışılıyor. 

Öyie bir sanayi yapısı oluşmuştur ki, Türkiye' 
de bölgelerarası dengesizlik gün geçtikçe artmakta
dır. Özellikle devletin resmî rakamlarından da anla
şıldığın» göre, Türkiye'de kalkınmada öncelikli yöre
lerdeki, 1975 yılındaki yatıranları toplam yatırımların 
% 32,4'ü iken, bu yörede toplam nüfusun % 41,8'i 
yaşamaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye*de kişi başı
na ortalama 744 liralık yatırım yâpüıfken, gelişmemiş 
olan yörelerde kişi başına 599 liralık yatırım yapılmak
tadır. 

Gelişmiş bölgelerde ise bu miktar kişi başına orta
lama 899 lira olmaktadır. 

İşte Sayın Demirel, biz size bunun için çıkar çev
relerini koruyorsunuz diyoruz. 

Öyle bir sanayi yapısı oluşturmuşsunuz ki, Kuzey
batı yöresindeki sanayiin elektrik enerjisi ihtiyacı, Do
ğudan 1 000 kilometrelik hatlarla enerji taşınarak 
karşılanmaktadır. Enerji açısından da, görülmektedir 
ki, sanayi ülkenin bir yöresinde yoğunlaşmış, diğer 
yöresine hiçbir şey yapılmamıştır. Bütün bunlardan 
başka, cepheleşmenin sonucu Türkiye 1975 yılında ye
rinde saymıştır, 

Üçüncü Beş Yıllık Planda hedef olarak saptanan 
yıllık ortalama büyüme hızı % 7,9'dur. Ama ilk üç yıl
lık uygulama sonunda ise bu hız, ancak % 6,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Büyüme hızımızın yıllar itibariyle gö
rünümü ise şöyledir : 

1973 % 5,5, 1974 % 7,4, 1975 % 7,9. Görüldüğü 
gibi 1974 yılında % 5,5'ten % 7,4'e çıkarken, 1975 

- yılında büyüme hızı hemen hemen aynı kalmıştır. 
Üstelik 1975 yılında dünyanın şartları uygun olduğu 
halde, ancak bu sonuç elde edilebilmiştir. Ayrıca 
kalkınma hızı 1975 yılında % 7,9'u bulabilmişse, tou 
özellikle sanayi dışındaki sektörlerdeki büyüme saye
sindedir. Millî gelirin temel unsuru olan sanayi sektö
ründe bu büyüme hızı düşmüştür. Sanayi sektöründe 
1974 yılında gerçekleşen •% 9,1'lik büyüme hızı, 1975 
yılında % 8,6'ya düşmüştür. Oysa 1975 yılı için bu 
oranın % 11,2ye yükselmesi programlanmıştı. Bu 
düşme sonucunda sanayi sektörünün gayri safi yurt 
içi hâsıla içindeki payı, 1974 yılındaki % 22,7'den 
% 21,6'ya inmiştir. Yine sanayi sektöründeki büyü
me hızının 1975 yılında düşmüş olmasının sonucunda 
sanayi sektörünün gayri safi millî hâsıla ile, gayri sa
fi yurt içi hâsıla artışları içindeki payı da azalmıştır. 

İmalât dalındaki yatırımlar 1974 yılında toplam 
yatırımların % 30,3'ünü oluştururken, bu oran 1975 
yılında 28,5'e düşmüştür. Görüldüğü gibi, özellikle son 
on yıldır uygulanan ekonomik politika sonucu, Tür
kiye'nin kaynakları ülke ve halk yararına etkin kul
lanılmamıştır. Büyük Türkiye diye, 1974 yılı hariç, 
dünyanın diğer ülkeleri hızla büyürken, Türkiye'nin 
büyüme hızı çok küçüktür. Çünkü kalkınma ve sana
yileşme, Türkiye'de sanayileşmeden en çok yarar gö
recek sınıflar eliyle kurulur. Sağlam ve ciddî bir sa
nayileşme ve gerçek kalkınma, ancak halk iktidarın-
ca kurulabilir. Çünkü sanayileşmeden en fazla yarar 
görecek sınıflar işçiler ve köylülerdir. Böyle bir sınıf
sal tabana dayanan ve böyle bir sınıfsal çıkarı saVu-
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nan Cumhuriyet Halk Partisi, sanayileşmeden en çok 
yarar sağlayacak sınıflara dayanarak yaptığı girişim
lerde bu düzeni değiştirecektir. 

Sayın Demirerin, Türkiye'nin kaderinde doğrudan 
veya dolaylı söz sahibi olduğu on yılda, biraz önce 
belirttiğim sanayi yapısı kökleşmiştir. Sayın Demire!, 
ülke ve halk yararına olmayan bu yapının hesabını 
Türk halkına verecektir. Çünkü bu yapı, Türk halkı
nın yaşam koşullarının, çocuklarının geleceğini etkile
mektedir. 1975 yılında yaşantımızda ekonomik sı
kıntılara neden olan zamlar, bu dışa 'bağımlı ve çar
pık sanayi yapısının sonucudur, 

BASRA'N — Sayın Özpak, iki dakikanız kaldı 
efendim, 

KADİR ÖZPAK (Devamla) — Sayın Demirel, 
buzdolabına, çamaşır makinesi ve elektrikli ev alet
lerine neden zam yaptığını, Türk köylüsünün önemli 
bir aracı olan traktöre neden zam yaptığını açıklaya
mamıştır. Halkın günlük gıdası olan etin kilosunun 
50 lira olduğunu, Türk halkına açıklayamamaktadır. 
Sayın Başbakan halka hesap vermelidir. Biz, Türk 
halkının temsilcileri olarak, size hesap soruyoruz : 
Neden bütün mallara ülkede zam yapılıyor? Karabor
sa, kuyruk var ve yokluk var. Hem soruyoruz, hem 
de bir benzetme yapıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Özpak vaktiniz doldu, cüm
lelerinizi bağlayın, 

KADİR ÖZPAK (Devamla) — Son Osmanlı pa-
pişahlarına benzetiyoruz. Düşmanlar Anadoluyu al
mak, parçalamak istediği zaman, padişah «ben ne 
olacağım» diye sormuştur. Onlar da «siz cariyeleriniz
le tahtınızda rahat yaşayacaksınız» demiştir. «Öyleyse 
buyurun Anadolu sizin olsun» demiştir padişah. Sa
yın Demirel'de yabancı çok uluslu tekelci sermayeye : 
«Beni Başbakanlıkta bırakın, daimî surette Başbakan 
yapın, kardeşlerimi yeğenlerimi... 

BAŞKAN — Sayın Özpak, lütfen bağlayın efen
dim. 

KADİR ÖZPAK (Devamla) — ...Ermeni dostla
rımı, benim aramı açmayın... (A.. P. sıralarından gü
rültüler) 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Bu ne biçim ko
nuşma?., -

BAŞKAN — Sayın Özpak bir dakikanızı rica ede
yim, bir defa dinleyin efendim, 

KADİR ÖZPAK (Devamla) — Dinliyorum efen: 
dim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

KADİR ÖZPAK (Devamla) — ...Yeraltı ve yer
üstü hazineleri sömürmek için sizindir» demiştir. Bu
nu Türk köylüsü, Türk işçisi soracaktır. Hatta elleri 
bağlı olmayarak huzura çağıran Türk savcısı, Türk 
hâkimi soracaktır'. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bunları millet bilir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Yanlıştır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın üzpak. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Tur

han Utku,, buyurun efendim. 
?LHAMİ ERTEM (Edirne) - Türk milletine, 

TürK Parlamentosuna hakarettir bu, ayıptır sayın 
Başkan. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Türkiye'de akıtılan 
kanlara, kıyılan canlara ayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Özpak, lütfen efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA TURHAN UTKU 

(Çorum) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1976 Bütçesi 
üzerinde grupumuzun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Sanayi ve Teknoloji bir milletin zenginliğinin bir 
ölçüsü olmasından öte, o milletin insanının gücünü ve 
potansiyelini de göstermesi bakımından önemlidir. 
Sanayi zenginliği, bir milletin tesadüfen sahip ol
duğu demir, bakır, petrol gibi tabiî zenginliklerden 
çok farklıdır. Birisinde, o millet kendisini fertlerinin 
hiç bir dahli olmadan büyük bir zenginliğin içinde 
bulmuştur, yarın da o zenginliğinin biteceği korkusu 
içinde yaşamaktadır. Halbuki, sanayi zenginliğine sa
hip bir millet, millet olarak kendine, kendi mücadü 
le gücüne ve potansiyeline güvenmekte, inanmakta
dır. Bundan dolayı, sanayi zenginliğine sahip millet
ler, millî gelirleri ne kadar yüksek olursa olsun, 
daime petrol zengini ülkelerden dünya siyasetinde 
daha üstün ve güçlü mevkilerdeler. Bu bakımdan, 
devletlerin güç ve itibarı sanayileri ve teknolojik 
gelişme seviyeleriyle ölçülmektedir. Milletlerin gü
cü böyle bir şablona vurulduğu takdirde, üzülerek 
kaydetmek gerekir ki, üç sene önce 50 nci kuruluş 
yılını idrak etmiş bulunan genç Devletimiz, bu 
noktada iyi ve başarılı bir seviyeye gelememiş, ge
tirilememiştir. Şanlı mazimize lâyık olduğumuz yer
den hâlâ çok uzak bir noktadayız. 

Türkiye Devletinin Osmanlı imparatorluğundan 
devraldığı batılılaşma mirasının acı meyveleri, ne* 
sillerden nesillere alınmaya devam etmektedir. Zi-
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raatte iki farklı kabiliyetteki ırktan verim kabiliyeti 
fevkalade yüksek, yeni «Hibrit» veya «Haybro» de
nilen melez ırklar üretilmektedir. Bizde de bunun 
tersine, son devir Osmanlılardan aldığımız kültürle, 
tamamen değişik, Avrupa kültürü melezinden bu
gün ufuksuz, kapasitesiz, hamle gücünden, potan
siyelinden mahrum, taklitçiliği temel prensip kabul 
eden, şahsiyetsiz nesiller meydana gelmiştir. Bu
nun için Türkiye cüceler, cüce eserler memleketi 
olmaştur. Ufuklar o kadar dar, hedefler o kadar 
küçük ki, yapılan eserlerin hiç biri 10 seneden öte 
bir projeksiyon gücü taşımamaktadır. Bütün tarihî 
büyüklük ve hamlelerle toprağı bir daha çıkmamasına 
gömmüşüz de, onun yerine cüce büyüklük ve ham
lelerle, kısır politik tartışmalarla, onlarca sene ye
miş bitirmişiz ve arzu edilen sanayi ve teknolojik 
seviyeye bir türlü gelememişiz. Düşüncede, inançta, 
kültürde, dünyayı yorumlayışında, insanın yüklen
diği misyonun açıklanmasında, yabancılaşmış olan
lar özgür ve bağımsız olmayanlar siyasî ve ekono
mik bağımsızlık savaşını sürdüremezler. 150 senelik 
tecrübe bizim bu görüşümüzü kanıtlamaktadır. 

Dünya, çatırdayan bir medeniyetin sarsıntısını 
yaşıyor. Ekonomik modellerden daha çok, içten içe, 
derinden derine medeniyet tartışmaları süi durulu
yor. Teknik imkânlarla tatmin olmayan bolluk ül
kelerinin mutsuz insanları buhranlar geçiriyor. Mad
dî refah seviyesi yönünden en ileride olan îsveç, 
intiharlar yönünden de en baştadır. 

İnsan ebedîdir ve ebedî olmak ister. Bu, onun 
fıtratındadır; ancak bu gerçekçi bilgiden yoksun 
bırakılan insanın sonu bunalımdır, buhrandır. Her 
an bir imtihan heyecanını, sevincini ve korkusunu 
duymayan bir cemiyetin sanayileşmesini, kalkınma
sını, sömürüden, haksızlıktan, yoksulluklardan arıt
mak imkânı yoktur. 

Sanayileşmek istiyorsak, kalkınmak istiyorsak; sö
mürüye, haksızlığa, yolsuzluğa karşı çıkıyorsak; ya
bancılaşmayı bırakıp, insanların büyük bir güç kar
şısında her an imtihan olduklarım değişmez bir ilke 
olarak kalplerde yerleştirmeye mecburuz. Bununla 
sorumluyuz, bir gün bununla sorguya çekileceğiz. 

Türkiye bugün dünyada, 69'u bağımlı 217 ülke 
içinde nüfus bakımından 16̂  ncı, arazi itibariyle 38 
nci, gayri safi millî hâsılada ise 21 ncidir. Fert ba
şına millî gelirde ise, tahminen 50 nci sırada bulun
maktayız. 50 seneden beri milletlerarası bu büyük 
yarışta da önemli bir hamle yapamadık, listedeki 

yerimizi pek değiştiremedik. Bu bakımdan, Türkiye 
sanayileşme ve teknolojik gelişme konusunda sene
lerin ihmalini kapatmak zorundadır. 1976 Bütçesi 
de bu bakımdan önemlidir, ümit vericidir ve tari
hîdir, 

Şüphesiz kendi motorunu, kendi gemisini, ken
di iş makinesini kendi takım ve tezgâhını yapama
yan bir Türkiye'nin, dünya milletleri arasında iti
barlı bir mevkii olması beklenemez; bu Türkiye'
nin, büyük hedefler iddiası taşıyan bir Türkiye ol
ması beklenemez, 

Kendi askerî gücü dışa ve Amerikan Senatosu
nun kararına bağlı bir Türkiye, şüphesiz şahsiyetli 
ve haysiyetli bir Türkiye olamaz. Kendi tankımızı, 
kendi donanmamızı, kendi silâh ve uçağımızı ken
dimiz yapmıyorsak, hâlâ Türk milleti olarak iddiasız 
yaşıyoruz demektir; Türk tarihinde ilk defa olarak 
iddiasız yaşıyoruz demektir. 

Bu bütçe ile Türkiye tekrar, yeniden dirilişin 
iddiasını taşıyor; büyük, hayatî ve ciddî yatırımlara 
yöneliyor; bu azim içerisinde olduğunu, işe kökün
den sahip çıktığını gösteriyor; bundan memnun olu-
yoruz< 

Türkiye'nin sanayiine yön verecek olan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Tandoğan'daki, mahdut sa
yıdaki personeliyle küçük bir binadadır. Bu Bakan
lığın bütçesi de bu seneye kadar 400 müyon lira 
civarındaydı, ilk defa bu sene 800 milyon liraya 
çıkartılmıştır. Bu bile, sanayimize verilen önemli, 
kısır ,güdük hedefi ve ne seviyede olduğunu göster
meye yeter. 

Bizce, güçlü Türkiye Devletinin güçlü sana
yiini kuracak olan bu Bakanlık, Türkiye'nin en bü
yük binasında, en güçlü kadrosuyla Türkiye sana
yiini büyük hedeflere yöneltecek bir bakanlık olma
lıydı. Her halde böyle güçlü bir bakanlık, memle
ketimizde lüks hela taşları, bisküvi, tuvalet kâğıdı, 
çiklet yatırımı yerine; ekonomiyi temel yatırım mal
ları üretmeye zorlar; bu mallar, ihtiyaçları daralta
cak yerde, ekonomiyi sürükleyici bir rol oynardı. 
O takdirde de radyo ve televizyonlarımızdaki sa
bun, deterjan, bira ve banka reklamları, yerini, çok 
daha başka mamullere bırakırdı. Bugün birçok şey
leri yaptığımızı zannetmemize rağmen, geldiğimiz 
nokta işte budur. 

Bugün burada şunu samimiyetle ifade etmek zo
rundayız ki, bu Bakanlıkta ciddî, samimî sanayileş
me davasına ve yapabileceğine inanan ve güçlü he
deflere sahip bir kadro bu büyük işi kucaklamıştır. 
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Ortaya koyduğu, vazettiği hedefler şimdiye kadarki 
ölçülere göre o kadar alışılmadık ki, bu kadronun 
yapacağını hayal dahi edemeyenlerin varlığı, bizi bu 
atmosfer içerisinde şaşırtmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 26 dev 
eser, bir devre damgasını vuracak 26 dev eser üze
rinde Baıcanlığm bütün ciddiyet ve samimiyetle ça
lıştığını görmekten gerçekten memnunluk duyuyo
ruz. Ancak, hu davanın yolları dikenlidir; makinenin 
dişleri paslanmıştır, artık paslanmaya yüz tutmuş ma
kineyi tekrar çalışır vaziyete getirmek zannediyorum 
ki o kadar kolay olmayacaktır. Bu makinenin çar
kına içten ve dıştan bazı görünmez eller çomak sok
maktadırlar. Çünkü Türkiye'nin sanayileşmesi de
mek, Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Bunu isteme
yenler, şüphesiz isteyenlerden çoktur. Bu işin, onun 
için olması gereken noktanın çok gerilerinde olması, 
iki seneden heri projelerin ciddî bir gelişme göstere
memesi, hatta o kadar ki, birçok kararnamelerin de 
aylarca bekletilmesi, hu konudaki haklılığımızı gös
termektedir. Bunua için hu Bakanlığı, kapıcısından 
Bakanına kadar zorlu bir mücadele bekliyor. 

Umut ediyor ve dua ediyoruz ki, bu teker dön
meye başlarsa, paslar çözülürse Türkiye'nin tarihî 
ve talihi dönecek, mazisine yaraşır bir statü ve iti
bara kavuşacaktır. Buna inanıyoruz. 

Son senelerde petrol fiyatlarındaki önemli artış
lar,, değil, Türkiye, en güçlü ekonomiye sahip birçok 
ülkelerin dahi ekonomilerini sarsmıştır. Dış ödeme
ler açığını kapatabilmek için, ileri sanayi ülkeleri si
lâhlanma yarışını körüklemektedirler. Bu bakımdan 
komşularımız, ellerindeki imkânların büyük bir kıs
mını bu yarışta kullanmakta, Avrupa ise böylece dış 
ödemelerdeki açığını kapatmaya çalışmaktadır. 

Bu çevrede Türkiye'nin, kendi silâh sanayiini ken
disinin kurması gereği bedâheten ortaya çıkmakta
dır. 

Türkiye yatırımlarda şimdiye kadar ithal ikamesi 
prensibinden hareket etmişti. Bugün anlaşılmıştır ki, 
artık ithal ikamesi yetmemekte, yatırımlarda dışa 
dönük mal üretimi de gerekmektedir. 

Dinî ve tarihî bağlarla 'bağlı olduğumuz komşula
rımız, petrol gelirleri dolayısıyle çok zengin olmuş
lardır. Buralarda altyapı ve fabrika olmak üzere 
büyük yatırımlar yapılmaktadır. Türkiye pasif, bece
riksiz ve iddiasız tutumuyle buradan payını alama-
mak-tadu\- Iran, Irak, Arabistan, Kuveyt, Libya gibi 
kardeş islâm ülkeleri komünist ve kapitalist ülkeler
ce parsellenmiştir. Bırakın Rusya'yı, Almanya'yı; bu

ralarda Yunanistan ve Bulgaristan'ı görmek müm
kündür. Yol, baraj, sulama, liman gibi altyapı yatı-
rımlariyle beraber, çeşitli fabrika yatırımları talep 
edilmektedir. Hatta Iraklı Türk dostu bir arkadaşım, 
«ihalelere, devamlı Yunanistan ve Bulgaristan'dan 
bakan seviyesinde kimseler iştirak etmekte ve mutla
ka bir ihale alıp dönmektedirler. Bu isler de, ilâni-
haye bu şekilde devam etmeyecek, 1980'den itibaren 
yavaşlayacak, duracaktır» demektedir. 

Bu hususu gerek Sanayi Bakanlığı, gerek Hükü
metin dikkatlerine arz etmek istiyorum. Almanya'ya 
işçi olmak yerine, bu ülkelerde işveren, müteahhit, 
iş adamı olmak bizim için daha şereflidir zannedi
yorum. Dış ticaret açığını da böylece kısmen olsun 
kapatabilmek ve bu şekilde yeni iş sahaları açmak zo
rundayız. 

Teşvik, plan ve yıllık programlardaki hedeflere 
varabilmek için, yatırımcıyı kanalize etmek, yönlen
dirmekte kullanılan bazı tedbirler silsilesidir. Diyoruz 
ki, millî, güçlü, yaygın ve süratli bir sanayileşme... 
Bu nasıl gerçekleşecek, sanayii yurt sathına nasıl 
yayacaksınız? isabetli teşvik tedbirleriyle bu müm
kündür; ancak, mevcut tedbirlerle mümkün değil. 

Geri kalmış bölgelerden, ileri derecede sanayileş
miş bölgelere, şehirlere büyük akınlar var. Bunun 
önlenmesi lâzım. Hem o bölgelerin boşalmasını ön
lemek, hem de büyük şehirleri yaşanmaz hale getir-. 
mekten kuratrmak için. 

Bazı maddeleri iptal edilen 933 sayılı Teşvik 
Kanununda, planı hedefine götürmekte, teşvik meka
nizması daha müessir oluyordu. Ancak, mevcut du
rumda başarılı olduğunu iddia etmek güç. Onun için 
hazırlanmakta olan Teşvik Kanununun, sosyal den
geyi ve bölgesel farklılıkları gözönünde tutarak, mil
lî, güçlü, süratli ve yaygın kalkınmayı sağlayabile
cek bir espri içerisinde Meclislere biran önce şevkin
de büyük fayda götrüyoruz ve bu konudaki çalışma
ları memnuniyetle izliyoruz. 

Geri kalmış bölgelerin anaproblemi, sermaye nok-
sanlığiyle beraber, yatırım, bilen kimselerin yokluğu
dur. Ehil olmayan ellerde eksik sermayeyle yatırım
ları gerçekleştirmek mümkün değildir, işte bunun 
için çok ortaklı halk şirketlerini, gerek teknik, gerek 
sermaye bakımından desteklemek; «Siz yürüyün, ya
nınızda devlet var, biz varız» diyebilmek için Devlet 
Sanayi ve işçi Yatırım Bankası tasarısı Yüce Mec
lislerden geçmişti. Aradan bu kadar zaman geçmesi
ne rağmen, bu önemli müessesenin hâlâ hükmî şah-: 
siyete kavuşamamış olması, hâlâ genel müdürünün 
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kararnamesinin çıkmaması önemli bir kayıptır ve 
hayret edilecek bir husustur. 

îşçi - işveren münasebetleri her zaman; fakat 
bilhassa sanayileşmekte olan ülkelerde çok hassas 
bir konudur, îşçi - işveren münabesetlerine iyi bir 
çözüm getirmeyen ülkeler ciddî, istikrarlı bir sanayi 
ve ekonomiyi akıllarından çıkarmalıdırlar. Avrupa' 
da.bir italya vardır. Ankara'dan Roma'ya mütevec
cihen sabah yola çıkarsınız; iki saat sonra belki siz 
yolda iken, Roma havaalanında grev başlamıştır bi
le, uçağınızı indiremezsiniz. Avrupa'da bir Almanya 
vardır. Son seyehatimde Mannesman'ı gezerken, bir 
yetkiliyle, sık sık grev olup olmadığın sordum, adam 
şaşırdı; «Galibe 1948'de bir defa olmuştu, tki saat 
sürdü» dedi. 

Bugün işçi hakları konusunda aldığımız mesafe 
küçümsenecek gibi değildir. Bu haklar kolay alınmış
tır ve iyi alınmıştır. Sendikal rekabet, sendika lider
lerini işverenden daha çok taviz alma yarışına zor
luyor. Sendikalar kahve politikası gibi, âdeta Tür
kiye hakikatlerini hiçe sayan propaganda kampan
yasına girişmektedirler. Bu rekabet, bu taviz politi
kasının bir sınırı olmalıdır. Kamu veya özel sektör
deki bir müessesenin bir işçi kesimine^ yaptığı ücret 
artışı, diğer işyerleri için de emsal teşkil etmekte
dir. 

Burada, Sanayi Bakanının ve Hükümetin bir nok
tada dikkatlerini çekmek istiyoruz: Bir kamu görev
lisi olarak bir genel müdür sendika ile pazarlığa 
oturduğunda, isteği ücret artırımını yapmakta ser
besttir. Bu iş onun inisiyatifine kalmıştır. Meselâ 
geçen sene 30 liralık bir artış, bir yerde kabul edil
miş; diğer işyerleri de onu emsal almışlardır. Bura
da bakanlık kendine bağlı işyerlerinde ücret artışını 
toptan ve bir kurul tarafından yürütmelidir. Sendi
kalar da ücret artışı limitini bilmelidir. Bakanlık ve 
Hükümet bu konuda ciddî, tutarlı bir çözüm getir
melidir. 

Diğer taraftan, bakanlığın, toplu iş sözleşmele
rinde ücrst artışının tüketime değil, yatırıma kaydı
rılması ve işçilerin çalıştığı fabrikalara ortak edilme
si projesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda 
gerçekçi ve işler bir çözüm getirilmelidir. 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre, 100 binlik 
traktör fabrikası, motor, dizel ve gemi dizeli, dişli 
kutusu, uçak sanayii, iş makineleri sanayii ve elek
tronik sanayii temelleri bu sene atılacaktır. Artık 
deterjan ve bira fabrikalarının yanında, ekonomiyi 
sürükleyecek ve Türkiye'yi güçlendirecek, enflasyonu 

durduracak büyük yatırımların bacaları önümüzdeki 
senelerden itibaren tütmeye başlayacaktır. Burada 
sözlerime son verirken, bazı hususlara temas etme
den geçemeyeceğim. 

Malûm olduğu üzere birçok imalât fabrikasyon
dur. Onbinlerce, yüzbinlerce imalât birden yapılır; 
kitle imalâtı şeklinde. Diğer taraftan bir çimento, 
bir şeker veya kâğıt fabrikası imalâtı ayrı bir iştir. 
Burada her makine yeniden dizayn edilir ve tek tek 
imal edilir. 

İşte Türkiye bu tip fabrikalara ve bunlarla ilgili 
organizasyonlara önem vermelidir. Türkiye'nin çeşitli 
yerlerine, Şeker Şirketinin Etimesgut'taki Makine 
îmalât Fabrikası gibi çeşitli sahalarda uzmanlaşmış 
fabrikalar kurmalıdır. Karabük Çelikteki konstrüksi-
yon atelyesinin tevsii çok isabetli bir karardır. Bu 
tip konsırüksiyon atelyelerinin artırılmasında büyük 
faydalar vardır. Ancak, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasının modernizasyonu konusunu aynı derecede 
isabetli bulmadığımızı da, kaydetmek isteriz. 

DESİYAB'ın biran önce faliyete geçirilmesi sağ
lanmalıdır. TUSAŞ, TÜMOSAN - TEKSAN, TEM-
SAN projeleri gecikmiştir. Bunların biran önce faa
liyete geçmesi sağlanmalıdır. 

Teşvik Kanunu Meclislere sevk edilmelidir. Or
ganize sanayi bölgeleri üzerinde önemle durulmalı
dır. Dördüncü demir - çelik fabrikasına derhal baş
lanılmalıdır. Çeşitli mühendislik hizmetleri, projelen
dirme ve dizayn hizmetleri, kısaca, sanayinin sürükle
yici beyin gücü teşvik edilmelidir. Yatırımlarla ilgili 
bütün işlemler, etkili ve yeterli bir yerde toplanma
lı, yatırımın hızım kesin bürokratik engeller aşılma
lıdır. Sanayileşme dinamik bir prosestir. Müessir ve 
yaygın bir sanayi politikasının başarıya ulaşabilme
si için mutlaka sanayiin bu dinamik karakterine uy
gun karar alınmasına imkân veren yetkilerin Bakan
lığa tanınması gerekli ve hatta mecburidir. 

BAŞKAN — Sayın Utku, vaktiniz dolmuştur efen
dim, lütfen bağlayın. 

TURHAN UTKU (Devamla) — Yaygın, dengeli 
kalkınma; senelerce ihmal edilmiş, Anadolu insan-
nın sermaye ve ondan çok daha önemli emek ve te
şebbüs gücünü harekete geçirmekle mümkündür. Bu 
bölgelerin geri kalmışlığı ve bu bölgelerde yaşayan
ların sanayi tecrübelerinden yoksun oluşları bir ger
çektir; ama bunun sorumlusu memleketin bütün ola
naklarına, inancına, kültürüne, halkına yabancılaş
mış olanların hizmetine sunan iktidarlardadır. 150 
seneden beri sürdürülen yabancılaşmayı kesinlikle 
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reddeden Hükümet, bu bölgelerin insanlarına el uzat
malı, tez elden devlet proje ofisini kurarak Anadolu 
insanını geri kalmışlık çemberinden kurtarmalıdır. 

Bütün bunların ötesinde, sanayileşmenin önemli 
faktörü olan teşebbüs gücü taklitle değil, kendini 
yeni bir medeniyetin yapımcısı olmayı gören insan
ların ortaya çıkmasına ve çoğalmasına bağlıdır. Bu 
da sanayileşmenin en başta gelen ruhî şartıdır. 

Çelik elmasla işlenir, tm bir gerçek. Ama gözden 
kaçan büyük bir gerçek var, o da şudur: İnsanı ve 
ülkemizi saran ekonomik çember ondan daha keskin 
ruhsal şartlanmalarla kırılabilir. Hayatın bir imtihan 
olduğuna, insanların sorumlu olduğuna ve sorguya 
çekileceğine inanmayanların sömürüye karşı olmala
rı mümkün değildir. Bugünkü sömürü «Ekonomi alt
yapıdır» ilkesinin yayılmasının bir sonucudur. Bu
nun için memur da bu ilkeye göre onunla şartlan
dığı için, kendi mikro - ekonomisini düşünerek rüş
vet almaktadır. Yaygın, âdil, dengeli bir kalkınma
nın sağlanması ve mutlu, aydınlık bir cemiyetin te
şekkülü rüşvetin, yolsuzluğun, sömürünün kökten 
çürütülmesi için; «Altyapı ekonomi değil, altyapı 
insandır, onun ruhudur» ilkesinin getirilmesi ve ye
tiştirilmesi zorunludur. 

Ebediyete kadar uzanan bir cemiyet ancak ebe
diyete inananların cemiyetidir. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Utku. 
Söz, A. P. Grupu adına Sayın Cemal Tercan'ın

dır. Buyurunuz Sayın Tercan. 
A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (İz

mir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

1976 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini, tenkit ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Görüşlerimizi ifadeye başlarken, Yüce Meclisin 
sayın üyelerini ve Bakanlığın değerli mensuplarını say
gılarımla selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde sosyal dev
let anlayışını bütün icaplariyle gerçekleştirmek, eko
nomik kalkınmamızı sağlamak, Hükümet Programın
da hedef seçildiği üzere; millî güçlü, dengeli, yaygın 
ve devamlı fcir sanayileşme ile mümkün olacaktır. 
Bugün Türk ekonomisinin en büyük sorunu, iktisadî 
kalkınmanın kaçınılmaz gereği olan sanayileşmesini 
plan ve programlarda öngörülen hızda ve çapta ger
çekleştirmesidir. 

i Bu sebepledir ki, sanayileşme de artık bir kalkın-
I ma aracından çok, ileri ülkemiz için millî bir hedef -
I tir ve öyle de olmalıdır. Kalkınmamızı gerçekleştire-
I rek hedef aldığımız çizgiye ulaşmada artık kriter, sa-
I nayi kesiminin yıllık gayri safi millî hasılaya kattığı 
I değer oranıdır. 
I Sayın milletvekilleri, her yıl % 2,7 gibi bir hızla 
I artan nüfusumuzun 1995 yılında 70 milyona ulaşaca-
I ğı hesap edilmektedir. Bu artan nüfusumuza insan 
I onuruna yaraşır yaşama şartlan yaratmak, her yıl 
I 200 bin kişiye yeni iş 'imkânı bulmak, istihdamı önem-
I li bir yıut sorunu olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
I Plan ve ona uygun olarak Hükümetimiz 1976 yılı 
1 Bütçesi ve çalışma programlariyle bu sorunun çözü-
I münü hızıı bir sanayileşmeye bağlamıştır ki, değerli 
I olanı da budur. 
I Sanayileşmek suretiyle ülkemizde ihracatın yapı-
I sini değiştirmek, hammadde, yarı mamul ihracatçısı 
I ülke olmaktan çıkarak, mamul madde ihracatçısı 
I bir ülke olmak suretiyle ödemeler dengesinin aktifi-
I ne daha çok döviz sağlamak yolunun seçildiğini tes-
I pit etmek bizleri mutlu kılmıştır. 
I Sayın milletvekilleri, fougün ülkemizin jeopolitik 
I şartları di sanayileşmemizi emretmektedir. Komşula-
I rımızın huzlı sanayileştiği gerçeği karşısında, sadece 
I tarıma dayalı bir ekonomi ile ayakta kalmamız düşü-
I nülemez. Ayrıca genel güvenlik bakımından, komşu-
I lan bakımından, Orta Doğuda güçlü durumunu ko-
I ruması bakımından, 'bütün imkânlarımızı seferber 
I ederek süratli ve geçerli 'bir sanayii gerçekleştirmek 
I zorundayız. 
I Bu nedenledir ki, Birinci ve İkinci Kalkınma plan-
I larında olduğu gibi Üçüncü Kalkınma Planında da 
I en büyük önem sanayi sektörüne verilmiş ve Türki-
I ye'nin ekonomik karakteri değiştirilerek geçiş dö-
I nemi sonunda sanayi gelir oranının % 23'ten % 40'a 
I yükseltilmesi, tarımda ileri bir teknik gelişme sağla-
I mak suretiyle bir yandan üretimi artırırken, gelir ora-
I nını diğer yandan ı% 25'ten % 10'a düşürmesi hedef 
I olarak tespit edilmiştir. 
I Bu şekilde, sanayi sektöründe çalışan nüfus ora-
I nı :•% 11 'den % 22'ye çıkarılarak, tarım sektöründe 
I ise % 60'tan % 20'ye düşürülecektir. 
I Kalkınma planları, sanayi için % 12 civarında 
I hesap edilen bir kalkınma hızı ile bu hedefe ulaşıla-
I cağını öngörmektedir. Dünya şartları ve millet çı-
I karlarımız sanayileşmemizi bu derece kesin bir ha-
I yatî konu olarak münakaşasız ortaya koymuşken, 
I sanayimizde planların öngördüğü hedeflere ulaşılma-
I sı için gerekli şartlara kısaca temas etmek isterim: 
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Sanayileşme ciddî bir toplum işidir. Sanayileşme- V 
nin çok önemli bir sorunu da bölgesel dengesizlikler- I 
dir. Altyapısız, enerjısiz karayolu, haberleşme ve pa- I 
zarlama gibi altyapısız 'bir sanayi verimli ve imren
dirici olamaz. I 

1965'ten 1971 yılına kadar tek başına iktidar olan I 
Adalet Partisi Edirne'den Van'a kadar asfalt yola I 
gidilmesini sağlamak, Edirne'den Hakkâri'ye kadar I 
elektrik enerjisi fikrini ortaya atmak suretiyle sana- I 
yileşmenin candamarlarmı teşkil eden ulaşım ve ener- I 
jiye verdiği önemi ortaya koymuştur. I 

Adalet Partisinin enerji üretimine verdiği önem I 
ve bu uğurda sarf ettiği çabalar sonucudur, ki, ülke I 
sanayileşmesinde bugün bulunduğu noktaya geline- I 
•bilmiştir. 1971 yılından sonraki istikrarsız ara reji- I 
mi dönemlerinin talihsiz devreleri yaşanmamış olsa I 
idi, elbetteki enerji inkıtaları dönemini yaşamamış I 
olacaktık. Geçmişteki enerji tıkanıklıklarının ekono- I 
miye maliyetinin kilovatsaatinin on liraya mal ol- I 
duğu düşünülürse, ülkemizin sanayileşmesi ve tüm I 
faaliyetleri yönünden enerji üretiminde kendine ye
terli hale gelmesi için yapmayı planladığı çabaların I 
isabeti kendiliğinden ortaya çıikar. I 

1976 malî yılı Bütçesi, enerji istihsaline verdiği I 
önem bakımından da her türlü takdirin üzerindedir. I 
Sanayileşmemizin hızını ve hacmini çoğaltmak için I 
sanayiin ihtiyacı olan ham ve yarı mamul madde
leri kesintisiz ve yeterince temin etmeye mecburuz. I 
Bugün yurt içinden temin edilen sanayi hammamul- I 
lerin istihsalini mutlaka çoğaltmak zorundayız. Mem
leketimiz hâlâ 2 milyon ton demir ve çelik üretim 
kapasitesine sahip bulunmaktadır. Karabük Ereğli' I 
den sonra 1975 yılında üretime başlayan iskenderun I 
Demir ve Çelik Fabrikamızın tam kapasite ile üre
time geçişi ile yıllık Türkiye 'kapasitesinin artacağı I 
düşünülse bile bununla ihtiyaca cevap vermeyeceği I 
kanaatini taşımaktayız. I 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, dördüncü I 
demir ve çelik fabrikasının inşaatını gerçekleştirme I 
çalışmaları içine girdiğini bilmek memnuniyetimizi I 
mucip olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin sanayileşmesi, do- I 
layısıyle ekonomik kalkınmamızın gerçekleşmesi için 
teşvik tedbirlerini gerekli bir araç olarak görmekte- I 
yiz. Yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hiz
metlerin teşvikini yurt ekonomisinin yararına bulmak- I 
tayız. Teşvik tedbirleri, genel teşvik tablosunda belir
tilen belli ekonomik faliyetleri için gümrük muafi- I 

yetleri, gümrük taksitlendirilmeleri, yatırım indirim
leri, orta vadeli kredi, dış kredi ve yatırım kotala
rından faydalandırılmaktadır. Ayrıca, teşvik tedbirle
rini, bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesin
de itici bir güç olarak da kabul etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi olarak, eko
nomimizin kendi gücü ile kendi kendini sürükler ha
le gelmesi, şehrin imkânlarının aynen kazalara ve 
köylerimize ulaşması, şehirlinin faydalandığı mede
niyetin bütün imkânlarından aynen köyde yaşayan va
tandaşlarımızın da istifade etmesi her zaman hedefi
miz olmuştur. 

Bugün dünyada gıda maddesi, petrol kadar önem
li hale gelmiştir. Türkiye bugün yılda 1 milyarlık ta
rım ürünü ihracına mecburdur. 

Bunun içindir ki, tarımın sürüklemediği endüstri
yi kurmakta güçlük çekeriz. Türk çiftçisinin birim 
alanından elde ettiği ürünü artırmada, tarım makinele
ri imalâtını geliştirmede Hükümetimizin geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da teşvikçisi olacağına inanıyoruz. 
Hükümetimizin geçen yıl takip ettiği, Türk çiftçisi 
lehine olan taban fiyatı politikasîyle ürünlerine de
ğer fiyat bulmuştur. Alınteri olan mahsulünü değer
lendirmek Türk çiftçisine iştira gücü kazandırmıştır, 
daha fazla üretim için makineleşme arzusunu kazan
dırmıştır. 

Bu cümleden olarak; traktöre karşı artan talebi 
misal olarak gösterebiliriz. Ülkemizdeki mevcut 
traktör fabrikalarının imalâtları, artan taleplerin ge
risinde kalmıştır. Aradaki açıklar her ne kadar ithal 
yolu ile kapatılmaya çalışılmakta ise de, biz yerli 
traktör imal kapasitelerinin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızca artırılması çalışmalarının gereğine işa
ret edeceğiz. < 

Sayın milletvekilleri, bölgeler arası dengesizliğin 
giderilmesinde, organize sanayi siteleriyle, küçük sa
nayi sitelerinin öneminin büyüklüğüne inanıyoruz. 
Organize sanayi sitelerinde her türlü altyapılar Sana
yi Bakanlığı Sanayi Dairesince geliştirildikten sonra 
sanayiciye verilmesi, sanayi gelişmemizde olduğu gi
bi, projenin geliştirdiği belge için de fevkalâde verim
li olmaktadır. Ayrıca potansiyel güçlerinin yüksekliği 
aşikâr olan, memleketimizdeki küçük sanayi sektörü
nün ana.orunları arasında yer alan modern işyeri, 
eğitim, pazarlama, finansman, kaliteli malzeme ve ka
lifiye işçi gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve geliştirme 
hizmetlerini tek tek değerlendirmek suretiyle işletme
leri daha verimli ve daha etken kılmak için 1968 yı
lında projelendirilen Küçük Sanayii Geliştirme 
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Merkezi (KÜSGEM) 1970 yılından bu yana Gazi
antep'te çalışmalarını bir pilot proje şeklinde yürüt
mektedir. 

1975 yılı içerisinde KÜSGEM, teşkilâtlanma faa
liyetleri yanında programında belirtilen eğitim çalış
malarım, çeşitli danışmanlık hizmetlerini, ekonomik 
araştırmaları, örnek sanayi sitelerinde kurulacak sa
nayi dalları ile ilgili fizibilite endüstrisini ve müteşeb
bis seçimi işlerini yürütmüştür. 

1976 yılında, örnek sanayi sitesinin tamamlanma
sı ve geael hizmet tesislerinden atelye ve laboratu-
varm tam kapasite ile küçük sanayinin hizmetine so
kulması planlanmış bulunmaktadır. 

Bölgeler arasındaki dengeli sanayileşmede son de
recede önemli rol oynayacağına inandığımız küçük 
sanayii geliştirme merkezlerinin gerçekleştirilmesi ba
kımından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın gay
retlerini ö/güyle lâyik görmekteyiz. 

Küçük sanayi sitelerimiz; bugün memleketimizin 
en ücra 'köşelerinden itibaren yaygın olarak küçük 
sanayi siteleri kurma arzusu, küçük sanatkârlarımızın 
kabiliyet ve yeteneklerinin kabına sığmama, ülke sa
nayileşmesine daha geçerli ve daha çok katkıda 
bulunma heyecanlarının ifadesi olmuştur. 

Küçük sanayi sitelerinin kutulduğu yörelerde ke
sinlikle görülmüştür ki, bu sitelerde rahat atölyelerde 
rahat çalışma imkânlarına kavuşan sanatkâr, evvelce 
tamirci iken, çevresinin ve bölgesinin ihtiyaçlarını ce
vaplayacak tarzda bir imalâta yönelmektedir. 

Tarım sektörünün bütün makinelerinin kısmen 
imalâtçısı, kısmen tamircisi küçük sanatkârlardır. Ta
kım tezgâhları ve iş makinelerinin pek çoğunun ima
lâtçısı yine küçük sanatkârlarımız olmuştur. Küçük 
sanayi siteleri, kuruldukları bölgelerde kısa zamanda 
sanayi ve iş çevreleri haline gelmişlerdir. Türkiye'de
ki tüm sanayicilerimizin % 96'sını küçük sanayi ku
ruluşları teşkil etmektedir. Halen 12 725 işyeri ihtiva 
eden 38 küçük sanayi sitesinin inşaatı devam etmek
tedir. Toplam üstyapı keşif tutarı 1 169 000 000 Türk 
lirasını bulan bu 38 küçük sanayi sitesine, bugüne ka
dar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği kredi ise, 
520 000 000 Türk lirasını bulmuştur. Ayrıca, 1976 
malı yılı sonuna kadar, 16 adet yeni sitenin inşaatına 
başlanacaktır. 1976 yılında inşaatı devam eden ve ye
ni planlanan küçük sanayi sitelerine, 350 milyon lira 
kredi yardımı yapılması planlanmıştır, memleketimi
zin sanayi hareketinde son derece önemli olan kü
çük sanayi işyerleri için. Bunu bütçe imkânları içeri
sinde memnuniyetle tespit etmiş bulunmaktayız. 
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Sanayi siteleri dışında, küçük sanatkârların eğitim 
sorunları, önemini hâlâ korumaktadır. Küçük sana
yicilerin eğitim sorunlarının çözümünde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
Halk Bankası, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe
derasyonu ile, müşterek yürütülen pilot bölge eğitim 
çalışmaları müspet sonuçlar vermiştir. Bu program 
çerçevesinde bugüne kadar 91 merkezde, 30 bine ya
kın küçük sanayici, meslekleriyle ilgili açılan kursla
ra katılarak, teknik resim ve meslekî teknoloji gibi 
eğitim imkânlarına kavuşmuşlardır. Ülkemizde büyük 
başarı göstererek, yaygın eğitimin güzel bir örneğini 
teşkil eden bu kursların, 1976 yılında da geliştirilerek 
devamını temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, millî sanayimizin ye sanayi 
gücümüzün kaynağını küçük sanatkârlarımız teşkil 
etmektedir. 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı da görü
şümüzü açıkça yansıtmaktadır. Bunun gereği olarak, 
1976 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi, kü
çük sanayicilerin bütün sorunlarını ele almaya özel 
bir ihtimam göstermiştir. Bunlardan biri de, küçük 
sanat kooperatiflerinin geliştirilmesi ve kredilendiril-
mesidir. 

Küçük sanatkârların hammadde ihtiyaçlarını top
tan ve ucuza sağlayabilmeleri, mamullerini kaliteli 
olarak imal edebilmeleri, aynı zamanda mamulleri
nin değer fiyattan pazarlanmasını sağlamak amacıyle, 
küçük sanat kooperatifleri halinde teşkilâtlanmaları
nı teşvik için, 1976 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı Bütçesine, bu kooperatiflerin tesis ve işletme kre
dileri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 milyon lira
lık bir kredi tahsisi yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tercan, iki dakikanız var efen
dim. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Evet efendim. 
Ayrıca, yurdumuzda atıl işgücünü değerlendir

mek ve gelir gücünü artırmak amacıyle, Sanayi Ba
kanlığınca il ve ilçe merkezlerinde, halıcılık, trikotaj
cılık, çorapçılık, el dokumacılığı, Siirt battaniyesi, 
sim, sırma ve oya kursları açılmaktadır. Bu kurslar
dan mezun olanlara, sanatın devamlılığını sağlamak 
amacıyle ucuz fiyat ve uzun vadeli kredili olarak, 
tezgâh ve makine tevziinden son derece verim sağlan
maktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu 
hizmetleri yürütmekle görevli Küçük Sanatlar Daire
sinin, yeterli ve yetenekli elemanlarla takviye edile
rek, yurt sathında teşkilâtlanmasına imkân kazan
dırmak, yaptığı başarılı hizmetlerinin artması gibi 
bir sonucu doğuracağından, ülke sanayileşmesinin 
de hızını artıracağı bir gerçektir. 
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Sayın milletvekilleri, ülke ekonomisini büyütmek, 
verimi her dalda artırmakla mümkündür. Verim ar
tarsa ekonomimize sıhhatli yaşama gücü kazandır
mış oluruz. Ülke ekonomisinin büyümesinde sanayi
leşmenin rolü büyüktür. Sanayiimiz bugün bir sıçra
ma noktasına ulaşmıştır. Bu noktadan alarak sana
yiimizi geliştirmek, arzulanan boyutlara ulaştırmak 
inanç işidir, istikrar işidir, milletçe sanayileşmeyi ka
bul işidir, kavram işidir. 

Türkiye, rejimine en uygun düşen kalkınma mo
delini tayin etmiştir. Bu, karma ekonomi modelidir. 
Ülke yararına ve insan vakarına en uygun olan bu 
model ile yürütülürken, yeni iktisadî kalkınma mo
delleri arayarak değişik üretim biçimleri peşinde 
koşmak zaman israfından başka bir şey değildir. 

Huzurlarınızda müzakeresi yapılan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 1976 yılı Bütçesini, lâfzı ve ru-
huyle ülke sanayileşmesine değer katacağı cihetle, ağır 
sanayi ve millî harp sanayiini gerçekleştireceği cihet
le, ekonomimizin büyümesini, millî gelirimizin art
masını, dengeli kalkınmayı, memleketimizin geri kal
mış yörelerini özel planlarla kalkındıracağına inan
dığımız için A. P. Grupu olarak müspet karşıladığı
mızı beyan eder, bütçenin uygulamasını imanla ve ba
şarı ile yürüteceklerine inandığımız, başta Sayın Ba
kan olmak üzere, Bakanlığın bütün mensuplarına ba
şarı dilciklerimizi sunar, bütçenin millet ve memleketi
mize hayırlı olmasını temenni eder, Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım efendim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik

men, buyurun efendim. (D. P. sıralarından alkışlar) 
D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 

(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Konuşmama başlarken, bir vicdan muhasebesi 
yapmak mecburiyetinde kaldığımı ifade ederek, daha 
doğrusu gerek Selâmet Partili, gerek Halk Partili, ge
rek Adalet Partili sözcü arkadaşlarımı dinledikten 
sonra, bir vicdan muhasebesi yapmak zorunda kaldı
ğım için, 1-2 hususa bidayette temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, kalkınmasın
daki modelini seçmiştir. Doğrudur. Türkiye, hangi 
ekonomik politika ile kalkınacağını da tespit ve 
tayin etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisleri teşvik tedbirleri
nin, yabancı sermaye ve özel sektör faaliyetlerinin 
de bir tespitini, haddizatinda yapmış bulunmakta
dır. 

Plan, bir elde uygulanınca plan; bir başka elde 
uygulanınca plan değil. Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye 1948 senesinde Marshall Planı esaslarına 
göre yardım görmeye başlamış bir memlekettir. Fa
kat, - hiçbir parti grupuna ve hiçbir sözcüye cevap 
olarak söylemiyorum bu sözlerimi, onu tasrih et
mek isterim. - 1948 Marshall Planı ile Türkiye uyan
maya başlamıştır, dış yardım görmeye başlamıştır 
ve bir 10 senelik planlı devreye girilmiştir. Planlı 
devreye 1948 senesinde, yani Cumhuriyet Halk Par
tisi devrinde girilmiştir. 

Fakat, o güne kadarki, gerek son harplerin, ge
rekse kısır ekonomik görüşlerin ve memleketimi
zin imkânsızlıklarının neticesinde, o güne kadar âtıl 
bir vaziyete alışmış olmak, ilk senelerde bir mey
ve verme imkânından Türkiye'yi muhrum bırak
mıştır diyorum. Her devrede Türkiye bir hizmet 
görmüştür, ölçüsü büyük veya küçük olmuştur, o 
bakımdan bir kesin hat çizerek tenkit etmek iste
miyorum; fakat burada hiçbir sözcü arkadaşımın 
hiçbir hisse ayırmadan, sadece muayyen devreleri 
veya bugün başlatacakları devreleri hesap ederek 
konuşmalarım, ben şahsan rahatsız olarak dinledim 
gecenin bu saatinde. 

1950 sonrası, b'ir d evir, insanlar kaderlerini ya
şarlar, siyasî kader de var. Biz bile kendileriyle mu
kayese edemediğimiz insanların hakları bir yana, 
biz bile muayyen kaderlerin içerisine girmişizdir ve 
yaşıyoruz. Ben oradan kalktım geldim konuşuyo
rum; bu kaderimi de memnuniyetle kabul ediyorum, 
şikâyetçi değilim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Oradan gidebilir
din. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Oradan gitme
dim, ben kaderimi yaşıyorum muhterem arkadaşım. 
Bu giden insanlar kaderlerini yaşadılar; ben zan
nediyorum ki, bizim bu kadar dilimize düşecek ka
dar da küçük insanlar değildirler; hele Menderes 
hiç değildi. 

Muhterem arkadaşlarım, fabrikası yok, şeker 
fabrikası yok, çimento fabrikası yok, ekmeği bula
mayan bir memleket, yolu yok, suyu yok; bir devre 
gelmiş hizmet edilmiş ve 1958 senesine kadar yapı
lan bir hizmetten sonra, kıyamet koparıldı o tarih 
için dahi, tekrar 2 nci 10 senelik projelerin hazırlan
masına başlanmış bir devredir. Hiçbir devri methet
mek veya bir başka devreyi yere vurmak için söy
lemiyorum, ihtilâl olmuştur. «Partizan gayelerle te
meller atılıyor, partizan gayelerle bu fabrikalar ya-
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pılıyor» denmiştir ama, ihtilâli yapanlar o fabrikala
rın kürdelâ merasiminde bulunmuşlardır; Rahmetli 
Gürsel. 

Şimdi yine bir arkadaşım, beni mazur görsün, 
çok beğendiğim bir arkadaşım, «Türkiye'de 10 sene
lik projeksiyonlar bile hesaba katılmadan, sanayi 
yatırımlarına gidilmiştir.» diyor. Bugünkü demir 
- çelik fabrikasının 10 senelik mi ömrü var? Biraz 
evvel «Mutlaka genişletilmesi lâzım» dediğiniz şe
ker ve çimento fabrikalarının 10 senelik mi ömrü 
var? 26 tane de eser saydı benim arkadaşım şim
di bu p roğramda; ben bir devre söylemiyorum 
10 sene sonra bu 26 tane eserin hesabını, çok öl
çüsüz konuşan arkadaşlarıma, buraya gelecek olan 
siyasiler sorabilirler, bunu hatırlatmak isterim, 
«Bitti mi, bitmedi mi?» diye. 

Muhterem arkadaşlarım, ihtilâl sonrası «Bu parti
zan gayelerle yapılmıştır» denmiş, mevcut proje
ler kontrol edilmiştir, profesör Bade gelmiş, çalış
malar yapmış 1958'den itibaren tekrar. O projeler
den, partizan gaye ile hazırlanmış bulunamamış bir
kaç tanesine bir şeyler söylenebilmiştir. 

Yine, ihtilâl sonrası Beş Yıllık planlar yapılmış
tı; Birinci Beş Yıllık Planın - eğer yanılmıyorsam 
- 499 ve 500 ncü sayfalarında «Yabancı sermaye ve 
özel sektör» esasları konmuştur; devrin Başvekili 
rahmetli İnönü'dür. Birinci Beş Yıllık Planda «Temel 
yatırımlara ihtiyaç yoktur» denmişti, işte o kimse
nin Adalet Partili arkadaşım 1965'ten sonra alıyor, 
Selâmet Partili arkadaşım bu seneden alıyor, Halk 
Partili arkadaşım «10 sene» deyip yıkıyor; muhterem 
arkadaşlarım, hepsi de benim arkadaşlarım. Altya
pı tesisleri ve çimento fabrikalarına, şeker fabri
kalarına, karayollarına, enerji tesislerine, buna ben
zer 3-5 kalem mühim altyapı tesislerine ilk Birinci 
Beş Yıllık Planda «Lüzum yoktur» diye karara va
rılmıştır. 

Ama o zaman biz bu Mecliste, «Vardır, yarın 
Türkiye şekersiz kalır, çimentosuz kalır, enerjisiz ka
lır», diye münakaşalar yapmışızdır ve Birinci 
Beş Yıllık Plan üzerinde pek çok değişiklik 
önergeleri vermek suretiyle ağır münakaşalara gir
mişizdir, işte o devir o. Kiminin «Plansız» dediği, 
kiminin hiç hesaba katmadığı «10 senelik projeksi
yon dahi hesap edilmemiş» dediği devir, demir - çe
lik fabrikası kurulmuş. O imkânlar içerisinde bu
gün Türkiye'nin bütçesi 150 milyar, hatta bir ölçü
de benim ölçüme göre 190 milyar; haydi buyurun 
yetişelim o devreye... 

— 570 
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Adalet Partili arkadaşım diyor ki: «1965 sonrası 
altyapı tesislerine İstanbul'dan Van'a kadar yürü
dük; Demirel devri..» 

Muhterem arkadaşlarım, rahmetli Adnan Bey, 
fanilasının hesabını verdi Yassıada'da. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesi) 

Devlet adamları bu zihniyette olmaya mecbur
dur. Kimse kimse ile yarış edemez kanaatindeyim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Etmemeli
dir. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Etmemelidir 
de. 

Kaldı ki, aramızda bulunmayan insanları, ben 
bile bu kadar konuşmayı zait telâkki ediyorum ve 
inanın utanıyorum, vicdan azabı duyuyorum. Beni 
anlamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü, her
kes her devri çok istismar etti; hüsnüniyetle de söy
lesek, istismar sayılabilir diye utanıyorum, 

Muhterem arkadaşlarım, «1965'ten sonra» diyor 
sunuz. Sene 1970, sanayide kalkınma hızı 2,6 % 
10 - 12 kalkınma hızı istiyor o zaman Plan. Tek ba
şına Hükümette Demirel kabinesi. Ama, şimdi ara
nızda yok; iki defa kalp krizi geçirmiş Mehmet Tur
gut Meclise gelemiyor. O'nu attığınız devir 1970 se
nesi. Ve vekil yaptığınız arkadaş, bir başka parti
den, o güne kadar ters düşen bir partiden transfer 
ettiğiniz bir arkadaşınız gelmiş; kalkınma hızı % 2,6.. 

Devrin Sayın Başbakanı, bir sene evvel Kocaeli' 
de temel atmak istiyor. Sanayi Vekili Mehmet Tur
gut diyor ki: «Hangi motor fabrikasının temelini atı
yoruz? Ne yaptık, hangi proje var, hangi firma ile 
anlaştık? Özel sektöre mi yaptıracağız devlet mi ya
pacak?» seçim dolayısiyle. Ama hâlâ motor fabrika
sı Türkiye'de kurulamamış. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Bravo! 
Sene 1976. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhtererı 
arkadaşlarım, yabancı sermaye de bu. Muhterem İnö
nü, Senatoda, beş sene kıyamet koparıldıktan son
ra, üç sene mesuliyet taşıyan insan olarak kürsüye 
çıktığında; Yabancı Sermaye Kanununun 1930'lara 
kadar dayandığını ifade ederek yabancı sermayeye 
emniyet ve itimat telkin etmeye gayret etmiştir. Tür
kiye'nin kalkınması için ne yapmak mümkünse vic
dan içerisinde yapmaya; ama bizim devam ettirdik
lerimizin evvelini yapan her insanın da bir vicdan 
muhasebesi içerisinde hakkını teslim etmeye mecbu
ruz muhterem arkadaşlarım. 
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Kimimizin padişahtan, timimizin Menderes'ten 
şikâyet etmeye hakkımız yok. Her millet tarihinin as
lına sahip çıkıyor. Hatasiyle sevabiyle sahip çıka
lım da işimize bakalım, yürüyelim. Ben bunu söy
lemek istiyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Avrupa'nın sos
yalist ülkelerinde bile, özel sektör - devlet sektörü 
kavgası yok. Devletçiliği isteyen siyasî partiler bı
rakmış devletçiliği bir kenara. Halk Partisi, geçen se
ne 1974'de Hükümet eettiğiniz, özel sektör ağır bası
yordu... Muhterem arkadaşlarım, yarın yine iktidar 
olursunuz veya bu iktidar - muhalefet işleri değişir. 
Gelecek günlerin kendimizi tekzip etmemesine itina 
göstermeye mecburuz. Çünkü memleketimizi bir 
kargaşalık, hele bu kürsüyü fikir kargaşası haline 
getirirsek; memleketimizin selâmetine olan mesele
lerde, partiler olarak tam bir noktaya gelip anlaş
mamız icap eden noktalarda bile anlaşamayız, mem
leketimiz zarar görür kanaatindeyim. 

Bugün sosyalist memleketlerde özel sektörün 
kalkınmada payı devlet sektörüne nazaran ne kadar 
olsun diye nispetinin kavgası yapılıyor; doğrudan 
doğruya devletçiliği kabul etmiş olan Avrupa'nın sos
yalist ülkelerinde, tş çok değişti. 

Muhterem arkadaşlarım, teşvik tedbirleri.. Ama 
bir şeyi teslim edeyim; beni Adalet Partili arkadaş
larım, bir başka hesapta görmesinler bu akşam. Muh? 
terem arkadaşlarım, teşvik tedbirleri daha da genişletil
sin; ama devlet idaresinde hüsnüniyet, dürüstlük mut
lak zarurettir. ıBaşka türlü izah edemezsiniz. 

tSMAlL HAKKI BİRLER (Tokat) — Olmadık
ça?.. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Omuzunuzda 
dünyanın en büyük yükünü taşıyacağım diye ısrar 
edin, ölsem de taşıyacağım deseniz taşıyamazsınız. 
Bu Devletin idaresinde doğruluğa, dürüstlüğe mec
buruz riayet etmeye, hakşinas olmaya. 

Özel sektör de aynı istikamette olmaya mecbur
dur. özel sektörün içinde yok mu dürüst hareket 
etmeyeni? Var tabiî. Türk Milletinin ayakkabı bu
lamayanının, karnı döyamayan insanının sırtından 
Türk Milletlinin ekonomisini istismar ederek fırlayıp 
çıkmak yok aziz arkadaşlarım, özel sektörün de na
muslusu, Devlet idaresinin de namuslusu, devletçiliğin 
de namuslusu.. (C. H. P., D. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar). 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 10 milyar açık 
var. Türk Milleti dişinden tırnağından artırarak 100 

I mıilyar civarında sermaye yatırmış; ne veriyor bize 
I Kamu iktisadî Teşebbüsleri?. Bu da devletçilik': 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Ama gene 
I tüccarlar çalıyor. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Müsaade et 
I kardeşim, rica ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Anadol, müdahale etmeyiniz 
I lütfen. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Ben kimseye 
I sualM cevaplı konuşmuyorum, afedersdniz. 

I Muhterem arkadaşlarım, bir yönü ile almıyorum, 
I her yönü ile mütalaa etmeye ve Türk Milletinin istik-
I bali bakımından, müşterek bir noktayı zedelememeye 
I hep birlikte mecburuz. 
I " Aziz arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı küçük im-
I kânflarıyle, memleketimizin sanayi kesiminin bir kıs-
I mına hifcabediyor. Enerji Bakanlığı ayrılmış, mühim 
I yatırımlar olan yerler... Aslında Hükümet politikası 
I olmuş Türkiye'nlin kalkınması, bütün bakanlıklarla 
I ilgili. 
I Burada hakşinaslık: olarak bir hususu 'ifade et--
I mek istiyorum: Bu Sanayi Bakanı arkadaşıımız - kendi-
I siyle geçmişim falan da yok - bende, Türkiye'nin Sa-
I nayi Bakanlığı ile ilgili yatırımlarının emanet edile-
I bileceği karakter yapısının tamamını bünyesinde taşı-
I yan, itimat edilir bir vekil arkadaşımız olarak inti-
I ba bıraktı. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

I 20 dakikalık zaman, bu münakaşaya müsaade et-
I miyor. Bundan dolayı şimdi, bu saatte sözü uzatma

dan Sanayi Bakanlığı Bütçesiyle de ilgili, bir kısım 
I maruzatta bulunmak istiyorum. 
I Muhterem arkadaşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakan

lığı Bütçesi tenkit edilirken, Türkiye'nin sanayi poli-
I tikasının bazı noktalarını gözönühde tutmak mec-
I buriyetindeytiz. Çünkü, bugün Sanayi ve Teknoloji 
I Bakanlığı artık eskisi gibi bir işletmeler bakanlığı ol-
I maktan çıkmıştır. Memleket sanayiinde sözü olan ve 
J Yüksek Planlama açısından, bütün sektörlerin isti-
I kamet almasında rolü bulunan bir Bakanlık haline 

gelmiştir. İmkânları ne olursa olsun. 
D.okyısıyle, Bakanlığın kalkınmamızdaki rolü de 

I son derece artmıştır. Bu artışa göre Bakanlığa Hü-
I kümıetin ehemmiyet vermesi zarureti vardır. 
I Bugün bütün dünyada olduğu gibi, memleketimiz-
I de de süratle artan nüfusun yarattığı istihdam mese-
I leşinin halledilmesi ve ekonomide istenilen oranda 
I kalkınmanın sağlanması, muhakkak ki büyük ölçü-
I de sanayileşmemize ve sanayide gelişmemize bağlı 

bulunmaktadır. 
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Bu inançladır ki, kalkınma planlarımız, bilhassa 
İkinci, ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlanınız 
sanayileşımeye büyük önem vermiş ve sanayi sektörü
nü, hepimizin bildiği gibi sürükleyici bir sektör ola
rak kabul etmiştir. 

Bu hedeften hareket ederek, hazırlanan Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının bazı anaprensiiplerini 
ve açık vasıflarını burada işaretlemek istiyorum: 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türk eko
nomisinde bir yapısal değişmeyi öngörmüştür. Bu 
sebepte de sanayi sektörünün hızlı büyümesini ve gi
derek gayri safî millî hâsıladaki payının artmasını 
istemiştir. Bu yüzden, sanayi sektörünün büyüme hızı, 
imkânlarınıız ölçüsünde, büyük sayılan 11,2 olarak 
kabul ed'Imiştir. Yanli, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planıma göre sanayi sektörü sürükleyici sektör ola
cak ve bu sektörün gelişme hızı bütün sektörlerin 
önünde olacak. Bu plan, sanayimizi dünya rekabetine 
hazırlayıcı nitelikte bir himaye politikasını da getir
miştir. 

'Bunun neticesi olarak, karma ekonomiyi kabul 
etmekle beraber, özel sektörü teşvik için açık ted
birler getirmiş bulunmaktadır ve özel sektöre ağırlık 
vermiştir. 

Bu planda diğer bir husus da, imalât sanayiine ön
celik verilmiş olmasıdır ve ayrıca imalât sanayiinde 
sahanın, mümkün olduğu ölçüde, özel teşebbüse bı
rakılması derpiş edilmiştir. Planda var bu. 

Kalkınmaya yön ve hız veren, planın hedeflerine 
ulaşmasında ağır mesuliyet yüklenen Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı gibi bir kuruluşun bütçesi normal 
bir bakanlık bütçesinden çok farklı olmak lâzım gelir 
kanaatindeyiz. Demakratik Parti olarak bu inançla 
bazı ananoktalara kısa ve öz olarak temas etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — iki dakikanız kaldı Sayın Dikmen. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Öyle mi Baş
kanım?. 

Üzerinde durmak istediğimiz birinci nokta, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile, devlet ve özel sek
tör olarak yatırımlar arasındaki münasebetlerin öne
midir. Buna daha geniş olarak Hükümetle iş alemi 
ve devlet işletmeleri arasındaki (münasebetler demek 
de mümkündür. Bu münasebetler, açıkça ve kesin ola
rak söylemek isterizki, teşvik edici, hızlı ve hatta nor
mal ölçüler içinde olmaktan uzaktır; formalite çok
luğu, lüzumsuz kırtasiyecilik memur, tahakkümü ve 
asık yüzlü idare.. 

Bu sahada, devlet mekanizmasının diğer sahala
rından daha fankhdır ve devam edip gitmektedir. Bu
na partizanlığı ve bazı acemi yenilikleri ilâve ederse
niz, - bazı daire ve sahalarda - problemlerin ne hale 
geldiğini tasavvur etmek mümkündür kanaatindeyiz. 

Mevcut problemlerin hali ve her biri sanayimize 
yeni darboğazlar meydana getirecek sıkıntıların gide
rilmesi için ciddî, çalışkan ve sarsılmaz bir dürüstlü
ğe ve mutlak bir tarafsızlığa inanmış teknisyen kad
rosuna bu Bakanlıkta ihtiyaç vardır. 

Diğer bir nokta; tehlike olarak bugün için görül
meyen bazı hareketlerin gelecekte de olmayacakmış 
gibi davranılmasının yanlışlığıdır. 

Meselâ, bugün Türkiye'de özel sektör - devlet 
sektörü, işçi - işveren ve müstahsil - müstehlik arasın
da gözle görülen bir tehlike ve çatışma yoktur; ama 
buna (bakarak gelecek için bazı tedbirlerin alınmama
sını doğru bulmuyoruz. 

Kanaatimiz odur ki, millî ekonominin gelişme
sinde bütün unsurlar birbirine bağlıdır. Devlet sektö
rüyle özel sektör, işçi ile işveren ve müstahsil ile 
müstehlik; bunlardan her biri ve bunların yapacak
ları hareket birbirine bağlıdır. Bunlar birbiriyle iç
ice örülmüştür. Her unsurun bu örgüde bir yeri, bir 
değeri ve bir fonksiyonu vardır. Her unsurun rolünü 
oynaması ve yerini alması için gerekli vasatı hazır
lamak Hükümetin ve Hükümet içinde de, imkânları 
ne olursa olsun Sanayi Bakanlığının vazifesidir. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz dolmuştur 
efendim. 'Bağlayınız.. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım,. Demokratik Parti olarak bir misal ver
mek istiyorum: 

Bakanlık gerekli tedbiri almadığı için, 6 yıldan 
beri Türikye'de motor sanayiini kimin kuracağı veya 
hangi sektörün kuracağı münakaşası yapılmaktadır 
ve bu münakaşa bitmediği için motor sanayiine baş
lanamadığı gibi, vaktiyle motor fabrikası kurmak için 
gelen yabancı firma da bırakıp gitmiştir ve o devrin 
Başbakanının temel atmasına rağmen. 

Muhterem arkadaşlarım, şekerde 1975 senesi iti
bariyle, çalışmalarla ithalât önlenmiştir. Tebrik et
mek lâzımdır; fakat istikbale muzaf daha güzel tesis 
yatırımlarına girmek lâzımdır. 

Çîmento'da 25* sene Türkiye'nin ihracat yapma 
imkânı vardır. Planda yeniden değişiklik yaparak, 
çimento tesisleri kurulmasına devam etmek lâzımdır. 

Azot'ta, Seka'da, Demir - Çeliik'te alınacağı söy
lenen tedbirleri mühim görmekteyiz. 
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Aziz arkadaşlarım, Ortak Pazara girdiğimiz bir 
sırada, Sanayi Bakanının mutlaka Ortak Pazar mü
zakereleri ile içice getirilmesi, bu işin dışında bıra-
kıimomasının Türkiye için büyük faydalan vardır. 
Bugüne kadar zararım göndük. 

Muhterem arkadaşlarım, yine şunu ifade etmek 
istiyorum.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sözümü bağ-

ianaaık «ımîhufiy^iiKİeyim. Devlet adamı halkan önün
de başka, icraatta faaşka konuşan adam demek değil
dir. B»na itina .göstermeye eneöburuz. Hâlâ 7 - 8 se
nedir, barbakanların dahi söz verdiği, vilâyetlerdeki 
.fabrikaların projesi bUe yoktur ve millet: «Hükü
met ne derse tersi olur» diyor. Ne Hükümet, ne Mec
lis, millette itimat bırakmış değiliz. Bütün mebuslar 
da ıbunun sıfcmıtısj içindedir. 

Muhterem arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlayayım Sa
yan Başkanım. 

Doğruluğu, dürüstlüğü, fazileti devlete hâkim kıl
maya mecburuz. Bunların olmadığı yerde ne politik ; 
istikrar olur, ne devlet olur ne sıhhatli ekonomi olur, ! 

ne-de kalkınma okır. Nitekim olamıyor. 
Bu saatte, Başkanımızın ikazını beklemeden, 

maalesef zamanın bu kadarcık imkânı nispetinde söy- ' 
lediğkn üç - beş satır sözden sonra konuşmıama son 
verirken, bu mütevazi bütçeye rağmen Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığının 1976 yılında ve ileriki yıllardaki ; 
memleket hizmetlerinin daha parlak ve verimli ol- ) 
masını temenni ©diyorum. 

Cenabı Hakkın milletimize hayırlı günler göster
mesini diliyor ve Demokratik Parti Grupu adına , 
Yüce Milisinize saygılarımı sunuyorum efendim. 
(D. P, C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Osman Ceran, şahsınız adına, buyurunuz. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar). 
OSMAN CERAN (Ankara) —.Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Sanayi hayatımızın yönünü tayin ve yörüngesini 

tespitle görevli bulunan Sanayi Bakanlığının 1976 
yılı Bütçesi münasebetiyle kişisel görüşümü arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

öncelikle, kamu sektörümüzün teşkilâtlanması, 
yeni ̂ -fabrikaların kurulması, dana randımanlı hizmet 
anlayışı ile sanayi hayatımızın muasır seviyeye ulaş
masında vazifeli bir Bakanlık olarak bulunmasına 

rağmen bu Bakanlık, bazı kişilere teşvik belgesiyle 
havadan fabrika ve tesis kurma önceliği tanıyarak, 
mutlaka ikramiye çıkacak piyango bileti satan ve 
malını pahalıya satmak isteyen sanayicilerin maze
retlerine mâkes bulan, işin kolayını özel teşebbüse, 
zorunu kamu sektörüne yükleyen bir Bakanlık olmak
tan ileri gidememiştir. 

1950 yılından beri geçen safahatı Sayın Dikmen 
anlatmaya çalışmıştır. Biz, sanayi hayatındaki acemi
liğimizle, 1950 yıllarında elimize geçen fırsatları de
ğerlendirememiş bir milletiz. 1950*de, harap- olmuş 
Avrupa'nın yanında dimdik ayakta, bir tek insanının 
burnu kanamamış bir millet olarak hem Osmanlının 
borcunu ödeyen, hem de hiç kimseye borçlu olma
yan bir ülke olarak tam kalkınacağımız çağda, demok
rasinin civcivli havası içinde başımıza acemi hükü
metlerin gelmesi, maalesef dışardan temin ettiğimiz 
krediler ve yardımlarla fabrika kuracağımız yende, 
içinden civciv çıkmayan yumurtalar hesabı, aletler alıp 
kullanmış, eskitımişizdir. 

Şöyle bir geriye dönüp bakalım; Türkiye'ye belki 
yüz çeşit traktör, yüz çeşit kamyon, bin çeşit sanayi 
imalât malzemesi girmiş, dövizimiz heder olmuş, sa
nayiimiz de yeninde saymıştır. 

Yapamaz mı idik bu işleri? Ama tecrübe ile yete
nekle işe sarılan 'bir heyetin işbaşında olmayışı, dün
ya görüşü kısa insanların başımıza gelişi yüzünden 
kalkınana imkânım bulamadık. Eğer geçmişte elimize 
geçen fırsatları 1960'lara kadar değerlendiröbilseydik, 
bugün belki 'biz de Ortak Pazara şartsız kabul edilen 
bir ülke olurduk. 

1957 yıllarında at nalım, mıhını, çivisini bulama
dığımız devrede, komşularımızın, bize yardım ka
pılarını açanların da kapıların yüzümüze kapadıkları 
zaman aklimiz başımıza geldi, kilit yapmaya "başla
dık. 

Sanayimizde bir çok zorluklar sonunda, sanayie 
olan ihtiyacımızı anladık, kendi göbeğini kendi kesen 
bir millet hüviyetiyle sanayi kurmak zorunda kaldı
ğımızı anladık. Dikkat ederseniz sanayie biz, 1956 -
1957'den sonra (başladık. 

Geçmişin belki de en büyük fırsatı ve en büyük im
kânı rahmetli Menderes'in elline geçmişti. Ben, (ikisi 
de ölmüş), Menderes'in, İnönü'nün yarışını yapmanın 
Türk sanayiine, ekonomisine bir fayda getirtmeyece
ğine inanan bir insan olmakla beraber, bu zatların 
ikisini de suçlayabilirim: Birbirine devrederken belki 
de iyi bir plan, proje devretmemiştir; biri de, demok
rasinin heyecanlı havası içerisinde ne yapacağını şaşır-
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mış olarak, 5 - 6 senesini sanayi hayatımıza kaybettir
miştir. 

1950 yılında, kamu sektörüne inanmayan liberal 
görüşlü ibir zihniyet işbaşına gelmiştir. Kamu sektörü
müz özel sektörümüzün muallimliğini, mektepiiğini 
yaptığı halde, bugün ibirçok zorluklarla karşı karşıya 
zarar ediyorsa, bunun mesuliyetini, kamu sektörünün 
üvey evlât muamelesine tabi tutulmasında arıyorum. 
Çünkü, kamu sektörüne inanmayan insanların işbaşın
da oluşu, kamu sektörünü, partizanların yerleştiril
diği ve taraftarların kayınldığı müessese olarak kul
lanmışlar, özel sektörün atlama tahtası, yükselme 
meroii olarak kullanmışlardır. 

Kamu sektörü, memleketin en büyük sınaî tesis
lerine sahip (bulunmasına rağmen, kâr edemez duru
ma kalmıştır. Niye kâr etmemiştir? Kamu sektörünün 
varlığına ve hikmeti vücuduna inanmayanlar iiktidar-
ida idi, ondan. Kamu sektörünün iktisadî görüşlerine 
uygun olmadığını ve olamadığım iddia ede ede ikti
dara gelenler, elbette kamu sektörünün muvaffak ol
ması için gayret sarf etmiyorlardı; Fakat özel 
sektör kamu sektörünü çökertmiştir. (Neden) di
yeceksiniz.- Bugün de misalini verebilirim. Ka
mu sektöründe yetişkin, üstüste 15 senelik mü
hendis kalmış mıdır? Kalmamıştır. Özel sek
tör, kamu sektöründe binbir hata ile başarılı hale 
gelen, bir çok hatalardan sonra tecrübeli hale gelen 
yetişkin mühendisleri, teknik adamları, idarecileri 
kaçırarak sanayii kurmuştur. Bugün, kamu sektörü, 
darılmasınlar bu Bakanlığa mensup mühendisler, 
teknisyenler, kamu sektörü acemi ellerdedir. Dünya 
piyasasını ve iç piyasayı bilmeyen adamların elin
dedir. 

Bir müessese nasıl işletilir, nasıl kâr getirir, bir bil
meyenin elindedir; bir de ayrıca siyasî baskı sonucu 
kamu sektöründe ıbir kişilik, iş yerinde 3 kişi istih
dam edersen, kamu sektörü kâr etmez. 

Kamu sektörü öksüz kalmıştır, bu sektöre inan
mayanların, bu sektörden yana olmayanların elinde 
25 senelik mesafe kaybetmiştir. Buna inananların 
kısa devrelerde iktidara geldiği zaman 'kamu sek
törü kâr etmiştir. Hiç değilse zarardan kurtulmuştur. 
Görüyoruz ki, kamu sektörüne inançla sarıldığın za
man bu sektör kâr eder. 

Fakat birşey daha var arkadaşlar. Kamu sektö
rü 'bu kadar pahalı ıbir sistem içinde veya sahipsiz 
bir sistem içinde işlediği halde, özel sektörden ucuza 
imal satmaktadır. Inamyorum ki, Demir - Çelik özel 
teşebbüsün elinde olsun; Demirin kilosunu iki misli, 
bugünkü fiyatına bufonak mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ceran, iki . dakikanız kaldı 
efendim. 

OSMAN CERAN (Devamla) — Bizim memleke-
timizdıe 40 milyonun malına salhip çıkmayan zihni
yet, 40 milyonun yatırdığı 100 milyarlık, 150 milyar
lık yatırımın semeresiz kalmasıyle, Türk Milletine ve 
Türk Milletinin Bütçesine senede kamu sektörünün 
3 - 5 milyarlık zararını yüklemesini doğru bulmu
yorum. 

Özel sektör kanaatsız, birkaç senede fabrikasını 
amorti etmek zihniyeti içinde Teşvik belgesiyle bir 
fabı ika kurar, 500 milyonluk f abı ikanın 250 mil
yonunu gümrük vergisi vermeden kurar, âdeta o 
fabrikaya devlet ortak olduğu halde, tekel kurar, it
halatı da keser, «Ben Türkiye'nin ihtiyacı malı imal 
ediyorum» der, ispatlar, ithalât kesilir. Planlama, 
rakibine de kredi ve öncelik tanımaz, tekelini kurar, 
istediği fiyata malım satar. 

Bugün Türk Demir - Döküm fabrikası saym Ba
kan bilsin, % ll'lik yükselme diyorsunuz. J974'te 
sen yine Sanayi Bakanı idin, demiri % 100 pahalı-
landırdın) radyatörü 220 liradan satıyordu. Cephe 
Hükümeti olduğunuz zaman % 10 demirde ve pik
te ucuzluk getirdiğiniz halde, Koç, radyatör ma
mullerine % 48'lik 1975 yılı içinde zam yaptı Bu
nun nesi pahalılandı? 

BAŞKAN — Sayın Ceran, lütfen bağlayın efen-
dim< 

OSMAN CERAN (Devamla) — Bağlayacağım 
sayın Başkan. Senede bir söz hakkımız doğuyor sa
yın Başkan; konuşma fırsatına 2 dakika müsamaha 
et, gözünü seveyim. (Gülüşmeler) 

Şimdi, c/c 48'lik zam yapıyor. Bizim Sanayi Ba
kanlığı Fiyat Kontrol Komitesindeki arkadaşlarımız 
devlerin karşısında cüce, aklı ermeyen adam duru
munda kalıyor. Çünkü Koç'un, onun karşısına çı
kardığı, özel sektörün onların karşısına getirdiği 
bilançoyu okuyamayacak durumda kontrol komitesi 
olursa, Fiyat Kontrol Komitesi elbette aciz kalır. 
% 48'lik zam için esbabı mucibe nedir? % 10 pik 
ucuzlamıştır. Ben şunu iddia ediyorum: Kamu sek
töründe % 30'a varan maliyette belki işçilik var
dır; fakat özel sektörün en pahalı işçiliği % 15'i 
geçmez. Bütün toplu sözleşmelere rağmen, sendika
cılarımızın bilgisizliğinden istifade edilir, sendikacı
larımız birbirleriyle yarış eder, «zam isteyeceğiz» 
derler, 3 - 5 kuruş alırlar, ama işçinin eline verdikle
ri para, fabrikanın kapısından çıkmadan % 50'si 
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elinden gider. Çünkü nazlanarak, «lokavta gidece
ğim» diyerek kamuoyunda mazaretini hazırlayan 
sanayiciler, halka % 30 - 40'lık zam yaparlar, mal
zemelerine. Çünkü, sendikacılar halka atılacak bu 
gol için toplu sözleşmenin bilgisizce yapıldığı dö
nemlerde daima sanayicilere pas vermişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ceran, 2 dakikanız da geçti, 
artık bağlayın, rica ediyorum efendim. 

OSMAN CERAN (Devamla) — Her kimdeyse 
suç, bu memlekette komünizmden korkanlar, evvela 
sanayiciler; fakat komünizme davetiye mektubu ya
zan da onlar... Davetiye mektubu yazan da onlar. 
Halkın alış kudreti bir gün durduğu zaman patla
ma olacak. Komünizmin en büyük teşvikçisi, bu 
millethı sabrını taşırmak isteyenlerdir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ceran. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (Alkışlar) 

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERÎM DOĞRU (Kars) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; gecenin bu ilerlemiş saatinde vak
tinizi daha fazla almamak için ve mümkün olan sürat
le konuşmamı yapabilmem için hemen hazırladığım 
metinden okuyacağım. . 

Bakanlığımın 1976 yılı Bütçesinin Yüce Meclise 
takdimi vesilesi ile, sanayimizin umumî vaziyeti ve Ba
kanlığımın faaliyet sahasına giren diğer mevzular hak
kında kısama malumat vermeye çalışacağım. 

Konuşmama, 1970 yılından beri dünyayı saran 
iktisadî buhrana tem'asla başlamak istiyorum. 

1970 yılındaki para buhranını takip eden enerji 
krizi ve gittikçe artan enflasyon iktisadî hayatta dur
gunluğa sebep olmuş ve bilhassa 1973 yılı sonların
daki hammadde ve petrol fiyatlarında ortaya çıkan 
yükselişler bu buhranın ağırlığını daha da artırmıştır. 

1974 ve 1975 yıllarında enflasyonist baskıyı azalt
mak ve fiyat artışlarını durdurmak için alınan tedbir
ler beklenen ölçüde müessir olmamış, işsizlik artmış, 
iktisadî büyüme ve sınaî istihsal hızlarında düşüşler 
kaydedilmiştir. 

Dünyanın içinde bulunduğu iktisadî krizin, mem
leketimiz üzerinde de menfi tesirleri olacağı bedihiy-
di. Nitekim, memleketimizde de bu yıllarda enflasyo
nist baskı artmış, fiyatlar yükselmiş, iktisadî hayatta 
kısmen durgunluk başlamıştır, 

1974 yılındaki fiyat artışları, o yılın ve 1975 baş
larının yatırımlarının malî portelerinin aşılmasına se

bep olmuş ve yatırımların gerçekleştirilmesinde güçlük 
çekilmiştir. 

Yatırımların hızlandırılması ve sınaî istihsalin artı
rılması için 1975 Martından itibaren şu tedbirler alın
mıştır : 

Sınaî faaliyetlerin orta vadeli finansman ihtiyaçla
rının, bankalardaki mevduattan daha fazla karşılan
ması için, bankaların bu sahalara tahsis ettikleri mev-
dutların, munzam karşılık mükellefiyetinden muaf tu
tulması. 

Merkez Bankasındaki mevduat karşılıklarının ya
rım kalmış yatırımlara tahsis edilmek üzere bankala
ra iade edilerek sınaî müesseselere intikal ettirilmesi. 

Orta vadeli sınaî yatırım ve işletme kredilerine tah
sis edilen banka plasmanlarının bir misli artırılması. 

Yarım kalmış yatırımların tamamlanması, iç in ica-
beden finansmanın Merkez Bankası reeskont kaynak
larından tamamen karşılanması. 

'Noksan kapasite ile çalışan sınaî işletmelerin tam 
kapasite ile çalışmalarını sağlamak için, sanayicilerin 
mevcut kısa vadeli reeskont kredilerine ilâveten 
2 000 000 000 liralık ek finansman temini gibi... 

Bu tedbirler sayesindedir ki, 1975 yılında sanayi 
sektörünün gelişme hızının plan hedeflerinden aşağı 
olmakla beraber % 9,2'ye, gayri safi millî hâsılanın 
da plan hedeflerine uygun olarak >% 7,9'a ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. 

Sanayileşmiş memleketlerin büyüme hızlarının 
1974 yılında (nakıs) - 0,2'ye kadar düştüğü yani bü
yüme değil, gerilemeye ve 1975 yılında da % 2 bir 
azalma beklendiği düşünülür, kalkınmakta olan mem
leketlerin de % 5,6'lık bir hıza erişecekleri dikkate 
alınırsa, 1975 yılında ulaştığımız bu değerlerin ehem
miyeti daha iyi anlaşılacaktır. 

. Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 1976 
yılı, Üçüncü Beş Yıllık Plan hedeflerine varılmasında 
ilk üç yılda tahakkuk ettirilememiş gayeleri karşıla
yacak yeni bir merhale yılı olduğu kadar, bilhassa ik
tisadî kalkınmamızın temelini teşkil eden sanayileşme
miz için de yeni bir hamle yılı olacaktır. 

Bunun içindir ki, 1976 yılı yatırım programında 
kaynakların alt sektörler itibariyle tevzii yapılırken, 
imalât sanayiinde devam eden projelerin zamanında 
tamamlanması esas alınmış ve yatırım malları istih
sal edecek projelere fazla ağırlık verilmiştir. 

Uzun zamandan beri yaptığımız hazırlıkların 1976 
yılında neticelenerek; iş makineleri, ağır teçhizat, di
zel motorları, dişli ve aktarma organları, takım tez
gâhları, elektromekanik ve elektronik sanayii, gemi sa-
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nayii, uçak sanayii, dördüncü demir - çelik tesislerini 
ihtiva eden 26 fabrikanın yurt sathına yaygın olarak 
temellerinin bir bir atılacağını ümit ediyoruz. 

'Bu gayelerle alâkalı olarak memleketimizde uçak, 
motor, takım tezgâhları, elektromekanik ve elektronik 
cihazlar imalâtı için 1975 yılında ciddî adımlar' atıl
mış ve gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Bugün milletçe benimsediğimiz kalkınma hedefle
ri istikametinde dış rekabete dayanacak bir sanayileş-
.meyi gerçekleştirmek gayreti içindeyiz. 

Bu gayeye vasıl olmak için millî, güçlü, süratli ve 
yaygın bir sanayinin gerçekleştirilmesini anahedef it
tihaz ettik. 

Bu hedefe varılmasında, millî kaynak imkânlarımı
za uygun ve bölgeler. arasında muvazeneli bir refah 
sağlayacak, küçük ve orta boy sanayi kuruluşlarım 
günün icaplarına uyacak şekilde güçlendiren, modern 
teknoloji ile kesif istihdamı bağdaştıran, temel sınaî 
mamuller başta olmak üzere ağır sanayi ve millî harp 
sanayiinin yurdumuzda geliştirilmesini hedef alan sü
ratli bir sanayileşme siyaseti takip ve tatbik etmekte -
yiz. 

Türkiye'nin sanayileşme hamlesinde üç hedefe bil
hassa ehemmiyet verilmiştir. Bu hedeflerden birincisi 
ağır sanayi tesislerinin kurulmasıdır, ikincisi, yurdu
muzda bölge kalkınma şirketleri tarafından ele alına
cak sınaî yatırım müesseseleridir. Bunların adedi ol
dukça büyük 'bir yekûn tutmaktadır. Bir çokları inşa 
halindedir. Mühim bir kısmı da bitmeye yakın safha
dadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bilhassa 
bitmeye yakın tesislerin süratle bitirilmesine ehemmi
yet veriyoruz. Bunların her türlü eksikliklerine yakın 
bir alâka gösterip, Türkiye'mizin yaygın kalkınması 
bakımından mühim olan ve yurdun reşitli bölgelerine 
yayılan, bilhassa çok ortaklı bu kabil tesislerin ikmali 
için elden gelen her türlü gayret sarfedilecek ve bu iş 
ihtimamla takip olunacaktır. 

1975 yılında kurulma mevzuatını tamamladığımız 
Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankasının da sanayi
leşmemiz ve sanayiin yurt sathına ve bilhassa geri kal
mış bölgelere yayılmasına çok tesirli bir destek olaca
ğına inanıyoruz. Bu banka ayrıda yurt dışında ve yurt
ta çalışan işçilerimiz ve küçük tasarruf erbabının sınai 
tesislere sahip olmasına yardım edecektir. 

Geri kalmış bölgelerimizde, bilhassa Doğu bölgele
rindeki yatırımları geliştirmek için programda derpiş 
edilenden ayrı olarak, bütçeden tefrik edilen 1 mil
yarlık fonu bölgelerarası dengesizliğin giderilmesinde 
çok müessir bir unsur olarak görmekteyiz, 

(Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, ikti
sadî kalkınmanın hızlandırılmasında ve sanayiin yurt 
sathına muvazeneli olarak yayılmasında altyapının ha
zırlanması ve sanayi kuruluşlarının teşviki için tedbir
ler alınması büyük ehemmiyeti haizdir. Bu maksatla, 
organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin 
kurulmalarına ve bunların, yurdumuzun muhtelif yer
lerindeki iktisadî imkânlarla ihtiyaçlar gözönünde tu
tularak, adetlerinin artırılmasına çalışmaktayız. 

Bursa, Manisa, Konya, Eskişehir organize sanayi 
bölgeleri hizmete girmiş bulunmaktadır. Gaziantep, 
Erzurum, Çerkezköy organize sanayi bölgeleri inşaatı
na devam edilmektedir. Ankara - Macunköy, İstanbul 
-Kurtköy, İstanbul Deri Kösele Sanayii sahası, Ada
na, Edirne, Kayseri, Kütahya, Bartın, inegöl, Elâzığ, 
Denizli, Bolu, Kars ve Hatay organize sanayi bölgele
rinin kurulması ile alâkalı Bakanlar Kurulu kararna
meleri istihsal olunmuştur. 

Ayrıca, 22 ilimizde daha bu bölgelerin kurulması 
hazırlığı içindeyiz. • Organize sanayi bölgelerini yalnız 
sanayiin kurulmasım kolaylaştıran ve hızlandıran bir 
tedbirler manzumesi olarak değil, aynı zamanda sa
nayii yurt sathına yayarak, bir çok iktisadî ve içtimaî 
meselelerimizi de büyük ölçüde halledecek bir çare 
olarak düşünmekteyiz. 

Muhterem Başkan, mu'hterem milletvekilleri, ehem
miyeti ve potansiyel gücünün yüksekliği şüphesiz olan 
küçük sanayimizin büyük sanayii destekleyecek şe
kilde geliştirilmesi, himayesi üzerinde ciddiyetle dur
makta ve küçük sanat erbabına günün şartlarına uy
gun işyerleri temini için her yıl daha fazla imkânlar 
sağlamaktayız. 

Memleketimizdeki küçük sanayicileri, içinde bulun
dukları kötü çalışma şartlarından kurtarmak mak-
sadıyle, tesisine çalıştığımız küçük sanayi sitelerine 
3ü.12.1975 tarihine kadar Bakanlığımızca 167 623 000 
liralık kredi yardımı yapılarak 32 sanayi sitesinin hiz
mete girmesi sağlanmıştır. Halen 12 725 işyeri ve 
umumî hizmet binası ihtiva eden 38 küçük sanayi si
tesinin inşaatı devam etmekte olup, bugüne kadar Ba
kanlıkça bu inşaatlara yapılan kredi yardımı 
519 792 000 liradır. Ayrıca, 1976 malî yılı sonuna ka
dar 16 yeni sanayi sitesinin inşaatına başlanacaktır. 

Hükümet programımıza uygun olarak, 1976 yılı 
Bütçesinde organize sanayi bölgelerinin ve küçük sana
yi sitelerinin kurulma ve geliştirilmesine büyük ehem
miyet verilmiştir. 1975 yılı Bütçesinde 99 000 000 lira 
olan organize sanayi bölgeleri tahsisatı % 300'e yakın 
olmak üzere 255 000 000 liraya ve 210 000 000 lira 
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olan küçük sanayi siteleri kurma fonu da.423 000 060 
liraya çıkarılmıştır. . 

'Burada şükranla belirtmek icabeder ki, Hükümeti
miz bu meselenin ehemmiyetini müdrik olarak, tara
fımızca yapılmış olan teklifi aynen kabul etmiş, hatta 
memleketimiz bu sahaya bundan çok daha fazla im
kânlar ayırmak niyetinde olduğunu göstermiştir. An
cak, paranın tek başına bir şey yapmaya yetmeyeceği 
takdir edileceği veçhile, buna Sanayi Bakanlığı ola
rak razı olunmamış, yurt sathına yaygın teşkilâtı kur
madıkça, bu parayı sarfedecek mütehassıs elemanlar 
yurt sathında hizmete başlamadıkça, badece para ayır
mak suretiyle; bazı yerlerde bugüne kadar olduğu gi
bi, bazı yatırımların çıkmaza girmesine sebebiyet veri
leceği için biz bu kadarlıkla iktifa etmiş olduk, 

Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilâtı 
(UNIDO) nm yardımıyle tesisine çalıştığımız Gazian
tep'teki küçük sanayi geliştirme merkezi 1976 yılı so
nunda işletmeye açılacaktır. Ankara'da da, Gazian
tep'teki siteye benzeri şekilde çok büyük bir küçük sa
nayi geliştirme merkezi kurulması planlanmış olup, 
inşaatına 1976 yılında başlanmış olacaktır. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler, malumları
nız olduğu üzere, gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte 
olan memleketlerde teşvik tedbirleri kalkınmanın, bil
hassa sınaî kalkınmanın tahakkukunda çok ehemmiyet
li bir yer işgal etmektedir. Bu mevzu, gelişmekte olan 
memleketlerde ve Türkiye'mizde mevcut kaynaklardan 
en verimli şekilde faydalanmak, hususî teşebbüsü plan 
ve programlarda derpiş edilen yatırımlara sevketmek 
ve sanayii yurt sathına yaymak bakımından daha da 
ehemmiyet kazanmaktadır. 

Teşvik tedbirleri icra işinin Bakanlığımıza veril
diği 1972 yılından beri sanayiin yurt sathına yayılması, 
gerice sayılan bölgelere gitmesi, şirketlerin halka açıl
ması ve halk şirketlerinin yatırımlarına rüçhaniyet 
verilmesi üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 

1975 yılı içinde teşviklerden istifade edebilmek 
için bakanlığımıza yekûn yatırım tutarı 87,8 milyar 
lira olan 951 adet proje müracaatı olmuştur. Buna 
ilâveten, yatırım yekûnu 11,5 milyar TL. olan 94 re-
vize proje müracaatı da vardır. Böylece yıl içinde bi
ze, 99,3 milyar liralık yatırıma ulaşan 1 045 proje 
müracaatı yapılmış bulunmaktadır. 

Bu müracaatlardan tetkik edilerek, projeleri uygun 
görülen 630 adedine teşvik belgesi verilmiştir. Bu pro
jelerin yatırım yekûnu 45,5 milyar TL.'dır. Ayrıca, 
aynı devrede, evvelki senelerde verilmiş bulunan teş
vik belgelerinin 57 adedinin projeleri revize edilerek 

tadil edilmiştir. Tadil edilen projelerin yatırımı, • 21,7 
milyar TL.'sına baliğ olm'aktadır. 

1975 yılında verilen teşvik belgelerinden yatmm 
yekûnu 3,6 milyar TL.'sına baliğ olan 50 proje koope
ratiflere veya halka açılma şartiyle verilmiştir. 

Yine aynı' yıi içinde programda «Gerice yöre» 
tabir edilen bölgelere verilen teşvik belgesi adedi 207 
ve bu bölgelerdeki yekûn yatırım tutarı 19,3 milyar 
TL.'dır. Bu rakam bir evvelki seneye nazaran iki 
misli bir artış göstermektedir. Bununla beraber, veri
len teşvik belgelerinin gerçekleşmesi bazı zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Bunların başında finansman güçlüğü 
gelmektedir. Yarım kalmış yatırımlar hakkında yap
tığımız bir çalışma, 1977 yılı sonuna kadar tamamla
nacak 32,2 milyar TL.'lık 352 projenin 9,7 milyar 
'TL.'lık orta vadeli kredi ihtiyacı olduğunu göstermiş
tir, 

Görülüyor ki, yatırımların gerçekleştirilmesinde ve 
dolayısıyle istihdam işinin hallinde finansman ve kredi 
meselesi ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Finans
man imkân ve kolaylaıkları sağlanabildiği ölçüde ya
tırımlar hızlanmış olacaktır. 

!Bu ihtiyaçtan hareketle, yatırımların ihracatın ve 
döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki hakkındaki ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. Yakında Meclislere arz 
edilecektir. Bu kanunla, yatırımların yurt sathına da
ha süratli yayılması, küçük tasarrufların yatırımlara 
tevcihi, insicamın sağlanması bakımından teşviklerin 
tek elde toplanması hedef alınmaktadır. 

Milletçe temel tercih olarak seçtiğimiz, sanayile-
şerek kalkınma umdesi idareye, kuruluşlara, yatırım
cılara yeni hedefler verirken, sanayi siyasetinin tan
ziminden ve yürütülmesinden birinci derecede mesul 
olan bakanlığımıza da her kademede yeni vazife ve 
hizmetler tahmil etmektedir. 

Sanayileşme hamlesini tespit edilen strateji içinde 
yürütmekten, istikamet kararlarmdan tatbikata kadar 
her safhanın icabettirdiği tedbirleri almaktan, sanayi
leşmenin beraberinde taşıdığı meselelere hal çareleri 
bulmaktan mesul olan bakanlığımızın vazife ve me
suliyetlerini tespit eden Teşkilât Kanunu ise bugünkü 
haliyle bu gelişmeleri takip edememekte ve bakanlı
ğın mevcut kuruluşu planlı devrenin istediği bünyeye 
uymamaktadır^ 

Sanayileşme davamızda bakanlığımızdan bekle
nen hizmetlerin en iyi ve en tesirli şekilde ifası için 
vazife ye mesuliyetleri sarih olarak belirten, yapılacak 
iş ile mütenasip kadro ve malı imkânlarla bünyeyi 
teçhiz eden yeni bir teşMfât kanun tasarısı hazırlan
mıştır, 
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Ancak, Hükümet programı da, bilhassa iktisadî 
kalkınmanın, sanayileşmenin bölgeler arasında mu
vazeneli olarak yayılması ve halk teşebbüslerinin" des
teklenmesi mevzuunda bakanlığımıza yeni vazifeler 
verdiğinden, bunların yerine getirilmesi için, tasarının 
kanunlaşmasının beklemeden merkez ve taşra teşkilâ
tımızın günün şartlarına uygun olarak yeniden tertip
lenmesini kararlaştırmış bulunuyoruz. 

Bu cümleden olmak üzere, mahallen meVcut kay
naklarla, teşebbüs gücünden azamî ölçüde faydala

nabilmek için bakanlıkça ilimizde kuvvetli sanayi mü
dürlüklerinin kurulması üzerinde çalışmalar yaptık, 
gereken kadroları sağladık. Bunu memnuniyetle ifade 
ediyorum. 

Kısa bir zaman içerisinde tamamlanacağını ümit 
ettiğimiz yeni iller teşkilâtımızla bakanlığımızın çalış
maları, hızlı ve yaygın sanayileşmemiz üzerinde daha 
müessir olacaktır. 

Takdir buyurulur ki, sanayileşmenin hızlı, güçlü, 
yaygın ve âdil olarak tahakkuku için altyapı ve teşvik 
tedbirleri yanında, bilhassa gelişmekte olan yerlerde, 
hizmetin müteşebbisin ayağına götürülmesi çok daha 
müessir olacaktır. 

1976 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
mevcut bünyesi Hükümet programında ifadesini bu
lan ve sanayimizin kendisinden beklenen hizmetleri 
yapacak şekle gelecektir. Bu cümleden olarak mevcut 
teşkilâta ilâveten, ağır sanayi koordinatörlüğü, harp 
sanayii koordinatörlüğü, yaygın sanayi koordinatör
lüğü, sanayi mamulleri ihracat koordinatörlüğü, fi
nansman koordinatörlüğü kurulacaktır. 

'Bakanlığımızla ilgili kamu iktisadî teşebbüsleri
nin yatırımları hakkında da kısaca malûmat vermek 
istiyorum. 

7 teşekkülümüzün Üçüncü Beş Yıllık Plan devre
sinin birinci yılından itibaren, programlanan yatırım 
tutarları ile yıl sonrasındaki yatırım gerçekleşmeleri, 
1972 yılında % 85, 1973 yılında 78,4, 1974 yılında % 
84,5, 1975 yılında ise % 88,8, olmuştur. 

Aynı devrede programlanan yatırım miktarları ise 
bir evvelki yıla göre 1973 yılında % 4,'2, 1974 yılın
da % 27,6, 1975 yılında % 27,7 artış kaydetmiştir. 
Bu teşekküllerimizin 1975 yılı program yatırımı 
6 475 000 000 lira iken, 1976 yılında % 87,3 fazla-
siyle 12 132 000 000 liraya çıkmış bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda, yatırımların gerçekleştirilme
sinde programa nazaran daha düşük değerler elde 
edilmesine rağmen, dünyanın içinde bulunduğu ikti
sadî buhran muvacehesinde teşekküllerimizin çalış

malarını takdirle karşılıyoruz. Bilhassa bazı memle
ketlerde büyüme değil, gerileme olduğunu da tespit 
ederek almış bulunduğumuz ve 1976 yılında alacağı
mız tedbirlerle progman - fiilî farkının ortadan kalka
cağına inanıyorum. 

(Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, ko
nuşmama son vermeden evvel, bakanlığımızın vazi
felerini en iyi ve en müessir şekilde ifa edebilmesi için 
yaptığımız mevzuat çalışmaları hakkında da hulâsa-
ten malumat vermek istiyorum. 

Biraz evvel, hazırlandığını arz ettiğim Bakanlık 
Teşkilât kanunu tasarısı ve Teşvik kanunu tasarısına 
ilâveten şu çalışmalar da yapılmıştır: 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 1976* 
malî yılı bütçesi vesilesiyle bakanlığımızın faaliyetleri 
hakkında kısaca malumat arz etmiş bulunuyorum. Bu 
arada, grupları adına ve şa'hsı adına konuşma yapmış 
olan muhterem milletvekillerimizin tespit edebildiğim, 
cevaplandırılması icabeden bazı hususları da kısaca 
cVaplamak suretiyle vaktinizi mümkün mertebe az 
israf etmiş olmaya gayret edeceğim. * 

Gelişen sanayimizin ve değişen siyasî şartlar bakı
mından, süratle ele alınması gereken ve 1879 tarihin
de yürürlüğe konmuş İhtira Beratı Kanunu Muvak
kati hükümleriyle yürütülmesi çok güç olan ihtira 
hukukumuzu, yeni şartlara göre yeniden tanzim eden 
Türk Patent Kanunu tasarısı hazırlanmış, mütalaaları 
alınmak üzere bakanlıkların ve alâkalı kuruluşların 
görüşlerine sunulmuştur. 

Küçük Sanayii Geliştirme Kurumu kanun tasarısı 
hazırlanmiştır. Üzerinde revizyon çalışmaları yapıl
maktadır. 

3003 sayılı Endüstriyel Mamullerin maliyet ve 
satış fiyatlarının kontrolü ve tespiti hakkındaki Ka
nun ile, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhra
catın Murakabe ve Korunması hakkındaki Kanunda 
yapılacak değişiklik ile alâkalı tasarı da hazırlanmış 
ve diğer bakanlıkların görüşleri alınmış bulunmaktadır. 
Bazı bakanlıklarca mutabakat sağlamak veya mutaba
kat sağlanmayan hususları tespit etmek için bakanlık-
lararası ikili görüşmelerin yapılması hazırlıklarına baş
lanmıştır, 

1447 sayılı Ticarî İşletme Rehini Kanununun 27 
nci maddesine istinaden çıkarılan talimatname esnaf 
sicilinin ne suretle tutulacağı hükümlerini ihtiva et
mediği için, yeni bir küçük sanat sicili kanun tasarısı 
hazırlanmış ve T. B. M. M.'ne sunulmuştur. Bu ka
nunun da süratle çıkması, sayıları 3 milyonu bulan 
esnaf ve santkârlara büyük faydalar sağlayacaktır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi muhterem sözcüsünün 
diğer ifade buyurduğu hususlar hakkında, bu izaha
tımla cevaplanmış olan kısımların dışında gördüğüm 
için, şu kısmını cevaplandırmak istiyorum: 

«İmalât dalındaki yatırımlar 1974 yılında toplam 
yatırımların % 30,3 'ünü oluştururken, bu oran 1975 
yılında % 28,5'e düşmüştür» diye ifade ettiler. Had
dizatında .yatırımların, demin verdiğim rakamdan gö
rüleceği veçhile, arttığı ortada iken, bu, umumî ima
lâta nispet edilmek suretiyle verilen rakamın, zihin
lerde bir yanlışlığa sebebiyet vermemesi için mutlak 
manaya irca edilmesi bakımından ifade etmek isti
yorum. 

1974 yılında yatırımlar 22 milyar civarındayken, 
1975 yılında 29 milyar olmuştur, 7 milyar bir artış 
olmuştur, 

Burada şunu kaydetmek muhakkak ki lüzumlu
dur1: 1974 yılı ondan evvelki yıla nazaran parlamenter 
bir idarenin olduğu yıl olduğu için, ondan evvelki 
yıla nazaran nispî aftışın süratli olması tabiîdir. An
cak, 1975 yılı 1974 yılına nispet edilirken, aynı cins
ten bir hükümet, yani aynı şartları haiz bir hükümet
le mukayese edildiği için, nispette gayet tabiî bu ka
dar büyük farklılık olamayacaktı. 

"x 
»Bir de, bu arada yine muhterem bir milletvekili

nin de temas ettiği gibi fiyat artışları üzerinde - durul
du. Fiyat artışları haddizatında Türkiye'mizde ol
muştur. Bu fiyat artışlarından, Demokratik Parti 
Grupunun muhterem sözcüsünün gayet güzel ifade et
tiği veçhile, herhangi bir tarafı suçlu görmek mümkün 
değil, bütün Türkiye'de olanlardan Parlamento ola
rak hepimizin hissesi olduğunu kabul edersek, bu fi
yat artışlarında da yine Parlamentozuma dayanarak 
çıkarılmış olan mevzuatın müessir olduğunu dikkat 
nazarlarınıza arz etmek istiyorum. 

Bir toplu sözleşme sistemi vardır. Onunla hududu, 
haddi' belli olmayan taleplerle karşılaşan, (özel sek
tör veya kamu sektörü, burada birini diğerine tercih 
edecek durumda değiliz, adetâ millî gelirin artışından 
çok daha fazla talebeden; millî gelir artışını tek başı
na, sadece işçi kesimine aktarmak isteyen bu talepler, 
eninde, sonunda büyük ücretlere müncer olmakta ve 
bunlar ister istemez fiyatlara tesir etmektedir. 

Eğer fiyatları artıramazsanız işçilerin taleplerini 
karşılıyamıyorsunuz; işçilerin taleplerini karşılarsanız 
fiyatı artıracaksınız. Bu, esas itibariyle bundan ileriye 
gelmiştir. Yalnız, Türk Demir - Döküm'ün % 48 şek
linde bir pahalılıkla sattığını ifade eden arkadaşıma, 
rakam hakkında bir şey söyleyemeyeceğim, tetkik 

edeceğim. Yalnız, resmen Sanayi, Bakanlığı tarafından 
onlara herhangi bir fiyat artışı verilmediğini sadece 
kaydetmek istiyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
muhterem arkadaşlarımızın konuşmalarından yaptı
ğım tespitlere göre cevaplandırılması icabedecek bir 
sual çıkaramadığım için ve bu geç vakitte zamanınızı 
daha fazla almamak için ben sözlerimi burada bitiri
yorum. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bîr dakikanızı rica edeceğim Sayın Bakan, sorular 

var, 
Sayın arkadaşlar, soru sormak isteyen arkadaşla

rımı tespit ediyorum : 
Sayın Anadol, Sayın Osman Ceran, Sayın Orhan 

Kayman, Sayın Yücel Dirik, Sayın Müfit Bayraktar, 
Sayın Tekin İleri Dikmen. 

Şimdi sırasıyle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Anadol, yalnız çok kısa olmasını 
rica edeceğim efendim. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakandan şunu sormak istiyorum : 

Özel sektör statüsüne tabi olmasına rağmen, Sümer-
bank'ın ve Karabük Demir - Çelik Fabrikalarının bü
yük iştiraki olan Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarında, 
son günlerde mahallî basına da yansıyan bir sac yol
suzluğu olmuştur. Bundan haberiniz var mıdır? Akıbe
ti ne olmuştur? 

İkinci sorum : Ereğli Demir - Çelik Fabrikası, mev 
zuata rağmen, ısrarla denizi doldurmaktadır. Bakanlar 
Kurulunun haberi olmadan, izni olmadan, Demir - Çe
lik Fabrikaları, üretimin dışında artırdığı cürufu de
nize dökerek mendirek yapmaktadır. Gözler önün
dedir. Belediye ve diğer kamu sektöründeki görevliler 
dinlenmeksizin, bu özel sektör statüsüne tabi olan ku
rum kendi başına hareket etmekte ve açıkça halkın 
gözünün önünde denizi doldurmaktadır. Bu konuda 
Sayın Bakanım ne düşünürler? 

3. — Yine Bakanlar Kurulu, değişen hükümetler, 
ısrarla, denizlerin kirletilmesinin, havanın kirletil
mesinin karşısmdadır. Batı Karadenizde balık çıkma
sını önleyecek biçimde, Ereğli Demir - Çelik Fabri
kaları ürettiği artıkları, asit vesair artıkları, denize su 
yoluyle göndermektedir ve balık çıkmaz hale gelmiş
tir. Kuruluş projesinde pis su havuzları olmasına rağ
men, bu projeyi uygulamamaktadır ve Batı Karadeniz-
deki balıkçılık büyük zararlar görmektedir ve Hilkti-
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met tarafından hiçbir müdahaleye tabi değildir. Bu 
konuda Sayın Bakanım ne düşünmektedir? 

4. — 2490 sayılı Yasaya tabi olmasa bile, özel sek
tör statüsüne tabi olsa bile, sermayesinin büyük bir 
kısmı Devlet iştirakryle karşılanan Ereğli Demir - Çe
lik Fabrikalarının bu dış aîımlardaki alış - verişleri 
dedikodulara sebep olmakta ve yolsuzluk iddiaları ile
ri sürülmekte, bu, Sanayi Bakanlığınca kontrol edil
mekte midir? Edildi ise sonuç nedir? 

5. Anayasamıza göre, kimse felsefî inançların
dan ve inanışlarından dolayı sorumlu tutulamaz. An
cak fabrika müdürü açıkça Lions klüp üyesi olduğu
nu söylemektedir ve fabrikadaki mühendis atama
larında ve özel olarak sayın Bakanın partisi bu tür 
masonik kişilerin karşısındadır; ama bu tür atama
lar dikkati çekmektedir. Sayın Bakanın bu konudan 
haberi var mıdır? Bu tür ilişkilerle yapılan ehliyet 
arama, sırf bu kulübün üyeleri olduğu için yapılan 
tayinlerden haberleri var mıdır? 

Karabük Demir - Çelik fabrikalarındaki sınav
larda; ustabaşı veya diğer förmen sıfatını taşıyan 
makamlara yapılacak tayinlerde, özel olarak, mes
lekî ehliyet dışında; «Hangi gazeteyi okuyorsun? 
İnancın nasıldır? Dinî inanışın nasıldır? Namaz kılar 
mısın, kılmaz mısın?» gibi çeşitli sorular sorularak, sı-
navlardaki değerlendirmede meslekî ve teknik ehliye
ti dışında kriterler ileri sürülmektedir ve buna göre, 
bu sınavlarla' sonuçlandırılmaktadır. Bu iddilar kar
şısında sayın Bakanımızın kanaati nedir? 

6. Çaycuma Selüloz Kâğıt Fabrikasında, sendi
kalar arasında ihtilaf vardır. Selüloz - İş sendikası 
ile, Tiimko - İş sendikalarının rekabeti mevcuttur. 
Benim, gözümle gördüğüm bir husus vardır. Son ara 
seçimlerinde fabrika müdürünü, sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Ecevit'in geldiği miting-
te işçilerin fotoğrafını çekerken gözlerimle gördüm. 
Bu tür baskı yapmaktadır sayın müdür. İşçilere, «şu 
sendikaya girme, bu sendikaya gir» şeklinde telkinde 
bulunmaktadır. Sayın Bakan bu konuda ne düşün
mektedir? ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Anadol. 
Sayın Bakan, tespit ettiğinize göre yazılı olarak 

da cevap verebilirsiniz efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANİ ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı cevaplaya
cağım. 

BAŞKAN — Evet, yazılı olarak cevap verilecek
tir. 

| Sayın Osman Ceran, buyurun efendim. 
OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla sayın Bakanımızdan iki sualim var. 
Birincisi, Kırıkkale Makina Kimya tesislerinde, 

en başarılı ve en kârlı fabrikanın, 17 senelik emek
tar, mütevazı müdürünün kış kıyamette Ankara'ya 
ne maksatla alındığını sormak istiyorum. 

İkinci sualim: Fabrikalara alınan işçiler, İş Bul
ma Kurumlarından ihtiyaç halinde 10 kişilik, 5Ci ki
şilik, ICO kişilik gruplar halinde gönderilmektedir. 
İddia edildiğine göre, bu işçilerden 10 kişi, hepsi de 

I vasıfsız işçi olmasına rağmen, partilerine mensup 
olanlar, evvelden tespit edilerek, alındığı iddia edil
mektedir. Geriye kalanların oraya gidip gelmek zo
runluluğunda bırakılıp «İmtihana girdim, belki kaza
nırım» umudunda olanların suçu nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-

KERİM DOĞRU (Devamla) — Müsaade ^derseniz 
cevap vereyim. Böyle bir şeyden benim katiyen ha
berim yoktur. Şunu da samimayetle söyleyeyim ki, 
benim partim asıl beni itham etmektedir; «M.S.P'li 
hiç kimseyi almıyorlar.» diye Burada idarecileri it-

I ham için söylemiyorum. Memlekette biraz da, zatıâli-
nizin temas ettiği gibi... 

OSMAN CERAN (Ankara) — Komandodur 
efendim onlar. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Devamla) — Kamu Kuruluşlarının 
zarar etmesinin en büyük sebebi budur. Vatandaşla-

I rımız kamu kuruluşlarına, içerideki işçi sayısı lüzu
mundan fazla da olsa, yine de girilmesi icap eden bir 
yer telakki ederek, şiddetle baskı yapmaktadırlar. Alın
mayınca da, diğer tarafları tahrik etmek için, bakın 

I ben kati olarak biliyorum, bir tane benim bildiğim işçi 
I gimmdş değildir, çünkü bizim teşkilâtımız bundan do-
j layı benden şekvacıdır. Böyle olduğu halde size gelip, 
I «M. S. P. den adam gelip, giriyor» diye tazyik edi

yorlar. Bu tazyikin karşısında hiç bir idare dayanamı
yor ve bu kamu teşekküllerine lüzumundan fazla ele-

| mân giriyor. Asıl zararlarımı! sebebi budur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederimv Soru cevaplandı-

I rılmıştır. 
I Sayın Orhan Kayıhan. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Saym Başkan, 
aracılığınız ile aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan ta-

I rafından cevaplandırılmasını dilerim. 
Hayatın <% 20 dolaylında palıalılandığı, traktör ve 

I ekipmanlara zamlar geldiği gözönünde bulundurula-
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rak,, şeker pancarı fiyatlarına ı% 20 oranında veyahut 
bu orana yakın veya bu oranın üzerinde bir zam tekli
fini sayın Bakan acaba Hükümete götürmeyi düşünü
yorlar mı? Düşünüyorlarsa, acaba bir an önce taban 
fiyatının ilânında bir yarar umuyorlar mı? 

2. Şeker pancarının maliyetinin, buğday maliyeti
nin sekiz katı olduğunu, yine Sayın Bakanın emrinde 
çalışan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 
yayınlamış «bulunduğu «Cumhuriyetimizin 50 nci yılın
da Şeker Sanayii» adlı kitabında ilân edildiğine göre, 
bu hesap'muvacehesinde şeker, pancarı fiyatlarının 100 
kuruş dolaylarında olması gerektiği görüşüne Sayın 
Bakan inanıyorlar mı? 

3. Pancar ekiminde hassas mibzerlere gübre ka
sası, dişli ve teleskop akuple edilerek, 195 milyon 
liralık gübre tasarrufu ve 19 200 000 TL. pancar to
humu parası tasarruf edilerek, şeker fabrikalarını ya
rarlandırmayı düşünüyorlar mı? Düşünüyorlarsa bu 
konuda ne gibi bir çalışma yapmışlardır? 

4. Pancar ekicileri kooperatifleri ve Şekerbank 
toptan şeker satıcılığı yapacak biçimde örgütlenerek, 
masraf hariç 300 milyon TL. lık yıllık toptancı kârı
nın, pancar kooperatiflerine ve dolayısıyle bu koope
ratifin üyesi bulunan köylümüze transferini düşünü
yorlar mı? Düşünüyorlarsa, bu konuda ne gibi bir 
çalışma yapıyorlar? 

5. Şeker fabrikaları ile, Pancar Kooperatifleri 
arasında alacak - borç münasebetleriyle pancar koo
peratifleri ve köylü arasında, yalnız köylünün borç
lu olduğu durumlarda Murabaha Nizamnamesine ay
kırı olarak |% 9, bazen uygulamada % 22'yi bulan 
faiz uygulamasını Sayın Bakan ortadan kaldırmayı; 
hiç olmazsa bunu insaflı bir ölçüye indirmeyi düşü
nüyorlar mı? 

Sayın Bakanın mensup olduğu siyasî partinin görü
şü bu doğrultuda olduğuna göre, kendisinin inancı 
nedir? 

Bu durumda köylünün şeker fabrikasından alacağı 
olan pancar paralarına faiz vermeyi düşünüyorlar 
mı? 

Şeker Şirketiyle organik bağı bulunan Şekerbank in 
pancar temliki karşılığı vermiş olduğu krediler de 
l% 22'yi bulan masraf ve faiz miktarını Sayın Ba
kan, benimle birlikte aynı görüşü paylaşarak, insaf
lı buluyorlar mı? 

Şeker Şirketinin pancar ekicisi köylüyle yapmış ol
duğu pancar ekim sözleşmesinin 1933'ten kaldığını ve 
böylece bu sözleşmenin çağımız şartlarına uygun düş
mediği ve bu nedenle de köylü yararına değiştirilme
sini düşünüyorlar mı? 

I Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi hakkın-
I da yine 1933'ten kalan ve' iki maddeden ibaret Şeker 

Kanununda bir değiştirme, bir yenilik veya yeni bir 
I kanun oluşturmayı düşünüyorlar mı? Bu hususta ne 

gibi bir teşebbüsleri vardır? 
I Kars'ın İğdır'ında pamuk yetiştiği halde, pancar 

da yetiştiği bir vakıa iken, bu bölgenin bir şeker fab
rikasını besleyebilecek genişlikte pancar üretimi ya
pabileceğini düşünüyorlar mı? Burada bir fabrikanın 
kurulması için herhangi bir girişimleri var mıdır? 

I Kapasitesinin üstünde çalışan ve bu yüzden şeker 
ziyama sebep olan Amasya Şeker Fabrikasının tevsiini 
veya yerine, bu bölige içerisinde bir başka fabrika ya
pılmasını düşünüyorlar mı? Hangi bölgede yapılmasını 
düşünüyorlar? 

Sayın' Başkan, şeker ihtiyacımız 2000 yılında 2,5 
milyon ton olacaktır. Bu hesap muvacehesinde bu
günkü istihsalimizin 1,5 misli istihsal yapmak zorun
dayız. Dolayısıyle Kahraman Maraş.. 

BAŞKAN — Sorunuz efendim, sorunuz.. 
İstatistik malumat istemiyorum. Yani fabrika ade

dini çoğaltmak hususunda.. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bu nedenle 

Kahraman Maraş'ın Elbistan veya civarında, Muş ve 
Van yörelerinde, Zonguldak ve Bolu aralarında yeni 

I pancar ekim sahaları açmayı ve sulamayla, toprak 
I reformu yapılan Urfa bölgesinde pancar yetişip ye-
I tişmeyeceği hususunun araştırılmasının yaptırılmasını 
I düşünüyorlar mı? Bu bölgede yeni fabrika yapma 
I hususunu düşünüyorlar mı? 
1 BAŞKAN — Efendim, tek cümleyle, «Yeniden 

fabrika kurmayı düşünüyorlar mı?» diye sorun. Tür-
I kiye'nin her tarafını iyi kötü biliyorlar. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Başkan, 
özelliklerini arz ediyorum.. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyoruz onları. 
Gecenin bu geç saatinden sonra bu kadar uzun 

sualleri sormayın. Her zaman sormanız ve yazılı ola-
I rak da cevap istemeniz mümkün. 

Buyurun. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Doğu bölge

sindeki fabrikalarımızda, özellikle Şeker Şirketine ait. 
I olan fabrikalarda kalifiye elemanların çalışmasını sağ-
I lamak amacıyle, bu personelleri teşvik edici ne gibi 
I tedbirler düşünmekteler? 
I Et besiciliği yapan, teşvikini yapan -Şeker Şirketi-
I nin süt istihsali konusunda da Türkiye Süt Endüstrisi 
I Kurumuyle birlikte bir çalışma yapmasını düşünüyor-
J 1ar ve tasvip ediyorlar mı? 
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Trakya bölgesinde pancar ekiminin 'gerilemesine 
karşı, ne gibi »bir .tedbir düşünmekteler? 

Ayçiçeği ekimi sonucu yağın, Unilever fabrikala
rının tekelinden çıkarılması hususunda ne gibi bir 
tedbir düşünmekteler? 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin yeni 
atılımları yapabilmesi için, bu Anonim Şirketin malî 
olanaklarını artırıcı ne gibi bir tedbir düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Başka sualiniz var mı efendim? 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Son sualim. 
BAŞKAN — Sorun efendim. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bu olanakların 

artması için Şeker Şirketinin, şeker satış gelirlerine el 
koymaktan başka bir yol var mıdır? 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketiyle or
ganik bağı bulunan Pancar Motor Anonim Şirketinin 
traktör yapmasını teşvik edici ne gibi tedbirler düşün
mektedirler? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı olarak cevap
landıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Yücel Dirik. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bir tek sualim var Sa
yın Başkanım. 

Küçük sanayicilerin kurdukları yeni işyerleriyle 
veya mevcutların tevsileriyle ilgili fizibilite ve rantab-
lite etütleri, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 
tetkik edildiğinden ve bu Genel Müdürlük de bilhas
sa normal ekonomik kapasiteler üzerindeki sınaî mües
seselerin raporlarıyle meşgul olduğundan, bu küçük sa
nayicilere ait raporların incelenmesi süratli ve lâyıkı 
veçhile yapılmadığından, bu mahzuru gidermek için 
yeni bir ünite kurulması düşünülüyor mu ve kurula
cak bu yeni ünite çok büyük faydalar sağlayacağın
dan, ıbu yeni ünitenin de Küçük Sanatlar Dairesi 
Başkanlığına bağlanması kabil midir? 

Teşekkür ederim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-

KERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı olarak cevap-
lanldıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

benim de iki sorum var. 
Kâğıt fabrikasının kurulabilmesi için Bolu ilinde 

yapılmakta olan etütlerin neticesi alınmış mıdır? 
Yine Bolu ilinde kâğıt fabrikası kurulabilmesi için 

Sayın Bakanımızın ne gibi bir çalışmaları mevcuttur? 
1976 yılında yapılması öngörüldüğü bildirilen ve 

Mudurnu ilçesinde açılacağı ifade edilen Sümerbank 

şubesinin, 1,5 milyon lira tahsisat çıktığından dolayı 
açılamayacağını ifade eden Genel Müdürü hangi kıs
tasa göre neticeyi tayin etmiştir? 

Teftiş için lüzumlu olan para miktarı nedir? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-

KERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı olarak cevap-
landımcağım. 

BAŞKAN — Sayın Tekin İleri Dikmen. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Türkiye'de de
mir - çelik fabrikalarının nerede kurulacağı husu
sunda, hazırlanan teknik ve bilimsel raporlara mı, 
yoksa siyasî tercihlere ma riayet olunmaktadır? 

Muş itinde yapılmasının karar altına alındığı ilân 
edilen şeker falbrikasıyle ilgili faaliyetlerin katettiği 
son merhale nedir? 

1976 yılında, mezkûr fabrikanın yapımının gerçek
leştirecek temel atılacak mıdır? İsmi geçen fabrika
nın, civar illerden Van veya Kars'ta yapılarak Muş' 
tan vazgeçileceği rivayetinin sıhhat derecesi nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dikmen. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-

KERİM DOĞRU (Devamla) — Müsaade ederseniz 
hemen arz edeyim efendim. 

Bu demir - çelik fabrikalarının yerinin muhakkak 
ki teknik rapora istinaden seçileceğini ifade etmek is
terim. 

Hayret ediyorum, niye bu memlekette bu derece 
endişe ediliyor? 

Muş şeker fabrikasının durumu ise, bu sene 
programa girmiştir, Allah nasip ederse temeli atıla
caktır. Kars'a niye gitsin? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ayrıca üç tane de 
yazılı soru var, onları soracağım efendim: 

1. — 1973 yılında ki Yüksek Planlama kararı bir 
seçim yatırımı kararı mı idi ki, bu kadar değişikliğe 
uğrama bahtsızlığına uğradı? 

2. — Proje önce bir ünite iken niçin iki üniteye 
bölünme ihtiyacını ortaya çıkardı? 

3. — Niçin bu bölünmede Çankırıya küçük üni
tesi düşünüldü de, büyük kısmı Polatlı'ya kaydırıl
maya çalışıldı? Bundaki etken faktör nedir? Planla
ma böyle sık sık karar değiştiren kararsız, yetkisiz 
bir kurul mudur, 

4. — Gerede nasıl ve niçin bu proje için devreye 
girmiştir? Yoksa proje bu kez de üçe mi bölünecek
tir? Bu bölünmede Çankırı'ya ne düşecektir? 

— 582 — 



M. Meclisi B : 65 

5. — Yoksa henüz elde kesin bir karar verilmiş 
bir proje yok da memleketin fabrikaya susamış böl
geleri böyle seçim yatırım.... Evet, Çankırı'daki ku
rulacak ağır sanayi için sorular... Bunlara da yazılı 
cevap verebilirsiniz. Mehmet Ali Arsan tarafından 
sorulmuştur. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı arz ederiz. 

BAŞKAN — Bir soru daha var. 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve talep ederim. 

Sayglarımla, 
Gaziantep Milletvekili. 

Mehmet Özkaya 

1. — Nizip küçük sanayi sitesinin proje hazırlığı 
bitmiş midir? 

a) 1976 yapım programına alınmış mıdır? 
b) Öncelik verilebilmesi hususunda ne gibi bir 

;alışma mevcuttur? 
2. — Yıllardır inşası devam eden Gaziantep Kü

çük Sanayi Sitesinin inşaatı ne zaman tamamlana
caktır? 

a) Bu konuda alınmış olan tedbir unsurları ne
dir? 

b) Zaman kaybının ekonomik bünyedeki risk 
miktarı nedir? 

3. — İnşaat mevsiminin hızlandığı mevsimlerde 
perakende çimento ihtiyacı duyan vatandaş çimento
yu ya bulamamış veyahut ta karaborsa temin etmiştir. 

a) 1976 yılında çimento yokluğunu giderici ne 
gibi tedbirler öngörmektesiniz? 

b) Çimento ihracatının iç piyasadaki çimento 
tüketimine etkisi var mıdır? 

4. — Çimento nakliyatı yapan ve ihracatta dö
viz getiren şoförler kooperatifi Arap ülkelerine yap
mış olduğu nakliyatın sonunu, yıl bitti diye getireme
mişlerdir. 

a) Aynı vasıtalarla ve aynı fiyatla nakliye işine 
devamları mümkün müdür? 

b) Bu tür kooperatifleri ne şartlar ile destekle
meyi düşünmektesiniz? 

BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap verebi
lirsiniz. 

Aşağıdaki sorularımın sayın Sanayi Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ederim. 

Hasan Bütüner 
Amasya Milletvekili 
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1. — Memleketimizde şeker üretiminin iki sene
den beri tüketime yetmediği ve bundan dolayı dışar
dan önemli miktarda şeker getirmek zorunluğunun 
doğduğu ve ayrıca mevcutlara ilâveten yurdumuzda 

yeniden üç şeker fabrikası yapılmaaının planlandığı, 
bunlardan ikisinin yerinin belli, üçüncüsünün ise ke
sin olarak belli olmadığı söylenmektedir. 

a) Şeker pancarı üretimi için son derece müsait 
bir ortam gösteren ve 180 bin ton pancar üretimine 
ulaşılan Amasya'da üçüncü şeker fabrikasının kurul
ması hususundaki görüşleriniz nelerdir? 

BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap vere
bilirsiniz. 

Teşekkür ederiz, sayın Bakan. (A.P. ve M.S.P. sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Etem Eken, buyurunuz efendim. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Mehmet Özkaya idi.. 
BAŞKAN — Efendim, ikinci olarak sayın Eken 

var, üçüncü olarak da Mehmet Özkaya var. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri;, 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel görüşleri
mi arz etmek, temenni ve tenkitlerde bulunmak üzere, 
söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme, çağımız ekono
misinde gayri safî hâsılaya en büyük gelir payı akta
ran, en çok katma değer yaratan, teknolojiyi geliştiren, 
çalışan insanlara en geniş istihdam olanakları hazırla
yan ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını dengeleyen 
sosyal, ekonomik yönleriyle kalkınma aracı ve ölçüsü
dür. 

Ortak sanayileşmiş olan uygar ülkelerin toplum ya
pıları bu ölçülerde birleşmektedir. Bugün ulusça be
nimsediğimiz kalkınma hedefleri doğrultusunda, ya
tırım malı yapan, teknolojiyi geliştiren; fiyat, maliyet, 
kalite,' standartlar yönünden dış rekabet koşullarına 
dayanacak güçte ve dış pazarlara yönelik bir sanayileş
meyi gerçekleştirmek, kısaca ekonomimizi sanayileş
miş batılı devletlerin ekonomileriyle tam bir uyum dü
zeyine yükseltmek gayretlerimiz hızlandırılmalı, en
düstriyel kalkınmamızın arzu edilen hedeflere kısa za
manda ulaşması için samimi olma gayretleri, daha 
açıkçası istikbale yönelik çalışmalarımızı yaratıcı bir 
güçle yüceltmek aslî görevlerimizden olmalıdır. 

Bugün Türkiye'mizin Demirel yönetiminde nemelâ-
zımcılık, vurdumduymazlık, siyasî tercihler içinde bo
calama, duraklama ve rüşvete, suiistimallere itilmekte 
bulunduğunu; ihracat, ithalât işlerindeki kayırmalara 
sahne olduğunu ve hayalî firmalar gösterilerek vergi 
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iadesi adı altında soyulduğunu vurgulamak, zorunda
yım. 

BAŞKAN — Sayın Eken, şahıslarla ve şahıslara te
cavüz eder mahiyetteki konuşmalarınızı sureti katiyede 
tasvip etmiyoruz ve bunların zabıtlara geçmesini iste
miyorum. 

Bu bakımdan, Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelere devam ediniz efendim. 

ETEM EKEN (Devamla) —*" Sayın Başkanım, 
Anayasa ve İçtüzüğün verdiği yetkiye dayalı olarak 
konuşmamı yapıyorum. 

BAŞKAN — Ben de İçtüzüğün verdiği yetkiye da
yanarak, Bakanlık Bütçesi üzerindeki görüşlerinizi ri
ca ediyorum. 

ETEM EKEN (Devamla) — Tamam efendim, 
yalnız bu geçen dakikalarımı da hesaba almanızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — İlâve ederim efendim. 

ETEM EKEN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
geçmiş yıllara ait Sanayi Bakanlığı Bütçesini incelediği
miz zaman çok şeyler söylendiğini, temel sorunların 
ortaya konduğunu görüyoruz, fakat ne garip tecellidir 
ki, konuşulan temel sorunların, tenkitlerin çoğunun 
zabıtlar arasında kaldığını, tenkit ve temennilere al
dırış edilmediğini, bürokrasinin ve teknokrasinin böl
geler arasındaki dengesizliği giderici tedbirler doğrul
tusunda çalışamadığını, yüksek dereceli görevlilerin 
bölgeler arasındaki sosyal adaletsizliği benimsemek lü
zumuna inanmaz göründüklerini, bozuk düzenin dö
nen bozuk çarkının daha da fazla bozulmasına yöne
lik anlayışı uyguladıklarını tenkit etmenin kadersizli-
ğini yaşıyorum. 

Bu cümleden olarak : Türk çiftçisinin senelerce 
traktör ihtiyaçlarını zaman içinde karşılayacak sistemi 
kuramayan, tarım araç ve gereç alımlarındaki fahiş fi
yatın önüne geçemeyen Sanayi Bakanlığının özel 
teşebbüslere verdiği imkânın karşılığını halk yararına, 
memleket ekonomisi yararına özel teşebbüsten alama
dığını tenkit etmenin görevimiz olduğuna işaret etmek 
zorundayım. 

Traktör sıkıntısının gerçek nedenini, 20 yıldan fazla 
bir zamandır montaj sanayii halinde yürütülen traktör 
imalâtının kapitalist emperyalizmin etkisi ile köklü sa
nayi haline getirilememiş olmasında aramak gerekir. 

3003- sayılı Kanun, sanayi mamullerinin maliyet, 
toptan satış fiyatlarının tespit ve kontrol görevini Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına vermiştir. Adı geçen 
Kanunun verdiği yetkiyi yeterli ölçüde kullanamadık

larını, fiyat tespit ve kontrol işlerinin sıhhatli yürüme
diğini vurgulamak zorunlu hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda tenkit ve temennile
rimize aldırış edilmediğini söylemiştim. Seçim bölgem 
olan Çorum'dan misal vererek yaptığım bu iddiayı 
izninizle kanıtlamaya -çalışacağım. 

Çorum ilimizin Kuzeydoğusunda olan Çimento 
fabrikasının baca ve diğer tesislerinden çıkan çimento 
tozlarının büyük ölçüde hava kirlenmesine sebep ol
duğunu, Çorum'da yaşayan hemşehrilerimizin tenef
füs organlarına giren Çimento tozlarının insan sağ
lığını çeşitli yönlerden tehdit ettiğini ve merkez ilçe
mizde olan hububat sahalarını, sebze ve meyve bahçe
lerini kuruttuğunu ve Çorum ekonomisine getirdiğin
den daha çok zarar verdiğini iddia ederek, ilgililerden 
tutucu filtre cihazı takılmasını Çorumlu hemşehrileri
miz adına talep etmiş ve Sağlık Bakanlığı Refik Say
dam Hıfzıssıhha Enstitüsü ile üniversiteye mensup 
uzmanların da raporunun bulunduğunu anlatmaya ça
lışmıştım. Üzülerek söylüyorum; iki seneye yakın za
mandan beri ilimizin bu derdi tedavi edilmemiş ve 70 
bin nüfuslu şehrin insanları çeşitli hastalıklara terke
dilmiştir. Bunun için vurdumduymazlık vardır. Alman 
filtresi taktırılmasıyle bu derdimize çare bulunabilirdi. 

Diğer taraftan, Sanayi Bakanlığına bağlı Şeker Şir
ketinin Amasya - Ankara - Kastamonu ve Turhal Şe
ker fabrikaları pancar ekim alanları içinde kurulacak 
II nci şeker fabrikasının kuruluş yeri tespitine ait Ka
sım 1974 tarihli raporun asıldan uzak, gerçek kalkın
ma ile ilgisi olmadığını, yapılan yer seçiminin ekono
mik olmayacağını, pancar nakliye ücretlerinin ebedî 
fabrikayı zararla çalıştıracağına ait olan raporum, 
24 . 2 . 1975 tarihinde Başbakanlığa, Sanayi Bakan
lığına, Yüksek Planlama Müsteşarlığına sunulmuş bu
lunduğu halde bir senedir âdil bir inceleme yaptırıl
mamış, fabrikanın ekonomik olacak gerçek kuruluş 
yerinin yeniden tespit edilmesine çalışılmamıştır. 

Böylece, Kızılırmak vadisinde 2 kere 2 dört gibi 
aşikâr olan fabrika yerinin âdil olmayan belgeler dü
zenlenerek verdikleri siyasî sözler doğrultusunda fizibi
lite ve yer tespit raporu hazırlatılmış, Suluca şeker 
fabrikasına 35 Km. mesafede bulunan Kayabaşına 
oturtturulmasına yönelik rapor hazırlatılmıştır. 

Kızılırmak'ta her mevsimde bol su mevcut iken, 
ekonomiye uygun olmayan, mantıkla bağdaşmayan ba
haneler yaratılmak suretiyle bu vadinin şansı kapatıl
mıştır. Bunlar doğru değildir. 

İskilip - Bayat - Çankırı - Kızılırmak - Kazağı ve 
Bucak köylerinin şeker pancarları raporda gizlenmiş, 
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hiç gösterilmemiştir. Hâlen Çankırı Bucağında yetişen 
şekerpancarı, Kızılırmak vadisindeki Çankırı - Bayat 
- iskilip - Çorum istikametinden 230 Km. mesafede
ki Suluca Şeker Fabrikasına nakledildiği görünen ger
çeklerdendir. 

Durumun böyle olmasına rağmen, Çankırı'dan Su
luca Fabrikasına Kızılırmak bucağından nakledilen 
pancarlar fizilibite ve yer tespit raporunda gösterilme
miş, 90 kilometredeki pancar nakline değinilmemesinin 
sonucunda, ekonomik olacak Çorum - Kızılırmak va
disinin fabrika yerleşim yeri kapatılmaya çalışılmıştır. 

Bu Kızılırmak vadisi 44 Km. olarak farklı gösteril
miş, fabrika yerleşim yeri olan Tozluburun Hacıbey 
önü 32 Km. iken, nakliye masraflarını artırmışlardır. 
Böylece 16 adet pancar kantar yerinin 224 Km. diğer 
yerleşim yerlerine nispetle fazla hesaplamışlar kilo
metrede ton başına 51, 25 lira hesabından milyonlarca 
farklı taşımayı yaratarak, bu yerin ekonomik olacak 
şansım gizlemişlerdir. 

Saniyede 600 litre ihtiyacı olan suyu Çorum'dan 
başka, kazalarında bulmak imkânı bulunmayınca, fab
rikanın bugüne kadar yerini tespit edememişler, 3 ncü 
Beş Yıllık Plana göre 1978'e kadar inşaatının bitmesi 
lâzım gelen fabrikanın gecikmesine sebep olmuşlardır. 

Kızılırmak vadisindeki enerji nakil hattı gösteril
memiş ve Osmancık - Bucak kestirme karayolu, Sun
gurlu ".- Bucak kestirme karayolu puanlamaya tabi tu
tulmamış, Kargı'dan, Osmancık'tan, Sungurlu'dan 
nakliye olacak şeker pancarlarını Çorum'dan dolaştır
mak suretiyle Kızılırmak, Tozluburun, Hacibey önüne, 
Km. mesafesini artırarak nakliye maliyetini yüksek 
göstermeyi hileli yollardan başararak rapor tanzim 
ettirmişler ve memleket ekonomisini darboğazlara so
kan bu davranışlarıyle görevlerini kötüye kullanmışlar
dır. 

Sayın milletvekilleri, fabrikanın yerleşim yerine ait 
gizli raporları elimde mevcuttur. 

Şimdi, Adalet Partililerden ve Sayın Başbakan De-
mirel'den soruyorum : Bu gibi usulsüz ve ekonomiyi 
zarara sokan, maliyet ve imalât fiyatını artıran dav
ranışlarla memleketi kalkındırmanız mümkün müdür? 

Fabrika yerleşim yerini ekonomik olması bakı
mından seçemediğiniz zaman, pahalıya malolan her
hangi bir ihtiyaç maddesini halkımıza ucuz fiyatla de
vamlı satmamız mümkün müdür? 

Sayın milletvekilleri, elbette siyasiler tercih yapa
cak, yapacak ama yukarıdaki gibi değil. 

Az para ile çok iş yapacak durumda tercihini kul
lanacak, iddia edilen kayırma yer tespit raporlarının 
ihtilâf doğurduğu zaman, ekonomik olması yönünden 
tercih yapacaktır. Onun için, cepheci iktidarın bu 
memleketin ekonomik sorunlarını çözeceğine inanmı
yoruz. 

Sümerbank, sanayide başka bir âlem. Kazalarda 
açılması programlanan Sümerbank satış mağazalarını 
bir senedir açmamış, fakir, fukaranın ölüsünün kefeni 
için 6 - 7 liraya alacağı kaput bezini manifaturacılara 
metresi 15 liradan sattırmaya devam ettirmektedir. 
Bu yönden de fakir halkımız sömürülmektedir. 

Cephe İktidarının, bu tutum ve davranışlarıyle, 
memleketimizi medenî milletler seviyesine ulaştırma
yacağını beyan ederken, Bütçenin Yüce milletimize 
hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1976 Malî Yılı Büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 61 969 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Sanayii Koruma ve Geliştirme 30 624 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Küçük Sanatları Koruma ve 
Geliştirme 481 664 000 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, burada bir 
önerge vardır, okutuyorum. 
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Daire ve Kurum 

S Sanayi ve Tek. Bak. 
S Araştırma, plan, proje 
W Gen. Müd. 

Alt Ödenek Faaliyet 
Prog. Prog. türü türü Harcama Kalemi 
kodu kodu kodu kodu Yüzler Onlar Birler Miktar 

114 
114 
114 
114' 

01 
02 
03 
04 

1 
1 
1 
1 

OC/1 
001 
om 
OM 

1,00 
100 . 
100 
ıocı 

20, 
201 
2G 

• 201 

0i-
Ol 
0j 

•a 

750 000 TL. 
1 250, 0CO TL. 

5Ga CCO TL. 
500 000 TL. 

3 Küçük Sanatlar 
ize 

2 Dairesi Başkanlığı 112 02 141 30 O 3 CjCO'CCfl TL. 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Gaziantep 
Mehmet Bozgeyik 

İzmir 
Cemal Tercan 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Gerekçe : 
Bakanlığın yeni kurulan (Araştırma, Plan, Proje Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek sözleşmeli per

sonellere, sözleşme ücretini karşılamak üzere, cem'an (3 0PQ| GCC1 Tl.) nm yukarıda kodları belirtilen (112)) 
den alınarak (114) program koduna aktarılmasını say gitarımızla arz ederiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir hususun açıklanmasını Komisyondan rica 
edeceğim: 112 ile 114'ün tanımını lütfederler mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Baş
kanım, program kodu 112 küçük sanatları koruma 
ve geliştirme jle ilgilidir. Program kodu 114 ise sana
yi araştırma, planlama ve projelendirme ile ilgilidir. 
Bu önerge bir aktarma niteliğindedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Takdire bı
rakıyoruz. 94 ncü maddeye aykırı bir durum yok
tur. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu önergeye göre rakamları tek
rar okutuyorum. 

Bölüm 
(Program) 

112 

Lira 

Küçük sanatları koruma 
ve geliştirme 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

478 664 000 

7 047 40O 13 Sanayii teşvik uygulama 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 ncü bölümü, yeni kabul edilen şekliyle okutu
yorum. 
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Bölüm 
(Program) 

114 Sanayi araştırma, plan
lama, projelendirme 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

8 994 400 

40 015 200 

Bu şekilde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi 
de Meclisimiz tarafından kabul edilmiştir. Bakanlık 
camiası ve milletimiz için hayırlı olmasını niyaz ede
rim. 

Vaktin gecikmiş olması nedeniyle, programa de
vamla Köy işleri Bakanlığı bütçesine başlamak için, 
bugün saat 10.00'da toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

(Kapanma saati : 02.30) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, Kars -
Ardahan ilçesinin İmar Planındaki değişikliğe ilişkin 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazı
lı cevabı. (71709) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

imar ve iskân Bakanlığından, aşağıdaki sorula
rıma yazılı cevap verilmesini temin için, gerekli iş
lemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Kemal Okyay 

1. Kars ilinin Ardahan ilçesinde İmar Planında 
değişiklik yapılmadan ve Bakanlığınızca onaylanma
dan yeşil sahaları ve yolları imar Kanununa, imar 
Planına ve yasalara aykırı olarak belediye başkan
lığınca keyfî olarak şahıslara verilmekte ve betonar
me binalar yaptırılmaktadır. Kars il İmar Müdür
lüğünün ikaz yazılarına rağmen, Ardahan imar Pla
nında, Belediye Meclisince yapılan değişiklik Ba
kanlığınızca onaylanmış mıdır? 

2. Ardahan - Kars yolu üzerinde İmar Planın
da yeşil saha olarak gözüken ve trafik açısından 
yeşil saha kalması zorunlu olan bir yere Reşit Tır
pancı tarafından geçici ruhsatla iki katlı ve betonar
me bir bina yapılmış ve bu bina iki yol ayrımında 

trafiği engelleyen bir biçimde yollara da taşırılmıştır. 
Öğrendiğime göre şehir imar Planında bir değişik
lik yaptırılmadan bina yapılmasına izin veren Bele
diye Başkanı şimdi planda değişiklik yaptırmak için 
bir kısım yasa dışı girişimlerde bulunmaktadır. Bu* 
değişikliğin onaylanıp* onaylanmayacağını bildir
menizi; 

3. Ardahan imar Planında yol gözüken bir yere 
20 . 2 . 1975 tarih tapu sicili cilt 224/16 ve sayfa 
66.300 m2'lik bir yer Hilmi Irmak adlı bir kişiye mes
ken ihtiyacı olarak 6 000 TL.'na verilmiştir. Aynı arsa 
27 . 2 . 1975 tarihinde tapu sicili cilt 224/19 ve say
fa 81 'deki kayıtla yine 6 000 TL.'na Belediye Encü
meni Âzası Sabit Avcı'mn eşi Güllüzar Avcı'ya dev
redilmiştir. 

a) İmar planında ticarî saha olarak gözüken bu 
yer ihtiyaç için açık artırma ile satışa arz edilme
den ihtiyaçlıya mesken için verilebilir mi? 

b) ihtiyacı olduğu için bu yeri özel işlemle.alan 
Hilmi Irmak 7 gün sonra devretme hakkına sahip 
midir? 

c) Bu yerde mesken yapılamayacağına ve yapı
lan betonarme inşaatın durdurulmasına dair Kars 
İl imar Müdürlüğünün 27 . 6 . 1975 tarih ve 784 sa
yılı yazıları vardır. Yapılan keşifte ana caddeye 3,5 
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metre tecavüz olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu 
•Bakanlığınızın bir müfettişi de incelemiştir. îl İmar 
Müdürlüğünün, inşaatın durdurulması için yazdığı 
iki yazıyı da Kaymakamlık ile Belediye Başkanlığı 
dikkate almamış, inşaatın yapılmasına göz yummuş
lardır. Bu durumda yasaları uygulayacak hangi 
merci vardır? 

d) İmar planında yol olarak gözüken bu arsa
nın plandaki değişiklik Bakanlığınızca onaylanma
dan üzerinde inşaata müsaade edilmesi yasaya aykırı 
değil midir? Belediye Başkanının özel çıkarlar için 
yaptığı bu tasarruflar ve plandaki değişiklik teklifi 
Bakanlığınızca onay görecek midir? 

e) Ardahan Belediye Başkanı ile Encümen Âza
larının yukarıda örneklerini verdiğimiz yasa tanımaz 
tasarrufları oldukça* kabarıktır. Bu Belediyenin bu 
tip tasarruflarını ciddî' bir incelemeye tabi tutmak 
için müfettiş göndermeyi düşünüyor musunuz? 

f) İmar Kanunu, İmar Planı ve diğer yasaları 
ihlâl ettiği sabit , olursa ilgililerin haklarında hangi 
işlemler yapılacaktır? Bu belediyenin imar planında 
yaptığı değişiklik teklifleri ciddî bir incelemeye tabi 
tutulmadan onaylanmaması için ilgililere emir bu
yuracak mısınız? 

Yukarıda sıraladığım sorulara yaptırılacak in
celemeden sonra yazılı olarak tarafıma bilgi veril
mesini saygılarımla arz ederim. 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

T. C. 
İma»: ve İskân Bakanlığı 23 . 2 . 1976 

Özel Kalem Müdürü 
Dosya : 12 

Sayı : C/3-12/307 
Konu : Kars Milletvekili Kemal 
Okyay'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
a) 25 . 12 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/709,2883/22880 sayılı yazınıza karşılık. 
b) 26 . 1 . 1976 gün ve Özel Kalem 26/336 sayılı 

yazınıza ek. 
Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın Kars İli, Arda

han ilçesinde İmar Planına aykırı olarak yapılmış 
olan bazı işlemlere dair yazılı soru önergesine kar
şılık olarak ilgi «b» yazınızla konunun mahallinde 
inceleme yapılmasını gerektirdiğini, bu nedenle öner
geye zamanında cevap verilmesi imkânını bulunma
dığı bildirilmişti. 

Bu defa Ardahan Belediye Başkanı ile Encümen 
üyeleri hakkında önergedeki sorulara muvazi ola
rak soruşturma açılması gerekli görülmüş ve bir 
Bakanlığımız müfettişi ile bir İçişleri Bakanlığı mü
fettişi soruşturma ile görevlendirilmiştir. 

Başlanılmış olan soruşturma devam etmektedir. 
Soruşturma gizli olduğundan ilk soruşturma bi

tirilmeden konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulun
mak mevzuata aykırı olacaktır. 

Bu nedenle Kars Milletvekili Sayın Kemal Ok
yay'ın soru önergesine, devam etmekte olan soruş
turma nihayete erdikten sonra cevap verilebilecek
tir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer in, Lice 
deprem bölgesine yapılan yardımlarla, hasar gören 
okullara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı ceva
bı. (7/982) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6 Eylül 1975 tarihinde Lice bölgesinde vukua ge

len depremle ilgili felâketzedelere yapılmış işler ve 
yapılacak iş hususlarım kapsayan malî potresini 
gerektiren nedenler ile birlikte ilgili sorularımın Mi-
let Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca 
İmar İskân Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Ticaret 
ve Köy İşleri bakanları tarafından esasa dayalı şe
kilde tarafıma yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ederim. 

13 . 1 . 1976 
Diyarbakır Milletvekili 

Hasan Değer 

Soru A) Felâketzedelere hane başına ne kadar 
naktî yardım yapılmış ve miktarı nedir? 

Soru : 1. Deprem bölgesini kapsayan yapılmış 
ve yapılacak bütün işlerin ikmali ile ilgili Bakanlı
ğınızca ne kadar tahsisat ayrılmıştır? 

Soru : 2. Deprem bölgesiyle ilgili 31 . 12 . 1975 
tarihine kadar tüm konut inşaatlarının sarfedilmiş 
mablağ miktarı ne kadardır? 

Soru : 3. Deprem bölgesinde yapılan ihaleler
den yolsuzluk olduğu iddiaları basında geniş yankı 
uyandırmıştır. Bu gibi yolsuzluklardan Bakanlığınıza 
intikal edeni var mıdır. Varsa ne gibi tedbir alınmış
tır? 

Soru : 4. Depremin vukuundan bu yana dış ül
kelerden yapılan yardım miktarı tüm olarak nedir? 
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Soru : 5. Yapılan iç yardımın miktarı bugüne 
kadar ne kadar olmuştur? 

Soru : 6. Deprem bölgesinde kaç hane göç et
miş kaç hane çadırsız kalmıştır? 

Soru : 7. Gerek kaza merkezlerinde ve gerek
se köylerde yapılan konutlara kaç hane yerleştiril
miş ve kaç hane henüz çadırlarda kalmıştır. 

Soru : 8. ilk ve orta çağdaki öğrencilerden açık
ta kalan varmıdır? 

Soru': 9. Lise ve yükseköğrenime yatılı veya gün
düzlü kaç kontenjan hakkı verilmiş ve bunlardan bu
güne kadar kaçı yerleştirilmiştir. 

Soru : 10, Depremden hasar gören ilk ve orta 
okul adedi kaçtır ve bunlar ne zaman tedrisata açıla
caktır? 

Soru : 11. Deprem bölgesinde bulunan yolu ol
mayan kaç köy vardır. Ve bunlardan kaç köyün yolu 
yapılmış ve yola kavuşmamış olan kaç köy vardır? 
Yolu olmayan köylerin yolu ne zaman yapılacaktır? 

Soru : 12. Gerek deprem dolayısıyle suyu ke
silmiş bulunan köyler ve gerekse suyu olmayan köy 
adedi kaçtır? Ve bunlardan kaçı yapılmıştır? 

Soru : 13. Deprem bölgesi çiftçilerine ziraî bağ 
bahçe hayvancılık için yem kredisi hakkında kredi ve-
rilmişmidir, verilmişse aile başına verilen miktar ne ka
dardır? Bu hususları kapsayan 13 maddelik sorula
rımın önemine binaen öncelikle delâletiniz kanaliy-
le cevaplandırılmak üzere yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 23 . 2 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya :17 
Sayı : C/3-17/409 

Konu : Diyarbakır Mileltvekili 
Hasan Değer ve yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığı 26 . 1 . 1976 

gün ve 7/982-3519/27375 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanun ve Kararları Tetkik Dai

resi Başkanlığı 3 . 2 . 1976 gün ve 106-153/04098 sa
yılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in Millî Eği
tim, Ticaret Köy işleri bakanlıkları ile birlikte tara
fıma yönelttiği, ancak Meclis İçtüzüğününün 94/3 
maddesine göre Sayın Başbakanımıza yöneltmiş sa

yılan Lice bölgesinde vukubulan depremle ilgili yazılı 
soru önergesin'in Bakanlığımla ilgili bölümünün ken
dileri adına tarafımdan cevaplandırılması ilgi «b» ya
zı ile tensip edilmişti. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevap 2 kop-
ye halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

imar ve iskân Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in Lice Dep
remi ile ilgili yazılı soru önergesine cevaptır: 

1. Lice Depreminde afetzedelere iki türlü nak
dî yardım yapılmaktadır; 

a) Geçici İskân Yardımı : Konutları deprem
den yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerden in
şaatlarına başlanamayanlar ile, başlandığı halde kış 
nedeniyle bitirilemeyenlere, bu kışı geçirebilmeleri 
için 5 OOO'er TL. borçlandırılmaksızın nakdî yardım 
yapılmaktadır. Bu amaçla Diyarbakır Valiliği em
rine 20 000 000 TL.'sı, Bingöl Valiliğine de 2 040 000 
TL. gönderilmiştir. 

b) Onarım yardımları : Bu yardımlar konutları 
orta ve az derecede hasar görmüş olan afetzedelere 
konutlarını onarabilmeleri için borçlazKkrraa usulü 
ile yapılmakta olup iki taksitte verilmekte ve az ha
sar görmüş koıiöttar için 5 000 TL. orta hasar gör
müş konutlar için 7 500 TL. miktarındadır. 

2. Lice deprem bölgesi için bugüne kadar yapı
lan harcamalar toplamı: 537 408 408.15 TL.'dır. (Bu 
rakama hizmetin henüz tamamlanamayan kısımla
rı için sarfı gereken ödenek dahil değildir). 

3. Lice ve civarındaki depremde afetle ilgili tüm 
hizmetler de olduğu gibi afetzedeleri meskene ka
vuşturma çalışmalarında ve bu arada da işlerin ihale 
safhalarında İmar ve iskân Bakanlığı personeli fe
ragatle hizmet görmüş ve başarılı olmuşlardır. 

Bugüne kadar hiçbir personel hakkında yolsuz
luk iddiasında bulunulmamıştır. Bulunulduğu takdir
de elbetteki süratle gerekli kanunî takibat yapılacak
tır. 

Suiistimal ile ilgili iddialarınızı vaka zikretmek 
ve isim vermek suretiyle Bakanlığıma intikal ettir
diğiniz takdirde, failleri hakkında gerekli kanunî 
muamelenin yapılması mümkün olacaktır. 

4. Deprem nedeniyle dış ülkelerden T. Emlâk 
Kredi Bankasında açtırılan özel hesaba yapılan nak
dî yardım tutarı: 165 600 460,53 TL. olup ayrıca Kı
zılay vasıtasiyle de aynı yardımlar olmuştur. 
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5. Bakanlığımızca T. Emlâk Kredi Bankasında 
açtırılan özel hesaba yapılan iç bağışlar toplamı ise: 
11 760 081,97 TL.'dır. 

6. Bu soru Bakanlığımla ilgili değildir. 
7. Lice ilçe merkezinde yaklaşık 1 300 aile, Hani 

ilçe merkezinde 250 aile, köylerde ise 1 700 aile ko
nutlarına yerleşmişlerdir. Geri kalan ailelere yuka
rıda belirtilmiş olduğu üzere geçici iskân yardımı ya
pılmış olup halen çadırlarda barınan aile bulunma
maktadır. 

Geçici iskân yardımı yapılmış olan afetzedelerin 
kışı geçirecekleri bir yer bulamamaları halinde yar
dımcı olmak üzere Diyarbakır'da bir komite kurul
muştur. 

8. - 13. Bu sorularda Bakanlığımla ilgili de
ğildir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

tmar ve tskân Bakanı 

3. —Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Ülkü Ocakları Derneği ile yöneticilerine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil tür k'ün yazılı ce
vabı. (7/1008) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasına müsaadelerinizi saygıyla rica ederim. 

24 . î . 1976 
Çanakkale Milletvekili 

Orhan Çaneri 

1. Ülkü Ocakları Derneği ne zaman, kimler ta
rafından ve ne maksatla kurulmuştur? Genel Merkezi 
nerededir, yurdun nerelerinde örgütlenmiştir, şu'be ve 
üye sayısı ne kadardır? Bu derneğin politika ile uğ
raşması mümkün müdür? 

2. «Millî Devlet, güçlü iktidar» sloganı ile so
kaklarda haykıran dernek mensuplarının toplu ola
rak eylemleri Türk Milletinin gözü önüne hergün ser
gilenmektedir. Bu duruma gelmiş bir derneğin gayesi 
dışına çıkmış olduğunu kabul ediyormusunuz? 

3. Gerek Ülkü Ocakları Derneği yöneticilerinin, 
gerekse bir siyasî partinin Genel Başkanı ve yönetici
lerinin zaman zaman verdiği ve basına yansıyan de
meçlerinden de anlaşıldığına göre her iki kuruluş ara
sında bir organik bağ mevcuttur. Bunu Bakanlığınız 
incelemiş midir? Bir dernekle bir siyasî partinin işbir
liği yapması yasalara aykırı değil midir? 

4. Basında fotokopisi dahi yayınlanan Ülkü 
Ocakları Genel Başkanının genelgesinden de anlaşıl

dığına göre; bu dernek üyeleri gizli toplantılar yap
makta, baskı ile birçok kuruluşlara kendi üyelerini 
yerleştirmektedir. Komando diye isimlendirilen faşist 
toplulukların fiilen yöneticisi olan bu dernek, bir çok 
öğrencinin ölümüne neden olan öğrenci hareketlerin
de taraf olarak yer almaktadır. Buna göre Ülkü 
Ocakları Derneği demokratik parlamenter rejim için
de bir baskı unsuru ve rejime ters düşen bir dernök 
durumuna gelmiştir. Yasaların bu derece dışına düş
müş bu derneğin kapatılması gerekmez mi? Bu doğ
rultuda bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 24 . 2 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B) 0477935 

Konu : Çanakkale Milletvekili Or
han Çaneri'nin soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4 , 2 . 1976 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/10GI8 -3616/27966 sayılı yazınız. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri tara

fından Bakanlığımıza yöneltilen 24 .- 1 . 1976 tarihli 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiş 
cevabı aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Derlenen bilgilere göre : 

1. Ülkü Ocakları Derneğinin, kuruluş tarihi, ga
yesi, kurucuları, merkezi ve' teşkilâtına ilişkin bilgi
ler ilişik olarak sunulmuştur. 

Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar dışın
da faaliyette bulunması mümkün değildir. 

2. Ülkü Ocakları Derneği bütün dernekler gibi 
1630 sayılı Dernekler Kanununun hükümleri dairesin
de, kendi tüzüğüne göre faaliyet göstermek zorunlu
luğundadır. Kanunlara ve tüzüğüne aykırı faaliyetleri 
tespit edildiği takdirde hakkında idarî ve adlî işlem
lerin yapılacağından şüphe edilmemesi gerekir. 

3. Bir derneğin bir siyasî parti ile organik bağ 
kurmasına kanunen imkân yoktur. Böyle bir durum 
varsa, buna G. Savcılığının el koyması gerekir. 

4. — Ülkü Ocakları DerneğlMn gizli toplantılar 
yaptığı ve (baskı yoluyla Ibirook kuıruluişlara kenldî 
üyelerini yerleştirdiiği yolunda Bakanlığımızla her 
hangi bir bilgi intikâl e tmemişi 

öğrenci hareket ve olayları karşıt düşünceli öğren
ci grupları arasında meydana gelmektedir. Bu olay
lara adı karışanlfar arasında çeşitli derndkîeıre men-
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sup kişiler bulunabilir. Anoak idare ve zabıta ola
rak; yakalanan sanıklar hakkında, bağlı bulunduk
ları grup, mensup oldukları demek veya benimse
dikleri düşünce nazarı itibara atamadan, sadece fii
line bakılarak gerekli işlemler yapılmakta ve adalete 
sevk edilmektedir. 

Bütün derneklerin faaliyetleri kanunların verdiği 
yetkilere dayanılarak idare ve adlî mercilerce denet
lenmektedir. 

Arz ederim. 
Oğuznan Asilıtürk 

İçişleri Bakanı 

Demeğin adı : ÜLKÜ OCAKLARI DERNEĞt. 
Merkezi : Gazi Mustafa Kemal Bulıvan 24 - 16 Demirtepe - Kızılay 
/Kuruluşu : 8 . 12 . 1970 
Gayesi : Üyeler arasında Türk Milliyetçiliği şuurunu işleyip güçlendirerek onları memlekete ya

rarlı birer Türk milliyetçisi yapmak amacıyle. 
a) (Üyeler arasında hak, adalet, ahlâk, dayanışma, hürriyet ve disiplin duygularını geliştirmek. 
b) Üyelerin Tanrıya, Türklüğe ve Vatana bağlı Türk tarihini, dilini, kültürünü, soyunu, millî mukad

desatını bilerek seven, Milletine karşı görevlerini eksikısfiz yapan örnek insan haline getirilmesi. 
c) Millî birliğimizi ve beraberliğimizi parçalayıcı ve yukarıdaki hedeflerimizi tahrip edici cereyanlarla 

mücadele ederek gençliğin uyarılması için her türlü faaliyette bulunmaktır. 
Kurucuları : 

Şube adedi 

İbrahim Baysal 
Mahir Göker 
Adil Aşnuk 
Bahattin Yücel 
Ali Aydın 
Fevzi Akdeniz 
Hasan Bildırki 
Fevzi Ül(gü 
Ali Sarı« 
Necati Uyanık 
Alâaddin Yavuzçehre 

Ahmet 
Tevfik 
Mehmet 
Celâl 
Durmuş 
Hayri 
Ahmet 
Ali 
Salim 
Mehmet 
Nuri 

196 il ve ilçede teşkilât kurmuştur. 

Kadirli 
İsparta 
Osmaniye 
Sivas 
Ünye 
Sivas 
Söke 
İzmir 
Ordu 
Emirdağ 
Denizli 

1947 
1948 
1946 
1949 
1948 
1948 
1947 
195Q 
1948 
1950 
1949 

Bursa Eğ. Ensy 

Talebe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Not : Genel Merkezini Bursa'da iken Ankara'ya nakletmiştir. 

i^m^i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 NCt BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1976 Salı 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı :, 
255r C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
1 3 . 2 . 1976) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 

(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 .1976) 

X 6, — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

X 7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar-! 
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec-ı 
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa< 
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta-: 
rihi : 13 . 2 , 1976) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisi 
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-: 
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se-, 



natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 , 1976) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
Voru ile 1976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dâir Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu: 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 2 ; 1976) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (MMiet 
Mechsi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 528) (Dağıtma tarihi: 1 3 . 2 . 1976) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli-; 
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
526) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S, Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 9. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S, Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 10. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve, Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma* 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, (Millet Mecln 
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec< 
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa* 
yısı : 523) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C. Senatosu : 1 /373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S, Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma târihi: 13 . 2 . 1976) 

X j3. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 14. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 -.- 1976) 

X 15. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1 /370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 16. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec« 
lisi: 1/379; C. Senatosu: 1/383) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 251; C. Senatosu S. Sayısı: 531) (Dağıtma 
tarihi: 1 3 . 2 . 1976). 

X 17. — Dövlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena-



tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi: 13 . 2 .1976) 

X 18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ive Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 .1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
. 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER. 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 





Oöncnı : 4 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 254 

1976 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu İle 1976 Yılı Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kânunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe 
Dair C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

Raporu (M. Meclisi : 1/384; C. Senatosu : 1/388) 

(Not : C. Senatosu : S. Sayısı : 536) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3421 

11 . 2 . 1976 

Büfçe Karma Komisyonu Başfcftmğiım 

İlgi : .23 . 1 .. 1976 gün v& 1/384-105 sayılı yazınıza karşılıktır : 

Oımhuriyet Senatosu Genel Kurulüıtfan 10 . 2 . 1976 tarihli* 3$ n'ci Birleşiminde değiştirilerek kabul olu
nan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini rtea ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NÖT : 
Açık oy neticesi (179) 

Kabul 
Ret 

118 
61 

T. B. M. M. 
Bütçe Katma Komisyonu 

Esas No. : 1/384 
No. : 111 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 , 2 , 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet; Senatosu Genel KüfüMftiH; 10 . 2 . 1976 tarihli, 3$ aci Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlügik» 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, 

112 - 02 - 2 - 001 - 710 kod numaralı harcama kaleminden 60 000 000 liranın düşülerek, planlanmış 
olan 400 adet yeraltı kuyu sulaması ve 10 adet gölet yapılmasını teminen, 



- Ö -

113 - 01 - 2 - 001 - 710 kod numaralı harcama kalemine 60 000 000 lira ilâvesini Öngören Cumhuri
yet Senatosu değişikliği Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydıri 

/. Sezgin 
Adıyaman 
A. Unsal 

Çankırı 

Sözcü 
Manisa 

G. Sevilgen 
Ankara 

H. T. Toker 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur Muhalefet şerhim eklidir. 

M. A. Arsan 
Gaziantep 

/. T. Kutlar 

İstanbul 

H. Oral 
Gümüşhane 

Ö. N. Bozkurt 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir 

M. Tüzün 
Kars 

Muhalefet şerhin eklidir. 
K. Okyay 
Kütahya 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ersoy 

Sivas 

S. Genç 
Kayseri 

C. Cebeci 

Kütahya 
A. Özmumcu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir 

A. Durakoğlu 

Trabzon 
Muhalefet şerhim 

H. Güven 

E. Kangal 

eklidir. 

Kâtip 
Elâzığ 
H. Buz 
Aydın 

Muhalefet şerhim eklidir. 
H. Goral 
Erzincan 

Muhalefet şerhim eklidir. 
N. Unsal 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

£. Karagözoğlu 
Kocaeli 
S. Akay 

Malatya 
A. Karaaslan 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Y. Alpaslan 

Adana 
Muhalefet şerhim eklidir. 

O. Çıtırık 
Balıkesir 
R. Eriş 

Eskişehir 
M. î. Angı 

İstanbul 
S. Bayramoğlu 

Kahraman Maraş 
A. Karaküçük 

Kütahya 
/. Ersoy 

Niğde 
Ht Özalp 

Tokat 
H. Abbas 

Zonguldak Zonguldak 
S. Ataman A, D .Yüce 

Karşı Oy Yazısı 

1. — 1976 yılı Bütçesi, program bütçe tekniğine aykırıdır. 1976 yılı programı Yüksek Planlama Kurulunda 
görüşülüp 91 sayılı Yasanın 1 nci maddesinin son bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmeden 
hazırlanmıştır. 

2. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlar hedefine aykırı olarak halkımızın mutlulu
ğunu azaltıcı, sosyal adaleti zedeleyici, istihdamı daraltan enfliasyonist etkileriyle ekonomiyi darboğazlara sü
rükleyen bir belge niteliğindedir. 

Bu nedenlerle muhalifiz. 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 
Kars 

K. Okyay 
Adana 

O. Çıtırık 
Aydın 

H. Goral 

Aydın 
Ş. Koç 
İzmir 

S. Genç 
Denizli 
H. Oral 
Erzincan 
N. Unsal 

••">• « g 

Millet Meclisi 
b>G<G 

(S. 

İstanbul 
M. Tüzün 

Samsun 
/. Kılıç 
İzmir 

C. Karagözoğlu 
Kontenjan Üyesi 

S. Babüroğlu 

>_—_.,<.... 
Sayısı : 254) 

İstanbul 
E. Unsal 

Sivas 
E. Kangal 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
H. Güven 



DEVLET SU İŞLERİ GENEL M 
Ö D E N E K C 

Daire : 
Kurum : 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

K O D L A R 

S 

112 

113 

112 

113 

02 

01 

A Ç I K L A M A 

001 

001 

BÜYÜK SU İŞLERİ (Baraj, sulama, içme suyu 
tesisleri yapımı) 
BARAJ, BÜYÜK SULAMA VE İÇME SUYU 
TESİSLERİ YAPIMI 

Tarım, enerji hizmetleri projeleri 
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

KÜÇÜK SU İŞLERİ 
ANADONE - PLANLAMA, PROJE YERALTI -
YERÜSTÜ SULAMA TAŞKIN VT- RU5UBAT 
KONTROLÜNE İLİŞKİN TESİSLERİN YAPIMI 

Anadone - planlama, proje, yeraltı - yerüstü sula
ma ve gölet taşkın ve rusubat kontrolüne ilişkin 
tesislerin yapımı 

700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

BÜYÜK SU İŞLERİ (Baraj - sulama içme suyu te-< 
sisleri yapımı) 
KÜÇÜK SU İŞLERİ 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Madde 
Harcama (Faaliyet 

kalemi Proje) 
ödenek Kesim Bölüm 

türü (Alt program) (Program) 

6 734 468 000 

6 005 215 000 
6 005 215 000 

6 005 215 000 
4 913 610 000 
4 913 610 000 

702 312 000 

702 312 000 
702 312 000 

702 312 000 
391 327 000 
391 327 000 

6 734 468 00 
702 312 000 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 255 
Toplantı : 3 

1976 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/385; 

C. Senatosu : 1/389) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı,: 537) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1976 

Sayı : 3424 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 24 . 1 . 1976 gün ve 1/385-106 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1976 tarihli 38 nci Biıleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 
Açık oy neticesi : (174) 

Kabul : 114 
Ret : 60 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 12 K2 * 1976 
Esas No. : 11385, C. S. 11389 -231 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 .1976 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Petrol İşleri Genel Müdürlüğü» 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 




