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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde 4 oturum yapan Genel Kurul
da : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçesi açık oya sunuldu ve kabul olundu. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam oflunarak : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı, 
Tarım Bakanlığı, 
Devlet "Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşüeri Genel Müdürlüğü, 

Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşüldü ve 
kabul edildi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesi görüşüldü ve 32 nci Birleşimde 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

4 Şubat 1969 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime, aynı gün, saat 04,45 te 
son verildi. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Mardin 

A b d il 1 kerim S a raçoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati ; 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (S. 
Sayısı : 1165) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere geçmeden evvel, 
dün müzakeresi tamamlanan Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanunu açık oylaması yapılacaktır. Be
yaz oy kabulü, kırmızı oy reddi, yeşil oy çekin-
serlıiği ifade edecektir. 

Kanun açık oylarınıza arz edilmiştir, kutu
lar hademeler tarafından dolaştırılacaktır. 

(1) 1165 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 . 1969 ta
rihli 31 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

2. —• Kooperatifler kanunu tasarısının; ha
vale edilmiş olduğu Tarım, Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân komisyon
larından seçilecek 3 er kişiden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Tarım Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Sayın senatörler bir önerge 
var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 21 . 1 . 1969 tarihli 33 ncü 

Birleşiminde öncelikle ve ivedilikle görüşüle
rek açık oylamıa ile kabul edilen kooperatifler 
kanun tasarısının Komisyonumuza 24 . 1 . 1969 
tarihinde havale edilmesi ve 28 . 1 . 1969 tari
hinde bütçe müzakerelerinin başlaması ve büt
çenin bitimine kadar komisyon üyelerinin de 
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bütçede aldıkları vazife söbebiyle komisyona ! 
iştirak edememelerinden, komisyonumuza ve- ' 
rilen müddet içerisinde, bu tasarının çıkarıl
masına imkân olmadığı gibi, esasen Millet Mec
lisinde de Geçici Komisyonda görüşülmüş ol
duğundan, mezkûr kanun tasarısının biran ev
vel çıkarılabilmesi için Yüksek Başkanlıkça 
havale edilmiiş bulunan Tarım, Anayasa ve 
Adalet, Malî ve iktisadi işler, Bütçe ve Plân i 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu ı 

bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tarım Komisyonu Başkam 
Manisa 

Ruhi Tunakan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı: 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

P) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 1969 
Malî bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alan sayın üyeleri arz ediyorum. 

Sayın Rıza Isıtan C. H. P. si, Sayın Fehmi 
Baysoy G. P. si, Sayın Sami Küçük Millî Bir
lik Grupu, Sayın Vahap Güvenç Kontenjan 
Grupu, Sayın Faruk Kınaytürk A. P. Grupu 
adına konuşacaklardır. 

Sayın Rıza Isıtan, buyurunuz efendim. Sa
yın Isıtan 10 u sekiz geçiyor efendim. 

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

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adı
na Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş 
ve temennilerimize geçmeden önce Yüce He
yetinizi grupum ve şahsım adına saygı ile se
lâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Toplumlar da bir bakıma canlı yaratıklar 

gibidir. Bünyeleri dayanıklı ise birçok hasta
lıklardan kendilerini korumuş olur. Fakat, bün
ye zayıf ve mukavemetsiz ise her hastalık ko
laylıkla o topluma musallat olur. Bir toplu
mun kuvvetli ve dayanıklı olup olmaması ise o 
toplumdaki sosyal adalet, sosyal güvenlik ve 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı 
28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

istihdam adaletinin mevcudolup olmadığına 
bağlıdır. Eğer bunlar mevcut ve işler durum
da ise o toplumun bünyesi sağlamdır, her tür
lü hastalığa ve tehlikeye karşı dayanıklıdır. 
Fakat bir toplumda sosyal adalet, sosyal gü
venlik ve istihdam adaleti yoksa veya yeteri 
kadar uygulanmıyorsa, istediğiniz kadar polis 
tedbiri alınız ve hattâ her evin kapısına ve her 
şahsın peşine bir polis takınız, yine o toplumu 
tehlikeden koruyamazsınız. 

işte bu nedenlerledir ki, memleketimizde iş 
hayatının daha teşkilâtlanmamış olduğu ve bu
güne nazaran hiç denecek derecede zayıf bu
lunduğu 1936 yıllarında iş Kanunu çıkarılmış, 
1945 tarihinde bütçesini konuştuğumuz bu ba
kanlık kurulmuş ve 1961 Anayasamızda bu 
konulara verdiği önem dolayısiyle 40 - 49 ncu 
maddesine kadar olan hükümlerini bu konula
ra hasretmişti. Anayasamızın koyduğu bu ilke
ler bir toplumun barış içinde insan haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamasının ve 
huzurlu kalmasının temel unsurlarıdır. Çalış
ma Bakanlığı Türk toplumunda bu ilkeleri 
kurmak, korumak ve yürütmekle görevli bir 
bakanlıktır. Şu anda Parlâmentonun bir kana
dı olarak bizim görevimiz, bakanlığın bu ödev
leri yapacak bir imkân ve faaliyet içinde olup 
olmadığını incelemek, değilse noksan faaliyet
lerini göstererek, arzu edilir duruma gelmesi
ne yardımcı olmaktır. Bunu yaparken iktidarın 
söz konusu ilkelere bağlılık derecesini de eleş
tirmiş olacağız. 

Sayın Arkadaşlarım, bu bakanlığa bu sene-
ki bütçeden ayrılan paranın miktarı sadece 
36 734 850 liradan ibarettir. Bu miktarın 15 
milyon lirası doğrudan doğruya İş ve işçi Bul
ma Kurumuna transferdir. Geriye kalan mik-
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tardan 1 304 889 lirası Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtına katılma payı, 1 050 000 lirası ya
bancı ülkelerde çalışan Türk işçileri ile eş ve 
çocuklarının muhtacolanlarına yardım, 4 881 558 
lirası dış kuruluş aylıkları, 1 milyon lirası dış 
kuruluş sözleşmeli personel aylıkları, 375 bin 
lirası dış kuruluşların büro, ulaştırma, kira, 
elbise ve diğer alım giderleri, 191 700 lirası 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Programı 
özel fon karşılığı olduğu düşünülürse, bakanlı
ğa yurt içi faaliyetleri için verilen paranın 13 
milyon civarında olduğu görülür. 26 milyar
lık bir bütçe içinde iç barış ve güvenliği koru
yucu, huzuru tesis edici, sosyal adalet, sosyal 
güvenlik ve istihdam politikalarının yürütücü
sü olan bu bakanlığa verdiğimiz önemin raikam 
ile ifadesi işte bundan ibarettir. Bu bakanlığa 
bir üvey evlât ve bir önemsiz bakanlık gözü ile 
•bakıldığının delillerinden birisi de bütçe tasa
rısı birinci cilt 815 nci sayfada 13 510 ncu 
maddesinin gerekçesindeki açıklamadır. Bura
da 277 sayılı Kanuna göre bütün müsteşarlara 
•'birer araba verilme mecburiyeti olduğu fakat 
bu bakanlık müsteşarına bütçeden araba alma 
imkânı bulunmaması hasebiyle kendisine Ame
rikan ihtiyaç fazlasından miyadı dolmuş bir 
araba tahsis olunabildiği bunun da yıllık ba
kım ve işletme masrafının çok pahalı olduğu 
yazılıdır. Değil nıiyadını doldurmuş olması, 
yepyeni arabaları bile beğenmeyip de daha ye
nisini ve en son modelini almak için tahsisat 
istiyen makam ve teşekküllerin mevcudolduğu-
nu birçok emsalleri ile görmekte olduğumuz 
bu masraflı bütçenin sözü geçen açıklaması 
bu bakanlığa karşı iktidarın tutumunu itiraf
tan başka bir mânaya gelemez. 

Her bakanlığın bütçesi o bakanlığın gördü
ğü hizmetlere icranın verdiği önemi belirttiği
ne göre yakardaki rakamlar bugünkü iktida
rın çalışma hayatına, sosyal adalet ve güvenli
ğe hangi gezle baktığını da yansıtmaktadır. 

Çalışma Bakanlığının teşkilât ve kadro du
rumunun kifayetsizliğini belirtebilmek için 
Karma Büaça raportörlerinin verdikleri şu ra
kamlara bakmak kâfidir kanısındayız: 1939 
yılında işyeri sayısı 228 000, işçi sayısı'1 300 000 
iş kasası sayısı 150 000 olarak tahmin edilmiş
tir. iş müfettişi sayısı ise sadece 110 dur. Bıra
kınız bütün işyerlerinde kanun hükümlerinin, 
iş emniyetinin ve işçi sağlığının teftiş ve mu-

4 = 2 . 1969 0 : 1 

rakabesinî, sadece iş kazalarının tahkiki ile 
meşgul olsalar, her iş müfettişine 2 050 iş ka
sası tahkiki düşer ki, ayrı ayrı mahallerde ve 
ayrı zamanlarda vukubulacak bu iş kazalarını 
bu kadro ile tahkik edip, sebep ve sorumlu
luklarını tesbite maddi imkân yoktur. Bugün
kü mevcut kadro 1946 yılında bakanlığın ku
ruluşu sırasındaki kadrodur. Ha-lbuM o tarih
ten sonra sosyal ve ekonomik hayat çok büyük 
inkişaf göstermiş, birkaç yüz misline çıkmıştır. 
Bu nedenledir ki, dört sene önce işbaşından 
ayrılan İnönü Hükümeti zamanında bu kadro
ların yetersizliği ve teşkilât kanununun kifa
yetsizliği anlaşılarak, 1964 yılında günün ihti
yaçlarınla uygun yeni bir teşkilât kanunu tasa
rısı hazırlanmıştı. Fakat tasarının Meclise ve
rilmesinden önce inönü Hükümeti görevden 
ayrılmış yerine gelen A. P, li hükümetler bu 
tasarıyı savsaklıyarak geçen Eylül ayı sonuna 
kadar uyutmuşlar, ancak bu son tarihte çok 
daraltılmış bir halde Meclise sevk etmişlerdir. 
Meclise verilen tasarı bugünün ihtiyaçlarını 
karşılıyamıyacaktır. Bununla beraber kanun
laştığı takdirde nispî bir ferahlık hâsıl edebi
lir. Ancak seçimlerin yenilenmesine çok az bir 
zaman kalmıştır. Eğer bu tasan Sayın Bakan 
tarafından dikkatle kovalanmazsa birçok emsa
li gibi bunun da kadük olması ve Bakanlık iş
lerinin daha senelerce âtıl kalması tehlikesi 
mevcuttur. 

Kadro ve teşkilât konusunu bitirmeden ön
ce, bütün bakanlıklar personeline özel kanun
larla tazminatlar verilmesinin bir teamül hali
ne geldiğini, bakanlıklar arasında Çalışma Ba
kanlığı dâhil, ancak birkaç bakanlığın men
suplarının bu tazminatı alamadıklarını, bu du
rumun devamı halinde mütahassıs elemanlara 
muhtaç bulunan Çalışma Bakanlığının liyakat
li eleman bulmakta müşkülât çekeceğini ve 
halen de bakanlığın en çok ihtiyaç duyduğu 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunla
rının bu sahaya rağbet etmediklerini düşüne
rek icabeden tedbirlerin alınması gerektiğini 
ifade etmek isteriz. 

Bütçe kadro teşkilât konularına bu kadar 
ilişikten sonra bakanlığın, çıkarılmasında zaru
ret olduğu halde, dört seneden beri savsakla
dığı diğer mevzuat konularına ve diğer bakan
lık çalışmalarına değinmek istiyorum. 

510 — 
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1. — Tarım İş Kanunu ve tarım işçilerine 
sosyal güvenlik hakkı tanınmasına dair kanun 
tasarıları : 

Anayasamızın 42 nci maddesi «Çalışma her
kesin hak ve ödevidir, devlet çalışanların in
sanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malî 
tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı des
tekler, işsizliği önleyici tedbirler alır» demek
tedir. 

Demek ki, Devlet ve onun bir parçası olan 
Hükümet çalışanların insanca yaşaması ve ça
lışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için 
sosyal iktisadi ve malî tedbirleri alacak ve çalı
şanları da koruyacaktır. Adalet Partisi iktida
rı süresince bu alanda en küçük bir ilerleme ol
mamıştır. Meselâ, adedleri milyonu bulan tarım 
işçilerinin ne insanca yaşaması, ne çalışmaları
nın kararlılık içinde gelişmesi, ne sosyal, ikti
sadi ve malî tedbirlerle korunması düşünülme
miştir. Sanayi işçisinden çok daha yoksun ve 
güç durumda olan, ihracatımızda ve beslenme
mizde en çok payı olan tarım ürünlerinin üreti
cileri olan bu çalışkan ve fedakâr insanlar ken
di kaderleri ile başhaşa bırakılmıştır. 

Tarım alanında çalışan işçiler, hiç bir sağlık 
murakabesine taibi olmaksızın günde 15 - 16 
saat çalışmakta, ücretleri arz ve talep kaideleri
ne göre kararsız bir hale ayarlanmakta, has
talıklarında. kazaya uğramalarında, analık ve 
yaşlılık hallerinde hiçbir sosyal güvenliğe sa
hip bulunmamaktadırlar. 

Dört seneden beri bütçe konuşmalarında 
ısrarla çıkmasını istediğimiz ve her defasında 
da Hükümet temsilcilerinin, hazırlandığını ve 
Meclise verilmek üzere bulunduğunu ifade et
tikleri, fakat bir türlü de Meclise getirmedik
leri Tarım İş Kanunu ile İkinci Beş Yıllık 
Plânda tahakkuku öngörülen ve tarım işçileri
ne de sosyal güvenlik hakkı tanınmasına dair 
olan kanun tasarılarının biran önce Meclise 
sevk edilmesi ve çıkarılması şerefinin Sayın 
Balkanımıza nasübolmasını samimî surette dile
rim. 

2. — İş mahkemeleri hakkında kanun tasa
rısı : 

Dört seneden beri çıkarılmasını ısrarla is
tediğimiz diğer bir konu da iş mahkemeleri 
teşkili hakkındaki kanun tasarısıdır. 1950 yı-

| lından bu tarafa sosyal hayatın ilerlemesi ve 
genişlemesi hasebiyle bu sahada birçok yeni 

I kanunlar çıkarılmış, bâzı kanunların hükümle-
I ri genişletilmiştir, özellikle yeni Anayasamızın 

hükümleri gereğince sendikalar yeni bir hüvi
yet kazanmış, toplu iş sözleşmeleri müessesesi 

I kurulmuştur. Bu sebeple de 1950 tarihli 5521 
sayılı Kanunun bugünün şartlarına uygun bir 
şekilde yeniden tedvini bir zorunluluk olmuş
tur. Bu tasarının hasırlanarak Başbakanlığa 
gönderilmiş olduğunu memnunlukla öğrendik. 
Ancak bunun Başbakanlıkta unutulmıyarak 

I biran önce Meclise sevk edilmesi gerektiğini 
I ifade etmeyi de bir görev sayarız. 

I 3. — 274 ve 275 sayılı sendikalar, toplu 
I sözleşme, grev ve lokavt kanunları yürürlüğe 

girdikten sonra uygulamada bâzı aksaklıkların 
I olduğu görülmüştür. Ve tadili zaruret haline 

gelmiştir. Bu tasarıların da biran önce kanun-
I laşması lüzumuna inanıyoruz. 

4. — Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı-
I na bağlı olarak, geçmiş olan hizmetlerin bir-
I leştirilmesi hakkındaki kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair olan kanun tasarısı, İnö-
I nü hükümetleri samanında Meclise sevk olun-
I muş, fakat, kanunlaşmadan inönü Hükümeti 
I görevden ayrılmış, tasarı da takipsizlik yü-
I zünden kadiik olmuşdu, Seçimden sonra 
I 3 . 12 . 1965 tarihinde yeniden Meclise sevk 

olunan bu tasarı bugüne kadar kanunlaşama-
I mışiır. Bir defa daha kadük olmaması için 
I Sayın Bakanın ilgisini bekliyoruz. 

I 5. — Sanayi müesseselerinde ve maden ocak
larında meslekî kurslar açılmasına dair 3457 

I sayılı Kanunun kapsamını değiştiren kanun 
tasarısı ile çıraklık kanun teklifinin birleştiril-

I mek suretiyle çıkarılması için plânın öngör
düğü hükme dayanılarak hazırlanan tasarının 

I tamamlanmak üzere olduğunu bütçe raportör-
I lerinin raporundan anlamaktayız. Gerek çı

raklık ve gerekse işgücünün işyerinde ve dı
şında eğitimi ve mesleke yöneltme konuları 
senelerce ihmal edilecek konulardan değildir. 
Bakanlık 7 . 6 . 1966 tarihinde hazırlıyarak 
Meclise verdiği bu konuya ait bir tasarıyı bi-
lâhara geri alınış fakat bugüne kadar da ye
ni bir tasarı hazırlıyarak Meclise gönderme
miştir. Memleket kalkınmasında çok önemli 

I bir konu olan bu işin daha çok bekletilmeye 

511 — 



C. Senatosu B : 32 4 . 2 . 1969 0 : 1 

tahammülü olmadığını bir defa daha tekrarla
rız. 

6. — Anayasamız her vatandaşa sosyal gü
venlik hakkı tanımıştır. Halbuki memleketi
mizde şimdiye kadar ancak bir kısım işçi ile 
memurlar bu haktan faydalanmakta, tarım 
işçileri ile kendi adlarıma çalışan esnaf, sanat
kâr ve serbest meslek erbabı gibi diğer çalı
şan vatandaşlar sosyal güvenlikten mahrum 
bulunmaktadırlar. Bakanlığın Anayasa hükmü
ne uyarak, sosyal güvenlik haklarından diğer 
çalışanları da faydalandırma imkânlarını ara
ması ve bulması başta gelen görevlerindendir. 

7. — Bakanlığın senelerden beri üzerinde 
durduğu halde olumlu bir neticeye ulaştıra-
madığı bir konu da işsizlik sigortasıdır. Bu si
gorta ekonomimizin muayyen bir kolunda be
lirecek bir kriz neticesinde açıkta kalacak iş
çilerin diğer işkollarına yüklenerek buralarda
ki insangücü piyasasının istikrarını bozması
na mâni olımak ve aynı zamanda işsiz kalan iş
çiyi yeni bir iş sahibi oluncaya kadar sıkıntı
dan kurtarmak veyahut işsiz kalan işçiyi eği
terek ona daha çok aranan yeni bir iş ihtisası 
vermek gibi konuları üzerine alacaktır. Bu mü
essesenin de biran önce kurulması toplum hu
zuru için gerekli bulunmaktadır. 

8. — Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi 
olanlara ikinci ve munzam bir sosyal güvenlik 
teminatı sağkyacak olan ve geçici komisyonda 
görüşülüp kabul edilen işçi yardımlaşma kuru
mu kurulması hakkındaki kanun teklifini fay
dalı bulmaktayız. Bu teklifin bakanlıkça be-
nimsenlmesinii biran önce kanunlaşması için ilgi 
ve gayret göstermesini dileriz. 

9. — Son günlerin aktüel bir konusu olan 
Sümeribankta çalışan işçilerin grevi ile işve
ren Sümerbank müessesesinin aldığı lokavt ka
rarları üzerindeki mütalâamıza girmeden önce 
çok tehlikeli dalgalanmalar geçirdikten sonra 
bu grev ve lokavtın anlaşma ile neticelenmesin
den doğan memnuniyetimizi ifade etmek iste
riz. 

Aslında grev de lokavt da kanuni bir hak
tır. Fakat bir hakkın suiistimalinin kanun
lar tarafından himaye edilmiyeceği de yine ka
nuni ve hukukî bir hükümdür. Konuyu bu 
açıdan incelemek yerinde olur. Gazetelerden 
edindiğimiz bilgiye göre Sümerbanık'ta çalı
şan işçiler, Toplu Sözleşme için işverenden bâ

zı taleplerde bulunuyorlar. Bu işçilerin en ta
biî haklarıdır. Bu talepleri kabullenip, kabul
lenmemek de Sümerbankın bir işveren olarak 
hakkıdır. Buraya kadar işler normaldir. An
cak, Sümerbankın daha işçiler greve bile git
memiş iken, bir tehdit vasıtası olarak lokavt 
kararı olması ve bunu ilân etmesi bir hakkın 
suiistimalinden başka bir şey değildir. Hele bu 
lokavt kararını alan işverenin Anayasa hüküm
lerine göre çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için sosyal, iktisadi ve malî tedbirler ile çalı
şanları korumakla mükellef olan Devletin ken
di kurumu olursa bu hakkın kötüye kullanıl
masının da ötesinde doğrudan doğruya toplu
mun huzuruna ve sosyal adalet ilkelerine kar
şı bir meydan okumaktan başka bir mânaya 
gelmez. Sümerbank Genel Müdürlüğü, neticesi 
bu kadar vahim ve hukuk dışı olan bu kararı 
kendi başına alamayacağına göre bunun bir 
Hükümet tasarrufu olduğunu, hiç değilse Sü
merbankın bağlı bulunduğu bakanın direktifi 
ile bu yola gidildiğini kabullenmek gerekir. 

Her iki husustan hangisi kabul edilirse edil
sin bu hal iktidarın Anayasa ve sosyal adalet 
ilkeleri ile kendisini bağlı görmediğini açık 
ve seçik bir tezahürdür. Çalışma Bakanlığı, 
sosyal adaletin yürütücüsü bir kuruluş olarak 
bu gibi hallerde muhatabı bir devlet kuruluşu 
da olsa hattâ Hükümetin kendisi bile bulunsa 
bunun karşısına çıkabilmeli, tarafların hukuk 
ve sosyal adalet ilkeleri ve ruhu içinde kalma-
1 arını s ağlıyabilr/ıelidir. 

Bakanlık bünyesine ait bu düşüncelerimiz
den sonra biraz da bakanlığa bağlı kurumlar
dan bahsetmek isteriz : 

Sosyal Sigortalar Kurumu : 
Bu kurum 1946 yılında İşçi Sigortaları Ku

rumu olarak kurulmuştur. Sermayesi tamamen 
isçi ve işverenlerin ödedikleri primlerden top
lanmıştır. Gayesi sigortalıların iş kazaları, mes-
îok hastalıkları, analık, hastalık ve ihtiyarlık 
hallerinde sosyal güvenliklerini sağlamaktır. 

23 sene gibi millet hayatında pek de uzun 
sayılmıyacak bir müddet içinde nominal varlı
ğı 7 milyar liraya ve senelik geliri 2 milyarın 
üstüne çıkmış olan bu kurumun elde ettiği ba
şarı takdire lâyıktır. Bununla beraber kuru
mun karşılaşmakta olduğu birtakım müşküller 

, de vardır. 
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1. — işçi meskenleri : 
Kurum ilk günden beri işçilerin mesken sa

hibi olmaları için büyük bir gayret sarf etmek
tedir. 1068 Eylül ayı' sonu itibariyle Emlâk 
Kredi Bankası aracılığı ile 503 389 577 lira ve 
kooperatiflere yardım yolu ile de 665 388 938 
lira olmak üzere ceman bir milyar 169 440 987 
lirasını işçi meskenlerine yatırmıştır. Kurum 
işçiye mesken edindirme işini bir müddet Em
lâk Bankası aracılığı ile yapmış bir müddet iş
çilerin kurdukları yapı kooperatiflerine yar
dım yoluyla yapmış, bir miktar da kendisi mes
ken inşa ederek işçilere devretmek suretiyle 
yürütmeye uğraşmış, hiç birisinden de tatmin 
edici bir sonuç alamamıştır. Aslında ise sosyal 
konut meselesi bir kamu görevidir. Kurum bu 
işi ancak finanse etmek suretiyle veya finans
manına yardım etmek suretiyle faydalı olabi
lir. Bugün konut meselesi bir taraftan sosyal 
sigortalar, bir taraftan imar ve iskân Bakanlı
ğı, diğer taraftan belediye ve özel idarelerce 
yürütülmekte şimdi bir de Emekli Sandığının 
bu işe katılacağı söylenmektedir. Halbuki dev
let bu işi müstakil bir kuruma devreder, sos
yal sigortalar, Emekli Sandığı, İmar ve iskân 
Bakanlığı gibi teşekküller imkânlarını bu ku
rumda birleştirirlerse, alınacak olan sonuç da
ha çok tatmin edici olabilir. Kurulacak bu ye
ni kurum bir taraftan bölgelere göre mesken; 
tiplerini tesbit eder, diğer taraftan lüzumlu 
inşaat malzemesini daha ucuza elde etmenin 
imkânlarını bulur. Büyük arsa ve arazilerin 
istimlâki suretiyle arsa maliyetini daha çok dü
şürebilir. Bu nedenlerle Hükümetin "bu işi in-
celiyerek biran önce sosyal konutlar kurumu 
kurmasını gerekli görürüz. Bu suretle hem sos
yal sigortalar kurumu, kendi gayesinin dışın
da bir işle meşgul olma külfetinden kurtula
cak ve hem de yoksul veya dar gelirli aileler 
bu kurum eliyle sıhhi meskenlere kavuşma im
kânını bulacaklardır. 

2. — 7318 sayılı Kanuna göre Sosyal Sigor
talar Kurumu kendi gelirlerinden bir kısmını 
iş ve işçi Bulma Kurumuna vermekle yüküm
lü kılınmıştır, iş ve işçi bulma faaliyetleri bir 
kamu görevidir. Devletten bir kuruş yardım 
almıyan Sosyal Sigortalar Kurumunun bir ka
mu görevi iş ve işçi Kurumuna yardıma zor
lanmasının haklı bir sebebi olduğu iddia edile-
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mez. iş ve işçi Bulma Kurumunun masrafları 
Hatimece karşılanmalı, 7332 sayılı Kanunun bu 
hükmü değiştirilmelidir. 

3. — Diğer sigorta şirketlerinde olduğu gi
bi Sosyal Sigortalar Kurumu da varlığının be
lirli bir kısmını taşınmaz mallara yatırmak 
ve bu suretle para düşmesinden doğan rızkını 
karşılıyarak gelecekteki görevlerini tehlikeye 
düşürmemesi gerekmektedir. Nitekim kendi 
teşkilât kanunu da bunu emreder. Fakat her 
sene bütçe kanununa konulan bir hüküm ile 
teşkilât kanununun hükmü durdurulmakta, si
gorta elindeki paraların yatırım bankasına ya
tırma mecburiyetinde bırakılmaktadır. Bu hal 
sigortanın ilerdeki yükümlülüklerini tehlikeye 
düşürebilir. Bu Cihet üzerinde ciddiyetle du
rulmalı kurumun gelecekteki taahhütlerini ya-
pamıyacak hale sokulması önlenmelidir. 

4. — Kurumun elinde Ankara ve istanbul'
da değeri 10 milyonu aşan arsaları mevcuttur. 
Bunların üzerine bina yapılmadığı ve plânlama 
bina yapılmasına müsaade etmediği için her se
ne kurum bunların vergisini ödemekte fakat 
hiçbir fayda görmemektedir, inşaat yapılması 
halinde kurumun her sene bunlardan milyon
larca liralık gelir elde etmesi mümkündür. 
Aynı zamanda bu arsaların bulunduğu şehir
ler de bundan yararlanacak, yapılacak bina
larda birçok vatandaşlar işyeri açma imkânı 
bulacaklardır. 

5. — Kurumun teşkilât kanunu 1946 yılın
da çıkarılmıştır. Bugünün ihtiyaçlarına cevap 
vermemektedir. Bu yüzden kanunlar dışına 
taşmak zarureti bile doğmaktadır. Nitekim 
teşkilât kanunu iki genel müdür yardımcılığı 
ihdas ettiği halde bugün üç genel müdür yar
dımcısı çalışmaktadır. Yani genel müdür yar
dımcılarından birisi kanunda yoktur, zorlana
rak ihdas olunmuştur. Ve yine bu kurumun. 
mevcut kanunla bir ibra müessesesi de yoktur. 
7 milyar liralık varlığı olan bu müessese de bîr 
ilbra müessesesinin bulunmaması sakıncalıdır. 
tnönü hükümetleri zamanında hazırlanmış bu
lunan Sosyal Sigortalar teşkilât kanunu tasa
rısının daha fazla bıelkletilmiyerek, MecMse sevk 
olunmasının zaruretine inanıyoruz. 

Sosyal Sigortalar Kanununda yapılacak de
ğişiklikler arasında aşağıdaki hususların göz 
önünde tutulmasını bilhassa rica ederiz. 
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1. — Bugünkü emeklilik yaş haddi olan 60 
yaş, memleketimizin yaş ortalamasına göre 
çok uzun olduğundan bunun daha aşağıya in
dirilmesini, -

2. Türkiye'de hayat pahalılığı her yıl art
maktadır. Sosyal Sigortalar Kanununun çıka
rıldığı 1963 yılının 250 lirası o güne nazaran bir 
değer idi. Bunun bugün satınalma gücünden en 
aşağı % 40 kaybetmiş olduğu nazara alınarak 
sigortalılara ödenecek en az paranın 350 liraya 
çıkarılmasını ve hayat pahalılığı arttıkça bunun 
da otomatik olarak artması gereken bir sistemin 
bulunmasını, 

3. İşçiler ve aileleri çalıştıkları müddetçe 
sağlık tesislerinden yararlanmakta emekli olduk
ları takdirde bu imkândan mahrum kalmaktadır
lar. Emekli işçilerle eş ve çocuklarının da sıhhi 
tesislerden faydalandırılma imkânlarının bulun
masını, 

4. Plânın da kapsadığı üzere tarım işçileri 
ile köylerde el ve ev sanatlarında çalışanların da 
sosyal güvenlik altına alınmalarını, 

5. iSosyal Sigortalar Kanununun uygulan
masında işçi ve işverenlere yüklenen yükümlü 
lüMerin azaltılmasını, 

6. 'Sigortalıların çocuklarının tahsili için 
Kurumca yapılması düşünülen yardımların "ka
nuni müeyyidelere bağlanmasını, 

7. Kurum Teşkilât Kanununa göre muh
tar bir müessesedir. Bakanlığın bunun işleme
sinde veya mamurlarının tâyin, terfi ve nakille
rinde bir müdahale hakkı yoktur. Ancak mu
rakabe hakkı vardır. Buna rağmen bâzı memur
ların hattâ üçüncü, dördüncü derecede olanları
nın dahi tâyinlerine müdahaleler olduğu söylen
tileri yaygındır. Bunun şüyuu memurlardaka ça
lışma hevesini kırmakta, bundan da hizmet za
rar görmektedir. Bu gibi söylentilerin çıkması
na sebebolacak, müdahalelerin önlenmesini, yeni 
bakanımızdan bilhassa samimiyetle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan üç dakikanız var. 
hatırlatırım efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

iş ve işçi Bulma Kurumu : 
Bu kurum da 1946 yılında 4837 sayılı Kanun

la kurulmuştur. Görevleri 931 sayılı Kanunun 
84 ve 87 nci maddeleri ile yeniden tesbit olun
muş ve genişletilmiştir. 

Medeni memleketlerin hemen hepsinde büyük 
önsm verilen iş ve işçi bulma kurumları bizde1 

çok dar bir bütçe ile yürütülmekte bu yüzden de 
kendisinden beklenen hizmetleri lâyık olduğu şe
kilde yapamamaktadır. 

Memleket dışına işçi şevkinde büyük hizmet
ler görmüş bu suretle yurt içindeki âtıl işgücü
nü faydalı bir hale getirmiş olan bu kurum mem
leket içindeki hizmetlerini belediye hudutları dı
şına çıkaramamıştır. 

931 sayılı Kanunla anılan Kuruma ekonomik 
işletmelerle serbest sanat niteliğindeki işler hak
kında bilgi toplamak, işçi ücretlerinin iniş çıkış
larını izleyip, geçim şartlarmdaki yükseklik ile 
karşılaştırarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek 
için alınması gereken tedbirleri tesbit ve uygula
masına yardım etmek, çeşitli iş kollarındaki işçi
leri gösteren cetvelleri yayınlamak, işçileri mes
lekte yöneltmek, usta işçi yetiştirmek, hizmet 
akitlerinin yapılmasında aracı olmak ve tüzü
ğünde yazılı işleri görmek gibi çok mühim gö
revler yüklenmiştir. Biran önce kurulmasını te
menni ettiğimiz işsizlik sigortası da bu kurum 
tarafından yürütülecektir. Bu nedenlerle bu ku
rumun yeni baştan ele alınarak hizmetin gerek 
tirdiği teşkilât ve bütçe ile güçlendirilmesini ve 
memleketin her tarafındaki kamu işyerlerinde 
çalışan her türlü işçinin bu kurum aracılığı ile 
alınmasının sağlanmasını, iş öncesi ve işlerinde
ki eğitim ile usta ve çırak yetiştirilmesi faaliyet
lerine hız verilmesinin gerekli olduğu kanısında
yız. 

Sayın arkadaşlarım, yukardan beri anlat
tığım hususlar göstermektedir ki, son dört yıl 
içinde Adalet Partisi iktidarları sosyal adalet, 
sosyal güvenlik ve istihdam konularında mem
lekete hiçbir yeni hizmet getirmemiştir. Aksi
ne olarak kendilerinden önce çıkarılmış kanun
ları ve eldeki imkânları da ya hiç kullanma
mışlar, veyahut başka yönlere kaydırmışlar
dır. Meselâ 1963 tarihli Sosyal Sigortalar Ka
nunu bugüne kadar ancak 56 ilde uygulana
bilmiş, nüfusu büyük olan 11 ilde henüz tam 
olarak uygulamaya sokulamamıştır. 

Toplumumuzun en mühim problemi istih
dam imkânları aramak iken, Adalet Partisi ik
tidarı, memleketin 5 milyar lirasını istihdam
la hiçbir ilgisi buiunmıyan veyahut pek az ilgisi 
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olan boğaz köprüsüne harcamayı tercih etmiş
tir. 

Halbuki bu para ile devamlı olarak 10 bin
lerce isçi çalıştıracak, her sene de yüz milyon
larca lira değerinde ürün meydana getirecek 
sınai telislerin kurulması mümkündü ve öyle 
olması gerekirdi. Aksine bir yol tutulmuş ol
masının nedeni iktidarın zihniyet ve felsefesi
ne dayanmaktadır. Bu Bakanlığın başına gele
cek olan değerli arkadaşlar, ne kadar iyi niyet
li ve işgörme heves'inde olurlarsa olsunlar, ik
tidarın tutum ve zihniyeti değişmedikçe hiçbir 
olumlu iş yapmadan ayrılmaya mahkûmdurlar. 

Bugüne kadar memlekette kurulmuş sosyal 
adalet, sosyal güvenlik ve istihdam müessesele
rinin hemen hepsinin kurucusu olmak şerefini 
kazanmış olan partimiz, iktidarın bu konular
da atacağı her müspet adımı, her zaman bütün 
gücü ile desteklemiştir. Bundan böyle de ay
nı içtenlikle destekriyecektir. Tenkidlerimizin 
gayesi iktidarı uyarmak, memlekete hayırlı hiz
metler yapmasına imkân hazırlamaktır. 

Çek dar vo sınırlı olan bir müddet içerisin
de scyliyebileceğimiz sözleri burada keser, Yü-
ce Heyetinizi sevgi ve saygı ile selâmlar, bütçe
nin memleket o, Çalışma Bakanlığına işçi ve iş
veren kuruluşlarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Isıtan, teşekkür ederim. 
Sayın Bay s oy, buyurunuz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 

(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın senatörler. 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde Güven Par
ti?.:. Grupıı adına görüşlerimizi arz etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenme
sinde görevi artan Çalışma Bakanlığını, emek 
ve sermaye münasebetlerinin tanziminde yal
nız istihsalin artmasının gaye olmadığını bile
rek ve düşünerek çalışma şartları düzenlenmiş 
işçi ve işverenlerin menfaatlerini garantiye 
alan, iç güvenliğini sağlayıcı, sosyal güvenliği, 
kanunların teminatına bağlayıcı bir ortamı lü
zumunda durması muvacehesinde ağır bir yük 
altına girmiş olduğunu kabul etmek gerekir. 

Biz Güven Partisi olarak Çalışma Bakanlığı
nın görevlerini ve bilhassa her türlü akımın 
fırtınalar yaratmak istediği bir zamanda daha 
çok mühimsemekteyiz. Zira, insanlar yaşamak 

için is yapmak, iş yapmak için de iş bulmak 
m ecb uriy e tindedirler. 

Çalışarak hayatını kazanmak istiyen insan, 
çalışacağı işi bulamadığı takdirde; cemiyeti 
sarkacak ve hattâ yıkabilecek temayüllere ken
dini kaptırabilir; cemiyete düşman gözüyle 
bakma durumuna gelebilir. 

Onun için işsizlik, cemiyetlerin en büyük 
felâketi olarak vasıflan kırılmaktadır. 

Medeniyet aleminde iş bulmak da kâfi gel
memekte, her şahsa medeni bir camia içinde 
geçimini sağlıyacak bir kazanç temini de icabet-
mektedir. 

îç bünyede huzur ve sükunu temin ve gi
dermesi için, o cemiyetin fertlerine iş bulmak 
vo geçimini sağbyacak ücret vermek lâzTngel-
ı: vaktedir. 

Bütün bu lüzum ve zaruretleri, aklın ve il
min yoliyle tedbirlere kavuşturmak için, ev
velemirde dimağ vazifesini görecek olan Çalış
ma Bakanlığının iyi çalışması ve bu çalışmayı 
yapabilmesi için de imkânlara kavuşturması 
iktiza eder. 

O sebeple, Devletin, bütçe mülâhazasına 
katılarak tedbirlerde ihmale yol açmasını ziya
desiyle mahsurlu görmekteyiz. Ve Çalışma 
Bakanlığının Bütçesini de bu yüzden kifayetsiz 
saymaktayız. 

Bakanağın iyi çalışması için bir taraftan 
r. iadeli imkânları düşünülürken diğer taraftan 
da hizmet verimliliği ile yaptığı menfi tesir na
zarı itibara alınarak zamanın şartlarına uygun 
bir teşkilât kanununun çıkarılmasını zaruri 
görüyoruz. 

Ve yine inkişaf halindeki sosyal ve ekono
mik bünyemizin icaplarına ve plân hedeflerin
de gösterilen temaya uygun bir faaliyette bu
lunabileceği şekilde nelbslenmesi icabeden 
Sosyal Sigortalar Kurumu Teşkilât Kanununda 
bir an evvel çıkarılmasını beklemekteyiz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngör
düğü İşsizlik Sigortası Kanununun bir an ev
vel sosyal ihtiyaç ve huzura cevap verecek mil
lî bünyeye musallat olmak çabasındaki düşün
ce parazitlerini de kökünden kurtaracak bir 
mahiyette çıkarılmasını, temenni ediyoruz. 

Devletin vatandaş için olduğa görüşü prog
ramında vuzuh ile dile getirmiş olan Güven 
Partisi olarak sabırsızlıkla bekliyoruz. 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuyla sos
yal güvenlik sahası genişlemiş sigortalının eş 
ve çocuklarının da kanunda faydalanmaları 
büyük bir ihtiyacı karşılıyan ileri adımdır. 

Bu konuda kurumun, yine bir kısmı çalışan
lardan, mühim bir kısmı da çalışanlar adına iş 
verenlerden elde ettiği imkânları daha büyük 
bir titizlikle kullanarak, hastane ve yatak sa
yılarını artırması, çocuk bakım yuvaları aç
ması, hastaneleri modern tıbbi cihazlar ve mü
tehassıs hekimlerle teçhiz etmesi, hasta pisko-
lojisine uygun tedavi sisteminde gelişmeler 
kaydetmesi gerektiği gibi şimdiye kadar ele 
alınmış olmıyan koruyucu tedbirlere de tez el
den tevessül eylemesini lüzumlu görmekteyiz. 

İşçinin ileri bir adım olarak kavuşmuş ol
duğu asgari emeklilik ücretinin de, dev adım
larla ilerleyen hayat pahalılığı ve artan ihti
yaçlar karşısında kifayetsiz hal aldığını, bunun 
süratle geçim şartlarına uygun bir seviyeye 
getirilmesi icabettiğini gerçekçi bir görüşle arz 
ve ifade edeceğim. 

Emekli olan işçilerin de halamlarının has
tanelerde parasız yapılmasını bir insaf ve 
adalet meselesi olarak ele alıyoruz. 

Daha mühimi, emekliliğin prensibi üzerinde 
mutlak tashihi icabeden bir huzursuzluk var
dır. 

İçşilerde emeklilik yaş haddine göre tâyin 
ve tesbit edilmiştir. Bu sistemin hatalı ve hak
sız olduğu görüşündeyiz. 

Masa başında çalışan memur muayyen bir 
hizmet müddetini doldurduktan sonra, emek
lilik hakkını kazanmakta ve ancak muayyen 
yaştan sonra emekliye ayrılmak mecburiyetin
de bırakılmaktadır. 

Beden gücünü alabildiğine harcıyan ve yal
nız beden gücünü harcamakla kalmayıp tekni
ğin ilerlemesi karşısında kol kuvvetiyle bir
likte kafasını da kullanmak mecburiyetinde 
kalan işçi için ise 60 yaş emeklilik yaşı ola
rak alınmaktadır. 

18 yaşındaki, bir delikanlının ağır iş ha
yatında 40 sene çalıştıktan sonra emekli hak
kına kavuş abilmektedir. 

İnsanların yapısı buna uygun ve müsta
hak değildir. Bâzı iş kollarında yaş haddinin 
indirilmesinden söz edilmekte ise de bu hak
kaniyete uygun ve tatminkâr bir tedbir ola
rak mütalâa edilmez. 

Emeklilik hakkının, çalışanlara saygı fikri 
içinde, işin mahiyetine göre değişik yaş had
lerini de dikkatte tutmak suretiyle yine işin 
mahiyetine göre çalışma müddetleri esasa alı
narak bir prensibe ve sisteme bağlanması lâ
zımdır. 

Bir işçi için ağırlığına göre 20 - 25 ve 30 
senelerini doldurup da emekli olma hakkına 
kavuşmalı ve bu suretle hem çalışmanın hu
kuku korunmalı, hem de bir taraftan serbest 
teşebbüs sahasının henüz çalışma gücünü kay
betmemiş insanların atılmasına meydan ve
rilmeli ve böylece de yeni iş gücüne saha açık 
tutulmalıdır. 

Muhterem senatörler, Güven Partisi, işçi 
haklarını ve sosyal hakların geliştirilmesini, 
Sosyal Adalet içinde kalkınmanın temel un
surlarından biri olarak görmektedir. 

Türk işçisi vatanseverdir. Hür, demokratik 
rejime bağlıdır. Hak ve vazifelerini daima bil
miştir. 

Hürriyet düşmanları Türk işçisini maksat
ları hiçbir zaman alet edememişlerdir. Ve ede-
miyeceklerdir de. 

Türkiye'de işçi haMarı, -sosyal haklar, kav
ga ile elde olunmamıştır. Bunlar millî daya
nışmanın adalet duygusunun, sevgi ve saygı
nın mahsulüdür. Aynı yoldan, işçilerimizin 
hürriyete ve hukuk düzeni içinde kurulan de
mokratik memleketlerde sağlanmış olan bütün 
haklara sahibolacaklarına şüphe yoktur. Gü
ven Partisi, asgari ücret konusunda işçileri
mizin haklı isteklerini destekleme kararında
dır. 

Tarım işçilerinin sosyal güvenliği meselesi, 
artık halledilmelidir, işçilere kooperatifler ve 
kredi yoliyle mesken kredisi verilmesini, sos
yal sigortalarda işçi çocuklarına eğitim burs
ları verilmesini Güven Partisi olarak destekli
yoruz. 

Sayın senatörler, 
iş hayatının beklediği ve 931 sayılı Kanu

nun çıkarılmalarını emrettiği ve bugüne ka
dar eıkarılmıyan : 

Kadın işçilerin gece çalışmaları hakkındaki 
tüzük, 

Gebe ve emzikli kadınların çalıştırılmaları 
ile igili tüzük; 

İşçi ve çalışma kimlik karneleri ile ilgili 
tüzük 
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İş teftiş tüzüğü, 
Maden kömürü ve taş ocakları işlemlerine 

dair tüzük, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü 
Sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılmala

rına dair mevzuatın biran evvel çıkarılmasını 
temenni ediyoruz. 

Esnaf va küçük sanatların sorunları : 
Demokratik düzenin, teşebbüs hürriyetinin, 

meşru kazancın mülkiyet hakkının ve almte-
rinin şerefli koruyucularından olan esnaf ve 
sanatkârlarımızın refah içinde ve yarınından 
emin olmalarının, 

Sosyal yapımızı tehlikelere karşı dayanıklı 
hale getireceğimize Güven Partisi olarak inan
maktayız. 

Sayıları 2 milyonu bulan ve günlük ka
zancı ile geçimini temin eden çalışmadık
ları zaman ailelerin geçimi tehlikeye düşen, 
hastalık, ihtiyarlık, kaza ve ölüm gibi hallerde 
hiçbir güvenliği olmıyan bu topluluğun biran 
evvel sosyal güvenliği ve huzura kavuşturul
masını memleketin üstün menfaatleri bakımın
dan zaruri görüyoruz. 

Ustalık, çıraklık, kalfalık kanununun bi
ran evvel çıkarılmasını temenni ediyoruz. 

Esnaf ve sanatkârların yanında yetişen çı
rakların işçi sayılmasından doğan haksızlıkla
rın giderilmesini temenni ediyoruz. 

Esnaf ve küçük sanayi erbabı için en pra
tik vergi sistemi olan, vergi muamelelerinin 
basitleştirilmesini, esnaf ve sanatkârlara def
ter tutmak gibi muhasebe bilgisini gerekti
ren külfetlerden muaf tutan ve bilhassa bu 
zümrenin modern anlayışla geçim seviyesinin 
yüksek tutulması suretiyle gelişmesini ve do-
layısiyle sosyal adalet ilkelerine uygun bir şe
kilde yaşamasına imkân verecek vergi adale
tinin tesisini lüzumlu buluyoruz. 

Küçük sanayicinin problemlerinin tesbiti 
ile tatbikata intikal ettirilebilmesini yeteri ka
dar istatistikî bilgilere sahibolmadığımız he
pimizce malûmdur. 

En kısa zamanda küçük sanayicinin en-
varterinin ikmal ettirilerek esnaf sayısının 
iş kolları itibariyle tesbit edilmesini lüzumlu 
görüyoruz. 

Biraz da, İş ve İşçi Bulma Kurumuna te
mas edelim : 

Modern iş ve işçi bulma politikasından ve 
anlayışından iş ve işçi bulma kurumlarının faal 

nüfusu tümünün mesleklere göre tasniflerini 
vücuda getirmesi ve devam ettirmesi demektir. 

Bu tasniflerin, işe yerleştirme amacı ya
nında ve belki de daha önemli olan insangü-
cü plânlaması yönünden büyük değeri var
dır. 

Milletlerin gelişmişlik kıstaslarından biri de 
insangiicünün rahatlıkla plânlanabilmesi im
kânları olarak kabul ve ifade edilmektedir. 

Bugün malî imkânları dolayısiyle faal nüfu
sun aşağı - yukan 1/4 nü tasnif edebilmiş olan 
kurumun bu konuda istenilen güce ulaştırılma
sının genel bütçede mütalâa etmenin yararlı ola
cağı kanısındayız. 

Öte yandan yurdumuzda organize edilmiş 
bütün iş piyasalarını kap siyan bir meslek eğiti
mi sosyal gelişmeyi etkiliyen bir faktör olduğu 
üzerinde dikkatlerin birleşmesi lâzımdır. 

Kurum dar imkânlariyle ilk önemli adımlar 
atmış ve genişletilmesi gereken yeni metotları 
yurdumuza sokmuştur. 

Kurum kendilerine iş ariyan vatandaşları, 
arama, yanılma ve tesadüflere bağlama yolun
dan çekip kurtararak büyük bir sosyal fayda 
sağlamış olduğunu görüyoruz. 

Kurum istihdam ve insangücü meseleleri
mizle iş ve işçi sorunlarını daha başarılı yürü
tecek bir duruma getirilmelidir. 

özellikle mesleke yöneltme görevini iktisab-
ederek daha müessif bir işe yerleştirme çabası
na girmelidir. 

Bu arada : 
1. Dış memleketlerdeki çalışma ataşelikle

rinin işçi sorunlarının hallinde faydalı olduğu, 
fakat kâfi gelmediğinden de kadrolarının geniş
letilmesini, lüzumlu görüyoruz. 

2. Yurt dışında çalışan işçilerden (kadın 
veya erkek) yurttaki ailelerine faydalı olmı-
ya.nların, çalıştıkları yerde durumlarının kötü
ye gidenlerinin tesbit edilerek ataşelikler vası-
tasiyle yurda iadelerinin faydalı olacağına kaa-
niiz. Ailelerine yardım etmiyenlerin eşleri bu
rada çok perişan olmaktadır, bu gibilerin gelir
lerinden bir miktar kesilerek ataşelikler aracı
lığı ile yurda gönderilmesinin teminini faydalı 
buluruz. 

İsmen taleplerde, yaş haddi, boy uzunluğu 
ve çocuklu olmama kaydının derhal kaldırılma-
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sini, işçi ailelerinin davetlerinde konsolosluklar
dan ayrıca istenen giriş şartlarının kaldırılması 
gibi konular, halledildiği takdirde işçi ve aile
leri arasında bir rahatlık yaratacağına kaaniiz. 

Sayın senatörler, zamanın kısalığı dolayısiy-
le Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi kısaca ifade etmiş bulunuyoruz. Çalış
ma Bakanlığı Bütçesinin çalışanlara ve mem
leketimize, Bakanlığa hayırlı olmasını temenni 
eder, grupum adına hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, Devlet Hava Meydan

ları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanunu açık oylarınıza arz edilmişti. Oylarını 
kullanmıyan saym üye? Yok. Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

Sayın Küçük buyurunuz efendim. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SAMİ KÜ

ÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; bütçesini müzakere ettiğimiz Çalış
ma Bakanlığı; çalışanlarla çalıştıranlar arasın
daki tarihî mücadeleyi, çalışanların hayat sevi
yelerini yükseltmek ve onların her alandaki iş 
vs gelecek güvenliklerini sağlıyarak bir sosya.l 
barışa dönüştürmek maksadiyle kurulmuş bu
lunmaktadır. 

İnsanlık tarihi; çalışan - çalıştıran, veya işçi -
işveren arasındaki zaman zaman çok kanlı ve za
man zaman barış içinde devam eden sonsuz mü
cadelelerle doludur. 

Türkiye'miz; bu kırıcı ve kanlı mücadeleleri 
idrak etmeden akıl voliyle, işçi - işveren ilişki
lerini, 27 Mayıs Anayasasının teminatı altında 
hukuka bağlamak basiretini göstermiştir. 

Anayasamız; sosyal devlet ilkesine uygun, 
özellikle çalışanlar yararına olan birtakım sos
yal ve ekonomik haklar ve vazifeler getirmiştir. 
Sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde 
çalışma ve insan haysiyetine yaraşır bir yaşama 
gibi haklar, sosyal barışın devamı için, önplân-
daki yerini muhafaza edecektir. Artık; emek -
sermaye münasebetlerinde kâr ve her ne pahası
na olursa olsun üretimin artırılması birinci fak
tör olmaktan çıkmıştır. İşçi ailesiyle birlikte in
san haysiyetine uyg'un bir hayat sürdürmek, işi
nin ve geleceğinin teminat altına alınmasını ve 
nihayet ücret olarak artırdığı değerden gerçek 
payını istemektedir. Sosyal hayatın alabildiğine 
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gelişip genişlediği bir devrede; çalışma şartları
nın düzenlenmesi, işçi ve işveren hak ve çıkarla
rının güvenlik altına alınması, iş güvenliğinin 
sağlanması, sosyal güvenliğin kanunlarla temi
nat altına alınması vazifeleri. Devlet adına, Ça
lışma Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Genç demokrasimizde huzur ve refahın temi

natı, emek ils sermaye arasındaki dengenin ob
jektif, sağlam ve istismara yol açmıyan esaslara 
bağlanmış olmasına tâbidir. Bugün serveti; ter, 
emek ve nihayet hayatları pahasına yaratanlar, 
sermaye sahipleriyle mukayese edilemiyecek ka-
dar kötü bir hayat yaşamaktadırlar. Sendika
larımız özellikle malî yönden, emekleme çağın-
dadır. İstikrarlı bir iktisadi politika takibedil-
msdiğinden veyahut edilemediğinden toplu söz
leşmelerin sağladığı imkânlar, her gün artan ha
yat pahalılığı karşısında, işçinin sosyal bakım
dan kalkınmasına yararlı olamamakta, işçi üret
tiğini yiyememekte ve giyememektedir. 

Bunlar yetmiyormuş gibi bütçe açığı, çıkarı
lacak vasıtalı vergilerle yine işçinin ve dar ge
lirlinin sırtına yüklenmektedir. 

Hükümet programında; «işçilerimizi işveren
lerle toplu sözleşmelerde kuvvetli pazarlık gücü
ne sahip kılacak olan işçi teşekküllerini ve hür 
sendikaları haklı isteklerinde ve faaliyetlerinde 
daima destekliyeceğiz.» denilmekte ve ayrıca 
«işçilerimizin artan millî gelirden hisselerini ala
bilmeleri için, millî ekonomide yıllık prodüktivi
te artışı nisbetinde ücretlerini yükseltecek bir 
gelir ve ücret politikası takibedeeeğiz.» vaitleri 
yapılmıştı. Fakat ne gariptir ki; bu vaitlerde 
bulunan Hükümet hemen hemen bütün grevler
de ve son olarak da Singsr patlamasında, sendi
kanın yanında değil, fakat adetâ karşısında bu
lundu. Sümerban'k anlaşmazlığında ise, işçinin 
ürettiği mamulleri( Maliyet - kâr) esasına daya
nan ifyatiar altında satışa çıkararak, kendi po
litikasını işçi ücretlerine dayanarak yürütme yo
lunu tutmuştur. 

Hele vergiler yoliyle işçilerin de hissadarı 
bulunduğu Sümerbank tesislerinde lokavt kara
rının alınmasını mantık ölçüleriyle izah etmek 
mümkün değildir. Sümerbankın, lokavt kararı
nı özel sektör elinde birikmiş olan mamullerinin 
satışını sağlamak için aldığı söylentileri yaygın
dır maalesef. Biz bunu söylemek istemiyoruz. 
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Hükümetin, Sümerbank mamullerinde yapı
lan indirimleri isçi sırtından ödemeye hakkı yok
tur. Bu anlaşmazlığın, yanlış politika izliyen 
Sümerbank değil, fakat almterleriyle geçinen iş
çilerimiz lehine olarak bir karara bağlanmış bu
lunmasını sevinçle karşılarız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çözmek zorunda bulunduğumuz problemlerin 

başında gizli ve açık işsizlik gelmektedir, 
Hükümet programında : «Sı?, büyük adalet

sizlik ve eşitsizliğin işsizlik olduğuna şüphe yok
tur. Binaenaleyh iş hacmi yaratan, kütlelere iş 
imkânı açan bir politika» izleneceği söylenmek
te ve plânda da «Sosj/al Sigorta fonlarının üret
ken yatırım alanlarında finansman kaynağı ola
rak kullanılması» öngörülmektedir. 

Bugün yurdumuzda, gizli ve açık olarak 
milyonlarca işsiz bulunmakta ve bunlara nüfus 
artışı dolayısiyle her yıl yarım milyona yakın 
kişi daha katılmaktadır. Bu işsizler ordusuna 
Hükümet programında ve plânda ifadesini bul
duğu şekilde iş imkânüarı sağlamak için yatırım
ların. istihdam sahası yaratacak olan üretken sa
nayie yöneltilmesi gerekirken,, yatırım diliminde 
büyük bir payın devamlı istihdam yaratmıyan 
ve üretgen niteliği bulunmıyan Boğaz köprüsü 
ve ekspres yollara tahsis edilmesini plân hedef 
ve stratejisi ve Hükümet programının esprisi 
ile bağdaştırmak mümkün olamamaktadır. Ay
rıca teşvik edilmekte olan monte j sanayiinin 
istihdam yaratmada menfi etknn olduğu da 
dikkatten uzak tutulmaktadır. 

Takibedilmekte olan kalkınma politikası 
ile istihdam politikasının çelişkilerini belirttik
ten sonra gerek Beş Yıllık plânların ve gerek 
Hükümet programiyle, iş ve issizlik konusunda 
alacağını vâdettiği ve henüz realize edilmemiş 
tedbirler üzerinde de kısaca durmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım. 
İşsizlik sigortası : 
İşsizliğin en büyük adaletsizlik ve eşitsizlik 

olduğunu Hüklinvo-. programından pasajlar ala
rak belirtmiş VG Türkiye'de halen milyonlarca 
insanın işsiz bulunduğunu ve her yıl sayıları
nın arttığını söylemiştim. 

Beş Yılhk plânlarda «Sürekli isçi niteliğini 
taşıyanlar için işsizlik sigortası kurulacaktır» 
denilmekte ve ayrıca «Bcyls bir sigorta çalış
masının yürütülebilmesi için İs ve isçi Bulma 

I Kurumu Teşkilatmın geliştirilmesi ve işçi sen
dikaları ve sosyal güvenlik teşkilâtı ile sıkı bir 
İşbirliği lâzımdır.» denilmektedir ve Hükümet 
programında «İssizlik sigortası» getirileceği 
ifade edilmektedir. 

İşsizlik Sigortası kanun tasarısı bugüne ka
dar Meclislere gelmiş değildir. Kaldı ki gele
cek olan kanun miktarları milyonları çoktan 
asan işsizlere değil, fakat halen işleri olanla-
rm işcds kalmaları halinde onları hayata bağlı-
37aoak olan imkânları sağlıyan sınırları çok dar 
bii' kanun olacaktır ki gelenıiyen bu tasarının 
dalıi bu büyük dâvaya bir merhem olabileceği
ni zannetmiyorum. 

Sayın arkadaşlarım. 
Tarım İş Kanunu : 
Tarım alanında çalışan ve büyük bir kısmı 

mevsimlik işçi niteliğini taşıyan yüz binlerce 
tarım işçisi en küçük bir kanuni teminata sa
hip değildirler. Bunların çalışma hayatları; za
man ve ücret bakımından hukukî müeyyidelere 
bağlanmış değil, fakat bölgenin geleneklerine 
ve işverenin insafına terk edilmiştir. Toprak 
ağalarının insafı ise her türlü yargının dışında
dır. 

Tarım gelirinin büyük kısmını üreten bu bü
yük kütlenin haklarını kanuni teminat altına 
alacak olan Tarım İş Kanunu çıkarılacağı her 
iki Beş Yıllık Plânda ve Hükümet programın
da vadedilmiş olmasına rağmen bugüne kadar 
^.kanlamamış vo bu alanda istihdam edilen iş
çilerin başıboş durumuna âdeta seyirci kalın
mıştır. 

Kaldı ki, tarım kesiminde sosyal politika
nın yürütülmesi toprak reformuna sıkı sıkıya 
bağlıdır ve onunla başlar. Halbuki iktidar, Ana
yasanın bir âmir hükmü olmasına ve ta
rım kesiminde yaşıyan insanların kaçınılmaz 
bir hakkı bulunmasına rağmen, toprak refor
munun uygulanmasını değil adını bile telâffuz 
etmekten kaçınmaktadır. 

Sayın senatörler. 
Sosyal güvenlik çalışmalarının amacı; mo-

-lern toplumlarda modernleşme ve sanayileş
me sonucu olarak sosyal ve fizikî felâketlerle 
karşılaşanların, insan haysiyetiyle bağdaştırıla-
Tivyacak bir duruma düşmesini iş verenlerden 
le sağlanacak fonların yardımı ile önlemektir. 

Beş Yıllık plânlarda ve Hükümet progra-
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mmda; tabiî şartlar ve âfetler karşısında emek
leri heba olan çiftçilerin, geçimini zor temin 
eden küçük asnafm sosyal güvenliklerinin sağ
lanacağı ifade edilirken bütün vatandaşların 
da sağlık, hastalık, sigortasına tabi tutulacak
ları, korunmaya muhtaç çocuklarla sakatların 
ve işgücünü kaybeden yaşlıların durumlarının 
düzeltilmesi için tedbirler alınacağı ve bütün 
güvenlik tedbirlerinin bir elden yürütüleceği 
vadedilmekte idi. Ekilen arazinin % 70 nin 
erozyona tabi olduğu yurdumuzda, özellikle 
tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik
leri kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Sosyal güvenlik konusunda, onbeş gün ka
dar evvel Senatodan geçen ve bütün emekli
ler için eşit hizmet, ücret esasını ihtiva eden 
ve tam anlamiyle bir reform olan Emekli San-
dığiyle ilgili kanundan başka, yapılan vaitlerin 
hiçbiri tahakkuk etmemiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bakanlığın, sosyal Devlet ilkesinin dahi be

nimsenmemiş olduğu bir devrede çıkarılmış bu
lunan bir kanunla yürütülmesi beklenemez. 
Bakanlık Teşkilât Kanununun günlük ihtiyaçla
rını karşılıyacak hale getirileceği, Bakanlığa 
bağlı Sosyal Sigortalar Kurumunun da, sigorta 
ve sigortalı kapsamlarını daha da genişletmek 
ve geliştirmek üzere Sosyal Sigortalar Kanunu
nun isîah edileceği, iş ve İşçi Bulma Kurumu
nun da gelişen istihdam imkânları ve işgücü
nün mesleklere dağılımında önmüsdeki yıllar
da beklenen hisli gelişmelere yön verecek nite
liğe kavuşturularak, mesleke yönelme görevini 
de içine alan bir kuram haline getirileceği 
plân ve Hükümet programında vadedilnıişti. 

Konuşmama başlarken, işçi ve işveren ara
sındaki tarihî mücadeleden bahsetmiş ve Çalış
ma Bakanlığının bu tarihî mücadeleyi sosyal 
barışa dönüştürmek vazifesini yüklenmiş bu
lunduğunu belirtmiştim. 

Toplum düzeninin muhafazası ve sosyal ba
rışın devamı yukarda sıralanan ve benzeri di
ğer kanuni tedbirlerin alınarak uygulanmasiy-
le mümkün olacağı aşikârdır. Bunda geç kal
mamakta, toplum düzenimiz için büyük yarar
lar görmekteyiz. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ikinci yılını idrak 
ettiğimiz 1969 da A. P. iktidarı, 1965 seçimle
rinin son yılında bulunmaktadır. Mutlak 

4 . 2 . 1969 O : 1 

ı bir ekseriyetle dört yıl iktidarda kalan bir par-
| tinin, samimî istek halinde, yukarda adları sı

ralanan sosyal barış andlaşmalarından en azın
dan en önemli ve yararlılarını çıkarmaması 
için bir sebep yoktur. Normal düzen içinde bu
lunan iş hayatîmiz için, bu kıymetli dört yıl 
bir kaybolarak kalacaktır. 

Sayın arkadaşlarım : 
Bakanlığa ait düşünce ve dileklerimizi bu

rada keserek, biraz da Bakanlığa bağlı kurum
lardan söz etmek isterim. 

ı 
| Sosyal Sigortalar Kurumu : 

Sermayesi işçilerden ve işverenlerden kesi
len primlerden ibaret olan bu kurum, gerek iş
çinin sosyal bünyesinde ve ekonomik durumım-

! da güvenliğinde ve gerek millî ekonomide ifa 
I ettiği hizmetler her türlü takdirin üstünde

dir. 
Kurum, yukarda belirttiğimiz üzere daha 

| çok genişmek ve gelişmek istidadında ve du
rumundadır. Plân ve Hükümet programında 
bunu, âmirdir. 

Halen uygulanmakta olan işçilerin sosyal 
problemleri dışında kuruma yeni birtakım gö
revler daha düşmektedir. 

1. Halen işçilerin normal yaş hadleri 60 tır. 
Kurum üyelerinin çoğu kol işçisidir. 60 yaş bu 
hizmet erbabı için fazladır. Türkiye şartlarına 
uygun bir yaş haddi kabul edilmelidir. 

2. İşçi, çalıştığı sürece kendi ve ailesi sigor
tanın sağlık hizmetlerinden yararlanmakta, asıl 
ihtiyacı olduğu emeklilik cağında bu imkânlar-

i dan yoksun kalmaktadır. Ordu mensuplarında 
olduğu gibi emekli işçilerin ve onların aileleri-

î nin de bu hizmetlerden yararlanmalarının de
vamı için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sosyal 
Devlet ilkesi de bunu emreder. 

| 3, Sosyal sigortalarda işçi ve işveren fajzal 
I kırtasiyecilikten şikâyetçidir; azaltılmalıdır. 
I 4. işçi çocuklarının, özellikle mahrumiyet 
] bölgelerindekilere öncelik tanınarak, öğrenimi 

Sosyal Sigortalar tarafından düzenlenmelidir. 
Sayın senatörler : 
İş piyasasını değerlendirmek maksadiyle ku

rulmuş bulunan işveren İşçi Bulma Kurulunun 
faaliyeti; yurt içinden ziyade yurt dışına işçi 
sevk etmek suremde başarılı olmaktadır. 

Kurumun içteki faaliyetlerinin dıştaki ka
dar başarılı olamaması kendi hastasından değil 
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fakat takibedilmekte olan üretgen olmıyan ik
tisadi ve montaj Adıyaman politikasından doğ
duğuna kaanii bulunmaktayız. Kurum işgücü
nü dış piyasalara sevk etmekle, âtıl işgücüne 
iş sahaları sağlanmakta, onları işsizlikten kur
tararak sosyal problemlerin olusunu önlemekte 
ve nihayet işçilerin yapacakları tasarrufla 
kalkınmanın itici gücü haline gelmesini sağla
maktadır. Ancak sevk edilenler arasında kali
fiye işçilerin gittikçe artması ve bunlara önce
lik tanınması, kalkınma çabasında bulunan bir 
ülke için en asından kalkınmanın gecikmesine 
sebebolacaktır. 

Aslolan, yaratıcı işgücünün dış ülkelere 
satılması değil, onu üretken olarak yurt içinde 
millî ekonomi içinde istihdam etmek ve o gücü 
yurdun imar ve mutluluğunda kullanmaktır. 

Değerli arkadaşlarım : 
Yıllardan beri takibedegelmekte olduğumuz 

üretken olmıyan ve istihdam yaratmıyan tutar
sız iktisadi politikamızın sonucu olarak, bugün 
yüz binlerce vatandaşımız, hayat ve istikballe
rini kazanmak için yadellerde işçi olarak çakış
makta ve o kalkınmış ülkelerin daha da kalkın
ması için emekleriyle bunlara yardımcı olmak
tadırlar. 

Hükümet programında bu işçilerin yurda 
dönerken kendilerini teşkilâtlandırmak ve ta
sarruflarını değerlendirmek için Devletin yar
dım edeceğine dair vaitler vardır. Bu valilerin 
tahakkukunu değil fakat bu yolda olumlu adım
ların atıldığını dahi göremiyoruz. 

Karadeniz Bakır İsletmelerinin dış finans
man kaynaklanılın yadellerde çalışan işçilerin 
tasarruflariyle karşılanacağı ve bunun için de 
işçilerimizin aralarında bir şirket kurdukları 
söylendi ise de bu hayırlı teşebbüs gerçekleşe
medi. Bakır tesislerinin dış finansman ihtiyacı, 
Hükümet programı esprisine aykırı olarak işçi 
dövizleriyle değil, fakat ortaklığa talip ve ya
bancı şirket tarafından karşılandı. 

Son günlerde basında, Almanya'daki işçile
rimizin bankalardaki tasarruflarının Alman 
sanayicileri tarafından kullanıldığına dair ha
berler çıktı ki, doğru olmaması için sebep 
yok. 

Biz, ne yazık ki, kalkınmamız için lüzumlu 
dövizi dışardan, tabiî kaynaklarımıza yabancı-

j lan ortak yaparak temin ederken, işçilerimizin 
tasarruflarını yabancılar kullanmaktadır. 

İşçi tasarruflarının, yurda döndüklerinde iş
çilere iş sahası ve güvenlik sağlıyan ve döviz 
tasarrufu temin eden üretken sanayi yatırım-

i larmda kullanılması en tutarlı bir politikadır. 
Bu tasarrufların, tüccarların ithalâtında değil 
bu yolda kullanılmasını dilemekteyiz. Bu ara-

i da sosyal sigorta fonlarında üretken sermaye 
alanında kullanılması gerektiğini bir kere da
ha hatırlatmak isteriz. Değerli arkadaşlarım, 

1 sözlerime burada son verirken grupum adına 
I hepinize saygılarımı sunar, bütçenin Bakanlık 

ve hayatlarını, yurt içinde ve dışında alınter-
ı leriyle kazananlara mutluluk getirmesini di

lerim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Küçük, teşekkür ederim. 

I Muhterem senatörler, Devlet Hava Meydan-
I lan İşletme Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı oylamasına 120 sayın üye işti
rak etmiş, 119 kabul, 1 ret. Tasarı kabul edil-

| mistir, bilgilerinize sunulur efendim. 

ı Sayın G-üvenç, buyurunuz efendim. 
KONTENJAN GBUFTJ ADINA VAHA? 

j GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
i Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele-
I ri, Sayın Bakan ve Çalışma Bakanlığının de-
j ğerli mensupları; bu konuşmamda Çalışma Ba-
| kanlığının Bütçesi ürerinde detaylı eleştirme 
I yapmayı faydasız vs lüzumsuz buluyorum. Çün-
I îdi, bu bütçenin Çalışma Bakanlığının fonksi-
• yonlarını tam ve etkili bir şekilde yürütmesine 
j imkân vermiyeeeği aş'kârdır. Malî imkânları 
j bu kadar kıt olan bir teşkilât mevcut kadre-
! suyla, Anayasamızın, «Çalışma hakkı ve ödevi» 
j ile ilgili 42 nci maddesinde, «Ücretle adalet 
j sağlanması» ile ilgili 45 nci maddesinde ve 
j «So'üyal güvenlik» ile ilgili 48 nci maddesinde 
I görülen amaçları nasıl gerçekleştirecektir? 

! Bu konularda Anayasamızın âmir hüküm -
j lerüıi hepimi s bildiğimizden burada tekrarla

mayı fuzuli görüyorum. 

J Çalışma hayatının düzenlenmesi, işçilerin 
ekonomik ve sosyal sorunlannm çözümlenme
si, işveren - işçi münasebetlerinin geliştirilmesi, 

i toplu sözleşmelerle sağlanan ücret ve sosyal 
! haklar arasındaki dengesizliklerin ortadan kal-
j dırılması, geçinme endekslerine bağlı olarak 
! işçilerin ücretlerinin ayarlanması, sosyal refah 
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hizmetlerinin bütün isçilerin ihtiyaçlarını karşı-
Iiyabilmesi gibi görevlerini lâyıkiyîe yapabil
mesi için Çalışma Bakanlığının bünyesinin re-
organize edilmesi yeterli kadroya sahibolması 
gerekir, Teşkilât Kanununun hâlâ çıkarılma
mış olmasından, öyle anlaşılıyor ki, bakanlı
ğın sosyal ve ekonomik hayatımızdaki hayati 
önemi takdir edilmemiştir 

Şu kadarına işaret edelim ki, ikinci Dünya 
Harbi öncesinde İngiltere'de Hükümet sefer
berlik ve harb ilânı kararı almadan evvel o za
manın Başbakanı Çörçil Çalışma Bakanını da
vet ederek bir harb için hazır olup olmadıkla-
rmı sormuştur. Dikkatinizi çekerim, Çörçil'in 
görüştüğü kimse Savunma Bakanı değil, Ça
lışma Bakanıdır. 

Bu arada şu hususu da belirtelim ki, Çalış
ma Bakanlığı Bütçesi, meselelere, ihtiyaçlara 
eğilinnıeden bugüne kadar alışılmış kalıplar 
içinde hazırlanmıştır. 

Ayrıca bütçede yer alan fasıllar incelene
cek olursa muhtelif maksatları karşılamak 
için ayrılan tahsisatlarda bası tutarsızlıklar ve 
eksikler olduğu kolayca tesbit edilecektir. 

Meselâ; 13190 sayılı fasla 5 COÖ lira ayrıl
mış. Bu para muhtelif harcamalar için konul
muştur. 12-873 sayılı fablla yurt dışında araş
tırma ve inceleme yollukları için konan sadece 
1 lira sembolik bir rakam. Yani, yurt dışında 
araştırma ve inceleme yapılmasına lüzum yok. 

İtiraf etmemiz gerekir ki çalışanların hak 
ve menfaatlerini koruyacak çalışmalar işsizlik 
seviyesini düşürecek tedbirler, işçilerin sosyal 
güvenliklerini sağlıyacak müesseselerin veya 
vasıtaların kurulması için atılan adımlar uzun 
saman geçmesine rağmen sonuçlandırılamamış
tır. Buna sadece malî imkânsızlıklara veya 
kadro kifayetsizliğine atfetmek mümkün de
ğildir. 

Sosyal güvenlik müessesesinin temeli olan 
işsizlik Sigoftası Kanunu senelerdir çıkarıla
mamıştır. işet için issizlik tehlikesine karşı yo
gime teminat elması bakım:-:-!dan işsizlik sigor
tası ihdas edilmedikçe işçmm sosyal güvenli
ğinden bahsedilemez. 

İşsizlik sigortasının ihdasında ekonomik, 
sosyal ve idari engeller bulunabileceğini zannet-
miyorum. En önemli engel olarak malî kaynak
ların yetersizliği ileri sürülebilir. Muhakkak ki, 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinden muayyen bir 

fonun tahsis edilmesi, yani Devlet tarafından 
desteklenmesi zarureti vardır. Ancak., çalışan
lardan ve işverenlerden alınacak işsizlik sigor
tası primleri birkaç sene sonra sigorta fonunu 
kendi kendine yeterli seviyeye getirecektir. 
Burada asıl sorun, bu müessesenin âtıl emek 
gücünü, yani halen mevcut işsizleri kapsa
yıp. kapsamıyacağıdır. Bâzı Avrupa ülkele
rinde isçinin, issizlik sigortasından istifade ede
bilmesi için, muayyen bir süre çalışmış ve pirim 
ödemiş olması şarttır. Aynı şekilde işsizlik öde
neği işçinin bakmakla mükellef olduğu ailesi 
göz önüne alınarak, günlük geçimini temin 
edecek seviyede herkese eşit olarak uygulan
maktadır. Amerika'da eyaletler arasında bâzı 
farklılıklar olmakla beraber, işsizlik ödeneği. 
asgari ve âzami hudutları çizilerek işçinin en 
son almakta olduğu ücreti muayyen bir yüzde
si üzerinden verilmektedir. Ayrıca işsizlik öde
neği süresi hemen hemen bütün ülkelerde sı
nırlandırılmıştır, 

İşsizlik sigortası kanun tasarısının hazırla
nışında diğer ülkelerdeki örneklerinin incele
nerek sisteme, bünyemize uygun bir şekil veril-

iiğini ümidediyorum. Tasarının halihazırda iş
siz bulunanları kapsamaması halinde mesele 
çözümlenmiş olmıyacaktır. Temel görevlerin
den biri olduğu halde herkese iş sağlıyamıyan 
Devletin bir de bunları işsizlik sigortasının kap
samına almaması ne insanlığa, ne de sosyal 
adalet ve sosyal eşitlik felsefesine uygun düşer. 

Sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetleri
nin genişletilmesi bunun için de Devlet tarafın
dan gerekli adımların atılması, işverenleri re
fah hizmetlerini artırmaya, çalışma şartlarını 
düzeltmeye zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır. 

Örneğin; Amerika'da ve bâzı Avrupa ülke
lerinde işverenler, işçiler için grup sigortası 
programları uygulamakta, sağlık servisleri kur
makta, böylece Devletin yükü hafifîemelrtedir. 

Meselelerimize günlük acıdan değil, usun 
vadeli perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. 
Şayet issizlik sigortası gibi sosyal güvenlik mü
esseselerine senelerce ence gereken önem veril
miş olsaydı bugün sigortanın etkili bir şekilde 
işlemesi için kaynaklar tamamlanmış ya da ye
teri kadar birikmiş olacaktı 

Çalışanların sosyal ve iktisadi durumlarının 
düzeltilmesi, insanlık haysiyetine yaraşır bir ha-

522 — 



O. Senatosu B : 32 4 . 2 . 1969 O : 1 

yat düzeyine ulaşması için malî imkânların ye
tersiz olduğu kabul edilir bir gerekçe değildir. 
Kaynaklardan istifade edilememesinin yükünü 
işçiler çekmiştir. Şayet Sosyal Sigortalar Ku
rumuna isçilerin ödediği sigorta primleri değer
lendirilmiş, Kurumun fonları verimli, kârlı 
alanlara yatırılmış olsaydı, hem bütçesi bugün
künün birkaç misline çıkmış olur, hem de işçiler 
emeklilik, malûllük sigortalarından daha faz
la yararlanmış olurdu. 

Yaşlılık, maluliyet yardımlarının ve maaşla
rının yetersiz seviyede olması gibi birçok so
runların çözümlenememesi hatalı bir uygulama
nın sonucudur. 

Ayrıca, yaşlılık malûllük ve iş kasası si
gortalarının kapsamı genişletilmeli, tarım işçi
leri, esnaf, sanatkâr, küçük meslek erbabı gibi 
muhtelif meslek gruplarından istiyen herkesin 
katılması sağlanmalıdır. 

Özellikle, tarım sektöründe çalışan işçilerin, 
sosyal ve iktisadi durumları perişandır. Tarım 
işçilerinin iktisadi ve sosyal durumlarının dü
zenlenmesi zaruridir. Bu bakımdan Tarım - iş 
Kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Tarım sektö
ründe çalışanların İş Kanununun kapsamına 
alınması, tarımsal üretimdeki keşmekeşliği de 
nisbeten azaltacak, kanunların himayesinde be
lirli, istikrarlı bir kazanç seviyesine ulaşacak, 
tarım işçilerinin tüketim gücü artacağından, 
esasta tüketime dayanan ekonomimizi olumlu 
yönde etkileyecektir. İktisadi olduğu kadar, 
sosyal bir zarunluk olan bu kanunun hâlâ çıka-
rılamaması Anayasamızın 42 nci maddesindeki 
espriyi de gölgelemektedir. 

Sanayileşme ve ekonomik gelişme ile birlik
te çalışma hayatında sorunlar artmaktadır. Tek
nolojik gelişmeler çalışma şartlarında birtakım 
değişikliklere yol açacaktır. Bu itibarla, çalış
ma hayatının teknolojiye ayak uydurması, sana
yileşme ile hâsıl olacak yeni sosyal sorunların 
bertaraf edilebilmesi için önçalışmalara şimdi
den başlanılmalıdır. Bugün memleketimizde 
otomasyonun hâsıl edeceği tehlikeler lâyıMyle 
takdir edilememektedir. Otomasyon sanayileş
memizi hıslandıracaksa da, işçi sorunları üzerin
de olumsuz etkileri olacaktır. Başlangıçta oto
masyonun istihdam seviyesini yükseltmesi bek
lenebilir. Ne var ki otomasyonun iyice yerleş
mesi halinde işsizliğin tekrar artacağı da mu
hakkaktır. Teknolojik gelişme ve değişiklikler 

emek - gücü üzerinde yaratacağı etkileri şimdi
den hesaplamak zorunlıığu vardır. Zira mev
cut emek - gücünün gerek nitelik ve gerekse 
maharet bakımından yeni işletme ve çalışma 
şartlarına göre yeniden eğitilmesi gibi bir prob
lem doğacaktır. 

Kanımızca, hizmet işi eğitim, işbaşında eği
tim, meslekî ve teknik eğitim, programları ge
nişletilmeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar
da ve gerektirdiği nitelik ve maharette kalifiye 
emek gücünün yetiştirilmesine ağırlık verilmeli 
70 eğitim programları sadece Millî Eğitim Ba
kanlığı Teknik*-ve Meslekî Eğitim Müsteşarlığı 
tarafından değil, Sanayi Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanlığının işveren ve isçi teşekküllerinin tem
sil edileceği bir eğitim şûrası tarafından yürü
tülmelidir. 

Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurumlara ge
lince ; 

Sosyal Sigortalar Kurumunun görevlerini, 
süratle gereği veçhile yerine getirmediği, bü
rokrasiden kurtulamadığı, isçilerin muhtelif 
gazetelerde bu kurum hakkında yer alan şikâ
yetlerinin artmasından açıkça görülmektedir. 
Her ne kadar ezel bir kanun ile kurulmuşsa da 
Kurum, özel bir müessese değildir. Yani Çalış
ma Bakanlığının yönetimi ve denetimi altında
dır. Ne varki, Bakanlık ilk defa bu yıl kurumu 
müfettişleri marifetiyle denetime tabi tutmuş
tur. Denetim sonuçlarından Kurumun daha iyi 
işliyebilmesi için ne gibi tedbirlerin alınması 
gerektiği tesbit edilmiş ve teşebbüse geçilmiş mi
dir? 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastane
lerin, sanatoryum, dispanser, sağlık istasyonu gi
bi sağlık tesislerinin ihtiyacı karşılamadığı dok
tor, hemşire, müstahdem sayısının yetersiz ol
duğu yine bu Kurum tarafından çıkarılan ista
tistik yıllığında verilen rakamlardan görülecek
tir. 

Ancak, 1967 yılı sonunda 42 olan yataklı sağ
lık tesisinin 1968 sonunda 58 e, 22 yataksız dis
panser sayısının 33 e, 58 sağlık istasyonu sayı
sının ise 61 e ulaşması ve yine bu artışa para
lel olarak 7 297 olan tüm yatak sayısının 8 615 e 
yükselmesini memnuniyet verici bir gelişme ola
rak kabul etmek gerekir. 

Buna rağmen bâzı yerlerde hiçbir sağlık te
sisinin bulunmaması nedeniyle önümüzdeki yıl-
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larda bu eksikliğin giderilmesini, özeMikle çalı
şan işçi sayısının yoğun olduğu bölgelerdeki 
tesislerin artırılmasını temenni etmekteyiz. 

Bâzı sağlık kurumlarında işçilerimize gere
ken ilgi ve tedavinin gösterilmediği, baştan sav
ma muayene yapıldığı, bâzı tıp branşlarında 
doktor bulunmadığı cihetle bunttarın giderilmesi 
için ne gibi tedbirler alınmıştır? İş ve İşçi Bul
ma Kurumu faaliyetlerini olumlu görmekle be
raber daha hızlı bir çalışma içine girmesinde 
fayda umuyoruz. Kurumun 1967 çalışma raporu 
10 aylık bir gecikme ile Danışma Kurulunda gö-
rüşülebilmiştir. Sakatfların ve eski hükümlülerin 
rehabilitasyonu ile ilgili tüzük ve yine teşkilâ
tın kendi görevleri hakkındaki tüzük tasarısı ça
lışmaları halen sonuçlandırılamamıştır. Yurt dı
şına giden işçilerin muameleleri uzun sürmekte
dir. Nitelik bakımından yetersiz olduğu için 
yurt dışına gitmesi son anda gerçekleşmemiş 
olanlar eski işlerini de kaybetmektedirler. Bu 
mahzurun ortadan kalkması için yurt dışına git
me sırası gelen adaylara çalışmakta olduğu işye
rinden gidememe ihtimalini düşünerek ücretsiz 
izin alınması için kurum ya da bakanlık gerekli 
tedbiri almalıdır. 

Çalışma Genel Müdürlüğü ve bu geneli mü
dürlüğe bağlı bölge çalışma müdürlükleri dar 
kadrolar ile gerçekten ağır ve çok olan işlerini 
zamanında yapamamaktadırlar. 

275 sayılı Kanunun uygulamada gösterdiği 
aksaklıklar, iş koüu ve işyeri seviyesindeki söz
leşme prosedürlerinin yarattığı aksaklıklar, söz
leşme yetkileri üzerinde çıkan uyuşmadıklar 
hakkında çıkan çeşitli kararlar aynı iş kolunda 
kurulu güçsüz sendikaları hileye sevk etmekte
dir. 

Hileli yoHlardan yetkiyi güçsüz sendikalara 
kaptıran güçlü sendikalar bu defa referanduma 
başvurmakta, bölge çalışma müdürlükleri karar
lan aleyhine sonuç elde etmektedirler. Ne var ki 
kanuni prosedürü olmadığı için yine de toplu iş 
sökleşmesi yetkisini hileye başvuran sendika 
kullanmaktadır. 

Hüleli yetki almayı önlemek için Bakanlık 
ileri gelenleri gayret sarf etmiş ise de, bölge ça
lışma müdürlükleri elemanlarını etkiliyememiş-
lerdir. 

Bakanlık güçlü sendika esprisine inanmış ol
makla beraber, kendi kendini feshetmiş, ya da 

faaliyeti tamamen durmuş olan sendikaların dos
yasını arşivinde tutmakta devam etmektedir. 
Yani gerçek sendika sayısı iüe Bakanlık kayıtları 
birbirini tutmamaktadır. 

Mezarlık haline gelen bakanlık kayıtlarının 
gerçeğe uydurulması için gerekli çalışma yapıl
masının kadro yetersizliği ile alâkası olmadığını 
zannediyorum. 

931 sayılı İş Kanunu meriyete girmeden ev
vel tesbit edilen ve fakat Bakanın onayına sunu
lacağı sırada yeni kanunun meriyete girmesi ile 
askıda kaSan asgari ücretlerin tatbikata konul
maması büyük aksaklıklara sebebolmuştur. 

931 sayılı Kanuna göre geçte olsa kurulmuş 
olan asgari ücret komisyonu ise henüz neticeye 
ulaşamamıştır. Bu komisyonun çalışmalarını sık
laştırması için gayret sarf edilmelidir. 

Bakanlığın ve kurumların muhakkak birçok 
faydalı hizmetleri Ve başarılı çallışmaları da ol
muştur. 

Tenkidlerde bulunurken yapılan işleri kü
çümsediğini düşünülmemelidir. Yapılanları ve 
bugüne kadar çıkarılan kanun ve tüzükleri tak
dir ve şükranla karşılıyorum. 

Türk - İş ve ona bağdı sendikaları ile 
bakanlıklar arasında yapılan müşterek top
lantılarda dile getirilen konulara daha çok eği-
nilmesini, sorunların çözümlenmesi için gerekli 
gayretlerin sarf edilmesini ücret ve çalışma 
şartları ile ilgili bütün hususlarda sendikalar ile 
koordine edilmesini, işçi ücretlerinin, emekli ay
lıklarının günümüzün şartlarına ve geçinme en-
dekslerindeki artışa uygun olarak ayarlanması
nı sağlıyacak tedbirlerin alınmasını, işçiflerin 
dört gözle beklediği emeklilik, yaş haddi, işsiz
lik sigortası gibi çalışanları ilgilendiren kanun
ların en kısa zamanda çıkarılmasını dilerim. 

Çalışma Bakanlığının, grev ve lokavtın mem
leketimizde ne kadar yapıldığı ve bundan dola
yı ne kadar iş kaybolduğu konusunda istatistik
ler yapmasını takdirle karşılıyorum. 

Ancak grev ve lokavtın uygulanmasından 
dolayı, iş kaybı istatistiklerini yaparken bir ta
raftan da grev ve lokavtın uygulanmaması için 
de tarafların anlaşmaya biran evvel gitmesi için 
de çalışma yapmasını istiyorum. 

Elbette ki, grev gibi, lokavt da kanunlarımı
za göre bir haktır. Son Teksif - Sümerbank hâ
disesinde bir taraf grev karan alırken, diğer ta
rafın (lokavt karan almasını kınayanlar da ol-
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muştur. Elbette ki, bir Devlet teşekkülünde, ya 
da bir iktisadi Devlet Teşekkülünde bir lokavt 
kararının alınması doğru bir şey değildir, kanı
mızca. Ancak, karann alınması başka, kararın 
efken, ya da sonra alınması daha başka bir ni
telik arz etmektedir. Bâzı hatipler kararın ace-
lelikle alındığını, ivedilikle alındığını söylemiş
lerdir. Halbuki 275 sayılı Kanuna göre ilk 6 iş 
günü içerisinde grev ya da lokavt kararının alın
ması gereklidir. 0,6 iş gününü kaçıran grev ka
rarını da alsa kanuni grev yapamaz, lokavt ka
rarını da alsa kanuni lokavt yapamaz. 

Bu demektir ki, Sümerbank 6 iş günü içeri
sinde lokavt kararı almıştır. Bu bakımdan bu 
yönde söylenen sözlere de iştirak edemediğimi 
belirtmek isterim. 

Sonuç olarak, çalışma hayatımızdaki aksak
lıkların, dar boğazların açılması çalışanların sos
yal ve ekonomik durumlarının düzeltilmesi için 
Devlete düşen görevlerin daha etkin, daha sü
ratli bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini 
ifade ederim. Cumhurbaşkanınca Senato Üyeliği 
müessesesine yaraşır tarafsız, objektif ve ger
çekçi olmamız ve bu müesseseye gölge düşürücü 
beyanlardan sakınmamız gerektiğine inanmakta 
olduğumu belirtmek isterim. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

Bu nedenledir ki; bütçenin tümü üzerinde 
Kontenjan Grupu ekseriyeti adına Sayın Cemal 
Madanoğlu'nun yapmış olduğu konuşmanın şah
sımı da bağlamadığını belirtirken Çalışma Ba
kanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması dile
ğiyle Yüksek Heyetinizi saygıyla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, teşekkür ederim, 
efendim. 

Sayın Kınaytürk, buyurunuz efendim. 
AP. GRUPU ADINA FARUK KINAYTÜRK 

(Burdur) — Sayın Başkan, değerli senatörler, 
Çalışma Bakanlığının 1969 yılı bütçesi üze

rinde Adalet Partisi Grupunun görüş ve temen
nilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulun
maktayım. 

1946 yılında 4841 sayılı Kanunla kurulan 
Çalışma Bakanlığı, mezkûr kanunun 1 nci mad
desiyle sosyal polititka sahasında geniş görevler 
almış bulunmaktadır. Demokratik düzende, hür
riyet ve adalet içinde dengeli ve hızlı bir kal
kınma yolunda olan memleketimizde, iş haya-
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tının düzenlenmesi, çalışanların sosyal güven
liklerinin teminat altına alınması ve yaşama se
viyelerinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıran
lar arasındaki münasebetlerin memleketimiz ya
rarına ahenkleştirilmesi ve çalışma gücünün 
umumi refahı artıracak şekilde verimli kılın
ması, işgücü ziyamın önlenmesi gibi sosyal ve 
efeoriomilk karakter arz eden tedbirleri almak, 
alman tedbirlerin icrasını kontrol etmek bu 
bakanlığın vazifelerindendir. 

Ayrıca, 1961 Anayasası çalışanı Devletin gö
zetimi altına alma, koruma, bir işgücü ve sana
yileşme piyasası yaratma hedefini de gütmüştür. 
42 nci maddesiyle iş istiyenlere iş, işverenlere de 
işçi bulmakla görevli kılmıştır. 48 nci madde
siyle her Türk vatandaşının sosyal güvenlik 
nakkı cümlesinden olan iş kazaları, meslek has
talıkları, analık, hastalık, daimî maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm gibi sigortaları ve çalışanların 
'sağlık şartlarına uygun bir meskene ısahibolmak 
ihtiyaçlarını da plân dairesinde karşılamaya 
mecbur tutmuştur. 

Bu kadar önemli hizmetler ifasına memur 
edilen Çalışma Bakanlığı, gaye ve görevlerini 
karşılamaya yeterli bütçe imkânlarına ve kad
ro artışlarına sahip değildir. 

Halbuki sosyal hayatta her gün değişen ve 
süratle artan gelişmeler olmuştur. Bir taraftan 
toplumun bu bakanlığın faaliyetleriyle yakın 
ilgisi de nazarı dikkate alınırsa, görevin önemi 
ve bunun tahmil ettiği yükün şümulünü göste
ren sosyal, panaroma kolaylıkla tersim edilmiş 
olur. 

Bu umumi hizmet çerçevesini belirttikten 
sonra : 

Bakanlık Bütçesini arza çalışırken, şu temel 
fikirler üzerinde tahlil etmeyi uygun görmekte
yiz. 

1. Bakanlığın mevzuat çalışmaları, 
2. Diğer faaliyetleri, 
3. Dilek ve temennilerimiz, 
4. Parti görüşümüz. 

Bâzı muarızlarımızın hiçbir mesnedi olmıyan, 
konuşmuş olmak için mütaaddit defalar beyan 
etmekten çekinmedikleri Adalet Partisinin sos
yal politikası ve güvenlik anlayışı yoktur, ifa
delerine karşı bir defa daha bu kürsüden evvelâ 
parti görüşümüzü belirtmek isteriz. 
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— Partimiz, iş hayatında düzen, hür sendi
kacılık, sosyal güvenliğe inanmaktadır. 

îş hayatında düzen için işçi ve işveren ara
sındaki münasebetleri düzenliyen, işçinin çalış
ma şartlarını ve sosyal güvenliğini teminat al
tına alan, modern ve demokratik bâzı müessese
lerin yerleşmesine, kökleşmesine ve genişletil
mesine yardım etmek gerektiğine inanır. 

— Çalışan vatandaşlar arasında kadın ve 
çocukların özel hükümlerle himaye edilmeisi, ça
lışma, şartlarının düzenlenmesi, işgücünün hak 
ettiği karşılığı alabilmesine yardım etmek üze
re asgari ücret tesbitini ve nihayet işçilerin 
kütle halinde teşkilâtlanarak işveren veya tem
silcisi karşısına sendika ile çıkıp ücret için 
ıkollektif pazarlık usulüne başvurmasını doğru 
görür. 

Hür sendikacılığı, hem ücret pazarlığı, hem 
çalışma şartları, hem de demokratik bir düzen
de verimi artıran, meslekî ve beşerî dayanış
mayı takviye eden faydalı bir müessese olarak 
kabul eder. 

— Sendika hürriyetine karşı müdahaleyi, 
demokratik hak ve hürriyetlere karşı yapılmış 
bir müdahale olarak mütalâa eder. 

Sendikacılığın, meslekî bir dayanışma vası
tası olarak kullanılmasını, siyasi baskı ve emel
ler için alet ve vasıta haline getirilmemesini ar
zu eder. 

Sendikaların işbirliğine ve sorumluluk hissi 
içinde faaliyetlerini geliştirmelerine ihtiyacoldu-
ğunu kabul eder. 

îş verimliliğini artırmak ve işyerinde işçi -
işveren faaliyetlerini daha ahenkli kılmak için 
işyeri dayanışma komitelerinin kurulmasını teş
vik eder. Meslekî eğitimi ve kalifiye işgücü ye
tiştirilmesini teşvik ve bu hususta sendikalarla 
işbirliği yapmanın doğruluğuna inanır. 

Sosyal güvenlik anlayışımız : 
Hastalık, analık, iş kazaları, meslek hastalık

ları, maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm sigortaları 
gibi vasıtalarla bütün çalışanları kapsıyan bir
çok fizyolojik ve meslekî riskleri karşılıyan şü
mullü sosyal güvenlik tedbirlerini geliştirmek 
ve buna yalnız işçi ve işveren değil, Devletin de 
bir miktar katılmasını sağlamak gerektiğine 
inanır. 

— îşisizlik sigortasının kurulmasını, muhtaç 
ve düşkün kimselerin Devlet himayesinden isti

fade edebilmesi için bâzı tedbirlerin1 alınması 
gerektiğine de inanıyoruz. 

Ziraat işçilerinin sosyal güvenlik içine alın
masının lüzumuna kaamiiz. 

Hülâsa her Türk vatandaşını yarınından 
emin, huzur ve emniyet içinde yaşatmak gaye
mizdir. 

Esasen İkinci Beş Yıllık1 Plânda sosyal gü
venlik, bütün toplumun modernleşme ve sanayi
leşme sonucu meydana çıkan risklere karşı ha
yatı boyunca koruyan bir sosyal politika aracı 
olarak ifadesini bulmuştur. Bizim de inancımız 
budur. Bu temel görüşümüzü ifadeden sonra : 

Bakanlığın mevzuat çalışmalarını gözden 
geçireceğiz. 

Bunlar da, yüksek malûmlarınız olduğu 
üzere; 

a) Kanunlar, 
b) Tüzükler, 
c) Yönetmeliklerdir. 

Kalkınmamızda büyük bir temel teminat say
dığımız asil Türk işçi ve işverenlerinin yetersiz 
noksan kanunlar karşısında en hafifinden duy
dukları üzüntülere son vermek için beklenilen 
kanunların çıkarılmasında kıymetli Bakan ar
kadaşımızın daha fazla hassasiyet göstereceğin
den eminiz. 

işçi - işveren arasındaki ahengi sağlıya-
cak kanunlar sayesinde çalışma ve istihsal gü
cünün ve gayrisâfi millî gelir hasılasının ar
tacağını ve çoğalan nüfusa dengeli olarak inti
kal edeceğini temel görüş olara/k kabul etmek
teyiz. 

Memleketimizin iklim şaftları, değişik usul 
ve gelenekleri göz önünde tutularak, büyük bir 
titizlikle hazırlanan ve yabancı kaynaklardan 
da istifade edilen Tarım iş Kanunu tasarısın
da birçok yeniliklerin bulunması ve hususiyle 
il Tarım Komisyonu ihdası, uygulama alanının 
işçi sayısiyle değil, Tarım işlerinde ücret kar
şılığı bir hizmet akdiyle bağlanmış olması isa
betli bir görüştür. 

Tasarıda öng'örülen sürekli işçilerin günde 
10, haftada 60 saat geçici işçilerin günde 
12, haftada 72 saatlik iş süresinin günlük nor
mal iş sürelerine ilâveten fazla mesai yapılabil
mesine de izm verileceğine göre, müminin ola-
mıyacağı görüşündeyiz. Bu noktanın üzerinde 
durulmasını belirtiriz. 
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Tarım işçilerimizin sosyal güvenliklerinin I 
temini yolunda üzülerek ifade etmek isteriz ki, 
çalışmalara henüz tam mânasiyle eğilinmemiş-
tir. 28 . 2 . 1966 da Devlet Plânlama Teşkilâtı
na bu konu üzerinde sunulan raporun neticesi 
hangi safhadadır9 Sayın Bakandan öğrenmek 
isteriz. 

Tarım alanındaki iş ve işçi Bulma aracıları 
hakkındaki kanun tasarısının da biran evvel ka
nunlaşmasını beklemekteyiz. 

Tarım işçileri ve Tarım aracıları kanun ta
sarılarının yürürlüğe girmesi halinde, meşbu 
halde bulunan Çalışma Bakanlığının fonksiyon
ları daha da geniş çapta artacağı cihetle, şim
diden yeterli olmıyan 4841 sayılı Bakanlık Teş
kilât Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
tasarının da biran evvel kanunlaşmasının ica-
bettiğine inanmaktayız. 

Sosyal güvenliği sağlamak bakımından Yük
sek Meclislerin kabul buyurduğu işçi ve işveren 
münasebetlerine yön vermiş olan 275 sayılı 
Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
nun işçi teşekkülleriyle, işverenler arasındaki 
açık pazarlığın 1961 Anayasasiyle getirilmiş bir 
hakkın neticesi olarak kabul ediyor kanuni ola
rak greve giden ve hakkım hukukî düzen için
de istiyen işçilerimizin bu hareketini de normal 
karşılyoruz. Yalnız grevlerin memleketimizin 
iktisadi hayatını felce uğratacak mertebeye eriş
mesine de hiçbir suretle razı olmadığımızı belirt
mek isteriz. Hele kanunsuz grev, boykot, işgal 
ve tahriplere karşı iktidarımızın en küçük bir 
müsama'ha göstermiyeceğini belirtmek isteriz 
ilgili mercilerin kanunları süratle tatbik ede
ceğini kaibui ediyoruz, hukukî nizam dışında 
bilhassa son günlerin modası haline gelen bâ
zılarının düşündüğü döktriner gayeler taşıyan 
sosyalizm eylemleri içerisinde işçilerimizin hak
larını kanunsuz hareketlerle alabilecekleri tel
kin ve teranelerini savurmaları, asıl işçilerimiz 
tarafından şiddetli reddedilmekte ve yüzlerine 
vurulmaktadır. 

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

Bunu çok iyi bilen ve takdir eden memleket-
sever asil Türk işçisi refahı daima hür düzen içe- j 

risinde aramış ve aramaya da devam edecek
tir. işçilerimizin bu asil duygularını, memleke
timizin yarını için, kalkınmamız ve refah dev
letimizin tahakkuku için en büyük temel temi
nat sayıyoruz. 

Halen yürürlüktü olan 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lova'kfc Kanununun hukuk 
yapısı itibariyle memleket gerçeklerine ve ih
tiyaçlarına en uygun karakter taşıyan bir şekil
de bâzı maddelerinin değiştirilmesini hedef tu
tan tasarının, sendikacılık müessesesinin sebep 
ve gayesi olan meslekî tesanüt şuurunun te
şekkül ve takviyesine önem verilmiş olması, ay
rıca Anayasanın âmir hükmüne uygun olarak, 
işçilerin meslekî teşekküllerinin muvafakatleri
ni almaksızın Toplu İş Sözleşmesinden yararlan
malarını derpiş etmssi önem taşımaktadır. Bu 
bakımdan tasarının biran evvel kanunlaşması
nın sosyal güvenliğin daha emin sağlanması 
bakımından lüzumlu olduğuna inanıyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü işsizlik 
sigortası kanun tasarısının da kanunlaşmasını 
sabırsızlıkla beklemekteyiz. Zira, Sosyal Si
gortaların kapsadığı iş sahaları genişledikçe, 
riskler artmaktadır. Bu riskler işsizlik sigor
tacının kurulma mecburiyetini açıklıkla ortaya 
koymaktadır. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yü
rürlüğe girdiği 1950 senesinden beri çalışma 
hayatı ile ilgili pek çok yeni kanun çıkarılmış 
ve pek çoğu da yeniden düzenlenmiştir. Bil
hassa 274 ve 275 sayılı kanunlar, yeni hüküm
ler getirmiştir. Buna paralel olarak artan iş 
hacmi karşısında İş Mahkemeleri Kanununun 
değişmesi zarureti ortadadır. Bunun için tasa
rının biran önce kanunlaşmasını temenni ede
riz. 

Bugünkü sosyal şartlarımıza yeteri kadar 
cevap vemıiyen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun'ta
sarısının, hususiyle halen emekli ve malûllerin 
hastanelerde ayakta tedavilerini öngören hü
küm yerine, bunların da Sosyal Sigorta hasta
nelerinde tedavilerinin yapılacağını, erkek si
gortalıların yaşlılık sigortasından yararlanma 
yaşının 55 e indirildiğini, yaşlılık, malûllük ve 
ölüm aylıklarının hesabında 10 yılın 15 yıla 
çıkarılmasını, 1960 - 1961 arasındaki geçim 
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şartları ve genel ücret seviyesinde bağlanmış 
olan iş kazaları, malûllük, yaşlılık, ölüm aylık
larının 1967 yılı genel ücret seviyesine göre~re-
alize edilip, artırılacağını derpiş etmesi mem
nuniyet vericidir. Onun için tasarının en kısa 
zamanda kanunlaşmasını beklemekteyiz. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten 1968 sonuna kadar 62 
ilimizde 1 kişiye kadar teşmil edilmiş ve 56 ili
mizde de eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerin
den yararlanmaları sağlanmıştır. 

1969 yılı sonunda da 3 ilimizin dana 1 ki
şiye kadar sigorta kapsamına gireceği ve böy
lece 65 ilimizin tamamlanacağı, sigortalıların eş 
ve çocuklarının da 59 ilimizde sağlık hizmetle
rinden yararlanacakları ifade edilmektedir. 

Bu da Kurumun sosyal güvenliğe ve işçi 
sağlığına verdiği önemin açık bir ifadesidir. 

Bu münasebetle Sigorta hastanelerimizin 
durumuna değinmek isteriz: 

1968 başında yataklı - yataksız ve sağlık 
istasyonu olmak üzere 112 tesise ve 7297 yatak 
sayısına malik olan kurum, sene sonunda % 18 
artışla 8615 yatağa yükseldiği, 1969 da da 
94:25 e çıkacağı bildirilmektedir. 

1967 senesinde Kurum tesislerinde ve an
laşmalı hekimlerle yapılan hasta tedavileri 
2 011 649, 1968 in ilk 7 ayında 1 223 491 ve 
1969 da da 2 500 000 olarak gösterilmiştir. 

Poliklinik hizmetleri de 1967 de 7 382 997, 
1968 in ilk 7 ayında 4 996 475 ve 1969 da da 
8 009 000 olacağı belirtilmiştir. 

Bâzı muarızlarımız, Sigorta Kurumu sağ
lık tesislerinin yetersizliğinden, sağlık istasyo
nu ve dispanserlerin lüzumsuzluğundan ve te
davi lmrumlarınm pahalılığından, fazla ilâç 
sarf edildiğinden, sağlık personelinin istenilen 
hizmeti veremediğinden ilah... Şikâyetlerde 
bulunmaktadırlar. 

Bu şikâyetlerde bâzı küçük gerçekler var
dır. Ancak, topyekûn inkâr etmek, insaf öl
çüleri ile bağdaşmaz. 

Sağlık istasyonu ve dispanserlerin lüzumunu 
yukarda verdiğim tedavi rakamları açıklıkla 
ortaya koymaktadır. Hafif hastaları ayakta te
davi ederek, derhal hizmete iade etmek, ağır 
hastaları, yataklı tesislere göndermek, hizmet 
dağılışının icabı olduğu gibi, hastanelerin de, 
yükünü azaltmış olacağı için, ağır hastalara 
iyi bakılmış olacağı açıklıkla meydana çıkar. 

Bunun aksine bir hareket, hizmet anlayışı ile 
ve dağılışı ile bağdaşamaz. 

istenilen bakımı elde edememek, pahalıya 
maliyet, fazla ilâç sarf iddialarına gelince; 
bunları da insaf ölçüleri içinde mütalâa etmek 
yerinde olur. Hizmet aksaklıklarını mücer-
redolarak mütalâa etmek yanlıştır. Bunlarda 
kendi sosyal ve kültürel yapımızın etkisi bu
lunduğunu ifade etmek adaletli bir görüş olur. 

Her gün yeni tesisleri hizmete açmak için bü
yük külfetlere katlanan ve yeni elemanlar bul
mak için gayretler sarf eden Kurumun hizmet
leri arasında küçük aJksaklıkların olabileceği 
bir gerçektir, Ama bunların zamanla düzelece
ğini ve pek çoğunun bugün istenilen neticeyi 
vermeye başladığını belirtmek isteriz. 

Medenî memleketlerde de bu gibi tesislerin 
ne kadar zaman evvel kurulduğu ve istenilen 
sonuçların ne kadar sonra alındığını da unut
mamak lâzımdır. 

Sağlık tesislerinde tedavi ücretleri ilk na
zarda pahalı gilbi görünürse de, hakikatte böyle 
değildir. Sigortalı hastanın ve hastahanenin 
özelliği düşünülürse, tedavi ücretlerinin, ilâç 
harcamalarının pahalı olmadığı kolaylıkla anla
şılır. Sigortalı hastayı her türlü imkânı kulla
narak, kısa zamanda tedavi etmek iş gücüne 
iade ederek, genel iş hacmini eksiltmemek ve 
umumi istihsali düşürmemek, maliyeti artır
mamak ve millî geliri eksiltmemek gibi sonuç
lar hesaplanırsa, tedavi harcamalarının pahalı 
olmadığı kesinlikle ortaya çıkar. 

Sigorta hekimlerinin istenildiği gîbi bak
madıkları iddiasına gelince; gerçek şudur ki, 
bir hekime, kendi kapasitesinin dışında hasta 
muayene ettirmek istenirse, tabiî ki, istenilen 
netice alınamaz. Bu da yetersiz kadroların sür
atle tamamlanmasını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, hekimler arasındaki ücret dengesiz
liğinin de giderilmesinin, hizmetlerin daha ras
yonel bir şekilde yürüyebilmesi için lüzumlu 
olduğuna kaaniiz. 

Değerli senatörler, 
— Kurumun işçi meskenleri için de gereken 

önemi verdiğini de belirtmek isteriz. 
1968 yılı içinde, işçi meskenlerine ayrılan 

150 milyon liranın Eylül sonunda 158 milyon. 
liraya yükseldiğini, sene sonuna kadar 175 mil
yon liraya yükseleceğini ve 1969 yılı içinde de 
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200 milyon lira olacağı ifade edilmektedir. Ku
rumun bu gayretlerine teşekkür ederken, bu ko
nu üzerindeki görüşümüz odur ki, işçilerimize 
banka, kooperatif yollariyle sağlanan kredile
rin, istenilen neticeyi vermemesi karşısında, ve 
Bakanlığın bu yolda çalışmalar yapmasının lü
zumlu olduğuna doğrudan doğruya ferdî kredi 
sekinde sağlanması, işçilerimizin mesken prob
lemlerinin daha müspet şekilde halledileceğine 
inanmaktayız. 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Teş
kilât Kanununun, sosyal ve ekonomik hayatı
mızda kaydedilen gelişmeler ve kurum teşkilâ
tının plânın çizdiği istikamette artan faaliyet
leri muvacehesinde tadilinin kaçınılmaz bir hal 
alması ve hazırlanan tasarıda da sanayi sektö
rüne yapılacak ikrazın artırılması, gelişmemiz 
bakımımdan turizm sektörüne de ikraz sağlan
ması gibi hükümlerin bulunması memnuniyet 
vericidir. Biram evvel tasaraun kanunlaşmasını 
lüzumlu görmekteyiz. 

Sanayi müesseselerimde, maden ocaklarında 
meslekî kurslar açılmasına dair 3457 sayılı ka
nunun kapsamını değiştiren kanun tasarisiyle 
Çıraklık kanun teklifinin bMeştirOmek sure
tiyle çıkarılmıaisı yolundaki plân hükmüme uyu
larak, yapılan çalışmaların nihai safhaya gel
mesini memnuniyetle karşılarız. Ancak, çırak
lık müessesesinin ve küçük sanatlarımızın gün
den güne zayi olmakta bulunduğu nazarı itiba
ra alınırsa, tasarının biran evvel kanunlaşması
nın önemi büyüktür. 

Bakanlık, tüzük ve yönetmelik çalışmaları
na da gerekli önemi vermiştir. Fazla saatlerle 
çalışma tüzüğümde fazla mesai ücretlerini her
hangi bir tefrik gözetmeden % 50 ye çıkarmış
tır. Teşekküre şayandır. 

Hazırlama - Tamamlama - Temizleme isleri 
Tüzüğünde, her geçen saat içim % 25 i % 50 ye 
iş süreleri Tüzüğümde, günlük mesaiyi 8, haf
talık mesaiyi 48 saat, Cumartesi günü çalışmı-
yan yerlerde günlük mesaiyi 9 saat olarak tes-
bit etmiştir. 

Ayrıca; ücret politikası ile yakımem ilgili 
12687 sayılı Asgari Ücret Tesbit ve itiraz Ko
misyonu Yönetmeliği ile, 12782 sayılı Yıllık üc
retli izin Yönetmeliği ve 12992 sayılı Yönetme
liği de takdire değer çalışmalardandır. 

Bakanlığın diğer faaliyetlerimdem; en önem
lisi ücret politikasıdır. 275 sayılı Kanunun yü-
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rürlüğe girdiği 1963 senesinden beri işçi ücret
leri toplu sözleşmelerle pazarlık konusu haline 
gelerek, taraflar arasında demokratik hür dü
zen içerisinde serbestçe tanzim olunan bir sis
tem içinde tesbit olunmaya başlamıştır. Toplu 
sözleşme, grev ve lokavtın hukukî ve sosyal he
defi, işçilerimizin iktisadi ve sosyal durumları
nı medenî ve insanca yaşama düzenine sokmak
tır. işçilerimizin asgari bir yaşama seviyesine 
erişmelerini, millî gelirden paylarını hür nizam 
içerisinde almalarını içten arzularız. Esasen 
Bakanlığımızın faaliyetleri de bu yoldadır. 

Sosyal ve ekonomik güvenliğin ileri hedef
lere ulaşmasında, işçilerimiz gibi büyük payları 
olan işverenlerimizin politik güvenlik ve iş em
niyetlerini sağlam temellere oturtmak ve deva
mına yardımcı olmak em büyük vazifemizdir. Bu 
nizamın devamımda Türk sendikaları ve hür sen
dikacılarım da büyük payı olduğuma inanan A. 
P. her zaman yanlarında olacaktır. 

Bizim inancımıza göre, refah devleti, devle
tin, özel teşebbüsün ve bizzat işçilerimizin gös
terecekleri müşterek gayrete tahakkuk edecek
tir. Bu refah devletinin temel fikri, sınıf veya 
zümre değil, Türk milletinim tamamıdır. 

Asgari ücret, işçilerimizin insanca yaşama
ları için yeterli sosyal bir ücrettir. 

Toplu sözleşme, serbest pazarlık esasına da
yamam bu sistemde Devletim müdahalesi mev-
zuubahs olamaz. Ancak, sosyal gelişme ile eko
nomik gelişme birbirine paralel olarak yürüdü
ğünden, Devlet, toplu sözleşmelerin seyrini ya
landan takibetmek zorundadır. Zira kömür, 
akar yakıt, ulaştırma, * tekstil, gıda, sağlık gibi 
umumi hayata tesir edem büyük is kollarındaki 
fiyat artışları diğer is kollarına da kolaylıkla 
tesir edeceğimden bunları izlemek, Hükümetim 
vazifesidir. 

Ücret konusunda, üzerinde durulması gere
ken önemli bir husus da asgari ücretlerim tâyin 
ve tesbitidir. 

933 sayılı Kamumun 33 mcü maddesi gereğin
ce hazırlaman 12687 sayılı Yönetmeliğe göre 5 
üyesi işçi, 5 üyesi işveren, 5 üyesi Hükümet tem
silcisinden teşekkül eden asgari ücret tesbit 
ve itiraz komisyonu, çalışmalarını, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının hazırladığı metot ara
maları, Sağlık Bakanlığı ve tıp fakültelerinin 
norm günlük kalori miktarı, Devlet istatistik 
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Enstitüsünün tüketim harcamaları esaslarına 
göre, asgari ücretlerin istanbul'u ayrı bir böl
ge ve Türkiye'yi de 5 bölgeye ayırarak bölge 
esasına göre mütalâa edilmesini anaprensibola-
rak tesbit etmiştir, işçinin aile efradının da 
bir oran dâhilinde nazarı itibara alınmasını uy
gun görmüştür. Tamamlanmış olan bu çalışma
lar çerçevesi içerisinde tatbikata geçilmesini 
beklemekteyiz. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu faaliyetlerinden 
de bahsetmek isteriz : 

4837 sayılı Kanunla 1946 senesinde kurulan 
bu teşkilât, 931 sayılı yeni iş Kanunu karşı
sında yeniden önemli vazifeler yüklenmiştir. 931 
sayılı iş Kanununun 84 ncü maddesiyle, her 
çeşit iş ve serbest sanat niteliğinde olan diğer 
işler için bilgi toplamak, iş isteme ve iş ara
manın düzene bağlanması, işçi ücretlerinin 
iniş - çıkışlarını izlemek, geçim şartlanndaki 
yükseklikle karşılaştırarak sosyal sıkıntıların 
önüne geçmek için alınması gereken tedbirleri 
tesbit ve bunların uygulanmasına yardım et
mek, işçilerin meslekî eğitimlerini, (kalifiye 
işçi yetiştirilmesini) sağlamak, hizmet akitle
rinin yapılmasında aracılık etmek, genel ola
rak sosyo ekonomik kalkınmamızın gerçekleş
mesine bağlı Anayasamızın gösterdiği iktisadi 
ve sosyal hayatı tam çalışma esasına göre dü
zenlemek, 

Ayrıca 1944 te Filedelfia'da imzalanan Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtının gaye ve hedef
lerine ait bayannamede öngörülen hususları 
sağlamak gibi önemli vazifeleri de vardır. 

1968 senesinde bilhassa yayın sahasında ku
rum büyük bir gelişme sağlamıştır. Her ay 
10 000 işyerine dağıtılan iş arayanlar bülteni 
ile 6 000 işgücü kaynağına dağıtılan açık iş 
bülteni, geniş bir işçi ve işveren kütlesine du
yurulmakta ve ayrıca iş arayanlara açık iş 
bültenlerinin Türkiye radyolariyle yayınlanma
sı sağlanmaktadır. 

Böylece yılnıadan çalışan ve her imkânı 
^orlıyan kurumun yurt içinde işe yerleştirdiği 
işçi sayısı da son dört yıl içinde büyük bir ge
lişme göstermiştir. 

1965 yılında 258 070 kişi işe yerleştirilmiş
ken, bu sayı yıllar içinde artma göstererek 
1968 yılı sonunda 98 000 bir artışla 348 771 
kişi münasip işlere yerleştirilmiştir. 

4 . 2 . 1969 O : 1 

Ayrıca, iş piyasasında hissedilen vasıflı işçi 
yetiştirmek için de 1968 senesinde 148 kurstan 
2 195 vasıflı işçi yetiştirilmiş olup, bu mikta
rın önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağı bil
dirilmektedir, 

Yurt dışı işçilerimiz üzerindeki kurum faa
liyetleri de müspet neticeler vermiştir. 1967 
de yurt dışına 8 947 işçi göndermemize muka
bil, 1968 de 5 misli bir artışla; 43 204 e yük
selmiştir. 

1961 den 1964 dâhil 4 yıl içinde müsait kon
jonktürlere rağmen, 109 065 kişi dışarda mü
nasip işe yerleştirilmişken, 1965 yılı dâhil, 1968 
yılı sonuna kadar 4 yıllık devre içinde Federal 
Almanya'da 1966 Sonbaharında başlıyan ve sür
atle gelişerek birçok Avrupa ülkelerini tesiri 
altına alan ve 1967 yılı sonuna kadar devam 
eden ekonomik kriz dolayısiyle yabancı işçi 
alınması durdurulduğu ve Federal Almanya'-
daki 1 300 000 yabancı işçi sayısının 900 000 e 
kadar indirildiği ve 400 000 işçi Almanya'yı 
terk etmesi karşısında bundan en az zarar gö
ren Türk işçisi olup, krize rağmen 1968 de 
183 088 işçimiz yurt dışında münasip işlere 
yerleştirilmiştir. Bu ise takdir etmek gerekir. 
Bu da göstermektedir ki, iktidarımız zamanın
da yurt dışında işçilerimize iş sahası temin 
etmekte başarı sağlamış bulunmaktayız. 

Bugün dışarda muhtelif memleketlerde 
195 611 işçimiz çalışmaktadır. 

işçilerimizin 1966 yılında gönderdikleri dö
viz miktarı 115 334 365 dolar iken, 1967 de 
92 436 246 dolara düşmüştür. 31 . 12 . 1968 
tarihi itibariyle yurda giren döviz miktarı 
82 097 921 dir. Bunun sebebi yukarda açıklık
la izah ettiğim Almanya'daki ekonomik kriz
dir. Bu cevabı vermemiz daima, niye indi, 
sorusunun cevabıdır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, fikir iş
çileri dövizleriyle, ölüm, kaza, çocuk zammı, 
emeklilik gibi işçi tasarrufları dışında kalan 
ödemelerin de, resmî işçi dövizi kuru üzerinden 
ödenmesi kararının alınmasını yerinde ve isa
betli görmekteyiz, 

Kurumun köy kooperatifleri üyelerine dış 
memleketlere gitme önceliği projesine dayana
rak, 1968 senesinde giden ortaklardan bu koo
peratiflerin bankalardaki hesaplarına dış ül
kelerden döviz olarak 5 716 197 Tl. gelmiştir. 
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1969 senesinde 296 köy kooperatifinin mü
tebaki üyelerinin de gitmesiyle yalnız dış ül
kelerdeki ortaklardan gelecek hisselerle koo
peratif sermayelerinin 20 635 000 Tl. sına ba
liğ olacağı tahmin edilmektedir. Bu da, kuru
lan kooperatiflerin süratle gelişmesinde büyük 
önem taşımaktadır. 

Ayrıca, bu kooperatiflerin Köy işleri Ba
kanlığı ile müşterek yatırım projelerine gir
miş olmalarını huzurunuzda takdirle belirtmek 
isterim. Böylece millet olarak işçilerimizin yur
da döndükten sonra ne yapacakları sorusuna 
cevap vermek teşebbüsleri başladığını ifade 
etmek ve daha da büyük yatırımlar için gay
retler sarf edilmekte olduğunu duymak, hepi
mizi ve Bakanın ifade etmesi hepimizi bahti
yar edecektir. 

Değerli senatörler, birkaç noktada dilekle
rimizi belirterek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Raportör arkadaşlarımızın raporlarında be
lirttikleri dilek ve temennilere yürekten ka
tılıyoruz. Bu konular üzerinde tekrar konuş
mayı tekerrür kabul ederek, 1 - 2 temennide 
bulunup, sözlerimize son vereceğiz. 

1. Sosyal politika sahasında geniş görev
ler almış olan Bakanlık, kendi bünyesi içeri
sinde barem dışı hizmetlilerin sosyal güven
liğini - üzülerek ifade edelim ki - tesis edeme
miştir. 

Yetişmiş vazifelilerin, iki aylık bir rapor 
almaları halinde işten çıkarılması, sosyal gü
venlikle bağdaşamaz. Bu aksaklığın gideril
mesi hususunda Bakanlığın, gerekli kanunla
rın çıkarılması yolunda, Hükümet nezdinde te
şebbüste bulunmasını temenni ederiz. 

2. iki seneye yalan birzamandan beri, sağ
lık tesislerinde çalışan ve aynı mesai saati 
süresince vazifesi devam eden sağlık personeli 
ve memurlarının tazminat alamaması, adalet 
ölçüleriyle yorumlanamaz. 

3. Bakanlık idareci ve memurları tazminat 
kanunlarının biran evvel çıkarılmaması bü
yük bir adaletsizliktir. 

4. Sakatlar için çıkarılması gereken tüzü
ğün biran evvel çıkarılmasını lüzumlu gö
rürüz. 

5. Dışarıdaki işçilerimiz domuz eti yiye
memektedirler. Et ve diğer gıdalarla meyva-
larımızın Ticaret Bakanlığı ile müşterek ola
rak Almanya Hükümeti nezdinde temas edile

rek göndermemizin temini hususunda değerli 
Bakan arkadaşımdan gayret sarf etmesini dili
yorum. 

6. Dışarıdaki işçilerimiz Radyoyu iyi din-
liyemediklerinden, kâfi miktarda kitap, dergi 
ve gazete temin edemediklerinden şikâyetçi
dirler. Aksakliklarm giderilmesini temenni ede
riz. 

7. Sosyal Sigorta hastanelerimizin yanın
da akıl ve ruh hastalerinin de tesisi bugünkü 
sosyal genişlemeler karşısında önem taşımak
tadır ve işçinin sosyal, akıl ve ruh hastalığı 
diğer akıl hastalıklarından tamamen farklı
dır. Bu önemi dikkate alması Bakan
lığın ve Sosyal Sigortalar Kurumunun mutlak 
işçilerinin kesif olduğu bölgelerde ruh ve 
akıl hastalığı hastanesinin açılması için teşeb
büse geçmesini mutlak zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı
nın bir tablosunu çizebilmiş ve bu dâvanın hal
linde grupunrazun görüşlerini ifade edebilmiş 
ve o görüşler çalışma hayatımızda bir hizmet 
teşkil edebilmiş ise, kendimizi bahtiyar saya
rız. 

1969 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesinin, 
memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını 
grupum ve şahsım adına temenni eder, hepinize 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, grupları adına yapı
lan konuşmalar bitmiştir, şimdi şahısları adına 
söz alan sayın üyeleri söz sırasına göre arz edi
yorum. Sayın Altan, Sayın özmen, Sayın Di-
keçligil, Sayın Melen, Sayın Pırıltı, Sayın İs
men, Sayın Hazer, Sayın Bilgen, Sayın Ce
be, Sayın özer, Sayın Atmaca, Sayın Hazerdağ-
lı, Sayın öztürkçine. 

Sayın Altan buyurunuz efendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 

Başkan, kıymetli senatörler, vaktimiz dar ol
duğu için Çalışma Vekâleti dolayısiyle birkaç 
noktaya temas edeceğim. 

insanların cemiyet hayatı yaşamaları sebe
biyle ihtiyaçları gün geçtikçe çoğalmış, bu ih
tiyaçların temini zaruretiyle, istihsal ve imal 
bakımından, yeni iş sahaları açılmış ve dolayı
siyle iki müessese teşekkül etmiştir, işveren 
ve isçiler. Bu iki müessesenin birbirini istisma-
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n veya ezmesi bahis mevzu olunca, geçmişteki 
tecrübeler; işverenini işçiyi ezdiği, işçinin hak
larına riayet etmediğini göstermiş olduğundan 
bunu önleyici tedbirler almagelmiştir. 

Bizde de en son 1961 Anayasası ile çalışan
la çalıştıran münasebetleri daha Vazıh bir şek
le sokulmuş ve işçiye gereken hürrîyetiniin ve
rilmesi! ve işverenin kuvveti karşısında hakla
rını alabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
nı temin bakımından grev hakkı, toplu sözleş
me ve saire gibi halkları evvelâ Anayasa ile ta
mamen tesbit edilmiş ve bilâhara buna muvazi 
kanunlar çıkarılmıştır. 

Yalnız Türkiye'de her sahada olduğu gibi 
bu sahada da verilen haklar ve hürriyetler gün 
geçtikçe suiistimal edilir hale gelmiştir. 

Hürriyetler hiçbir zaman sınırsız olamaz, 
Maalesef her sahada olduğu gibi bu sahada da 
ıdaimî olarak kendisine ifrat derecede hak ta
nılan ve çalıştırma hürriyetlerini kısıtlama im
kânları verilen zümre diğerinin aleyhinde ve 
dolayısiyle de bütün cemiyetin aleyhinde bir 
suiistimal yoluna gitmiştir. 

Bugün Türkiye'de bine yakın sendika, 300 
küsur personel sendikası ve birkaç yüz de işve
ren sendikası vardır. Grev ve toplu iş sözleş
melinin aidedi de şimdiye kadar binleri geçmiş
tir. Bunun, takdir buyurursunuz M, memleket
te iş sahasına tesiri vardır, sermlaye garanti 
görmediği yere gelmiyeceğinden ve sermaye ga
ranti görmezse o tarafa doğru akmıyacağından 
iş sahaları daralmaktadır. Bir bakımdan da 
Türkiye'ûe birçok faktörler fiyat artışlarına te
sir ettiği gibi son olarak bir faktör de isçinin 
toplu sözleşmeleri ve grevleri de bu fiyat yük
selişlerine tesir etmekte ve maalesef işçiye ve
rilen birkaç kuruşun karşılığı fiyat yükselmesi 
dolayısiyle kendisinden tekrar geri alınma im
kânını doğurmaktaJdır. İşçinin de eline fazla 
bir şey geçmemektedir. 

Burada bir haksızlık da, bilimsel haksızlık 
da şudur: Bugün Türkiye'de kültürlü, ihtisas 
sahibi, mütehassıs eleman arkadaşlarımızın bi
le Devlet sektöründe çalışması halinde ala
cağı ücretin tavanı ve tabanı tesbit edilmiştir, 
fakat maalesef işçi ücretlerinin tabanı tesbit 
edilmiş, tavanı tesbit edilmemiştir. Bunun 
böyle ilânihaye gideceği düşünülse bu, bir mü
savatsızlık yaratmakta, bir tarafta Devlet sek
töründe çalışan işçi tabanı, tavanı tesbit edile

mediği için, bir nazariye de olsa, fiyat yükseli
şine kendisini ayarlamakta, rahatça ve istedi
ği hakkından fazlasını grevlerle, şunlarla bun
larla alabilmekte, halbuki o bir tarafta bir mü
tehassıs, doktor, mühendis ve saire kanun
la tahdiıdediîdiği için kendisi ihtisasına rağmen 
<h?j]dkmı alamamak suretiyle Türkiye ̂ de münev
verin iktisadi bakımdan durumu daima diğer
lerinden kötü bir duruma düşürülmektedir. Bu
nun için sendikalarda grev yapabilme hususun
da daha katî hükümler konulmak, daiha tahdit
ler konulmalı, âmme menfaatinin bulunduğu ve 
âmmeye zarar verecek halleri önleyici kesin 
tsddirler alınmalıdır. Aynı iş kolunda birçok 
ssndikalar kurulmuştur ve hattâ ben temas et
tim bir işçi senldikası idarecisi bana; yeni bir 
kuruluş için bir onbin lira konulması halinde, 
inhanın rahatlıkla üçbin lira her ay gelir temin 
edebileceğini beyan etmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bilhassa bir 
hususa daha nazarı dikkatinizi celbederim, sen
dika idarelerinde vazife alan arkadaşlarımın 
ücretleri de işçi ile telif edilemiyecek kadar 
fahiştir. 

Yine demin arz ettiğim gibi, normal haya
tımda başkanlığının veya diğer vazife aldığı 
yerlerdeki ücretlerin dörtte birini alamıyacak 
seviyede olan arkadaşlar bugün fahiş ücretler 
almakta, hususi otomobillerde gezmekte, kimi
sinin lojmanı bulunmakta ve Avrupa'ya bile ra
hatlıkla gidebilmektedir ve bu suretle işçinin 
tırnağından artırdığı, kendi hakkını savunmak 
için kurduğu bu müessesenin paralarının bü
yük bir kısmı, hususi kalem memureleri tutmak
la, geniş, konforlu dairelerde vazife ifa eden ve 
bol para alan bu sendika menısuplan tarafından 
işçi sömürülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki her hür
riyet gibi bu da suiistimal edilmektedir. Bura
da bir hususu daha belirtmek isterim; Anaya
samız ve Sendika Kanunu gereğince sendika 
kurmak serbest, üye olmak ve çıkmak da ser
besttir. Böyle bir serbesti hükmü bulunmasına, 
rağmen, sendikalara üye olan şahısların üye 
aidatları, sendikanın karşısında bulunan işveren 
tarafından mecburen kesilip kendilerine veril
mektedir. Bu bence çok haksız bir tutumdur, 
aynı zamanda Anayasa ve kanunun serbest gi
riş ve serbest sendika kurma ve çıkma hüküm-
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lerine de aykırıdır. Onun için bizce bu aidat ke
simi hususundaki hükmün de kaldırılarak, 
umumi prensip sendikaya üye olan şahsın, sen
dikasına vermekle mükellef olduğu aidatı bizzat 
kendisinin vermesi veyahut da sendika idareci
lerinim bunu tahsil etmesidit. En normali, en 
mâkulü budur. Öbürü bir haksızlıktır. Kendisi
ne daima başkaldırma imkânı olan ve kendisin
den şu veya bu hissi tesirlerle şunun, bunun 
kışkırtması sebebiyle, işyerine karşı cephe alan 
şahsa, bir silâh mahiyetinde bulunan müessese
nin yaşaması için, paranın toplanıp verilmesini, 
mağduru durumunda bulunan işverene tahmil 
etmek mantıkla kafailitelif değildir. îşin esasına, 
eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu hüküm de kalk
tığı takdirde, zannederim ki daha âdil bir ça
lışma sistemine, daha iyi bir sendikacılık yönü
ne gitmiş oluruz... 

'BAŞKAN — Sayın Altan, üç dakikanız var, 
hatırlatırım... 

NAHÎT ALTAN (Devamla) — Bendeniz de 
zamanın kısalığından bahsedecektim, zaten onun 
için fazla konuşmıyacaktım. Bu bakımdan mâ
ruzâtım bu kadar, zamanımız kısa, tabiî Ba
kanlık yenidir, elbet teşkilâtı kurulacaktır. Her 
müessesede olduğu giibi aksaklıklar giderilecek, 
zamanla rayıma oturacaktır. Mühim olan me
sele müessesenin lüzumu olup olmamasıdır. Ge
rek Bakanlığın çalışmaları ile gerek bu grev 
ve lokavt ve saire gibi diğer müesseseler lüzum
lu müesseselerdir. Bu lüzumlu müesseseleri ra
yına oturtmanın daima faydalı olacağına kaa-
niim. Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altan teşekkür ederim. 
Sayın Özmen? Yoklar. 
Sayın Dikeçligil, buyurunuz efendim. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Çalışma Bakanı arkadaşımız yeni, Ça
lışma Bakanı arkadaşımızdan istirhmımız, şim
diye kadar Senatomuzda gerek sözcüler tarafın
dan,, gerek diğer arkadaşlarımız tarafından ko
nuşulan meseleler üzerine hassasiyetle eğilmesi
dir. Çünkü, bâzı meseleler üzerinde durulma-
dığı için, biz onda tekrara gitmiş oluyoruz. Had
dizatında, bütçe müzakerelerinin sebebi hikme
ti, ileri sürülen fikirlerin yapılabileceklerinin 
ele alınması ve yapılması keyfiyetidir, inşallah 
arkadaşımız bunları yerine getirir. 

Muhterem arkadaşlar, samimiyetle söylüyo
rum ki, Türk işçisi, vatanperverdir. Bu vatan
perverliği içerisinde kanaatkardır da ve kolay
lıkla uzlaşma yollarını da buluyor. Meselâ tek
stil sanayiinde çalışan işçilerimizin müessesele
rinin zarar etmemesi için biran önce anlaşmaya 
doğru gitmesi elbette memnuniyet vericidir. 
Böyle bir işçi kütlesine hizmet elbette Çalışma 
Bakanlığı için bir vazife olacaktır. Aynı za
manda yine bu işçilerimizi onore etmek bizim 
vazifemizdir. 

Türk - iş'in kongresinde memleket meselele
rine çok temas edildi ve gerek raporlarında, 
gerekse mümessillerinin konuşması, biz siya
siler tarafından okunmaya değer, tetkik edil
meye değer. Artık Türk işçisi, şunu ifade 
edelim ki, memleket meselelerini anlamış ve 
nedeninin üzerinde samimiyetle duruyor. Hükü
metler, onun için bunların konuşmalarına de
ğer vererek kendi vazifelerini, kendi istika
metlerini halkın arzulanna göre yöneltmek 
mecburiyetindedir. Benim sayın Bakandan bir 
ricam var, geçen sene konuştuk. Bizim işçile
rimizin yaş hadleri, emekli haddi 60. Bunun 
erkek işçilerde 55 e inmesi, kadın işçilerde 50 
olması için kanun gelecekti, bugüne kadar gel
medi. Buna ihtiyaç var. işyerlerinde işçileri
mizi tetkik ettiğimiz zaman, bir tekstil sanayii 
içerisinde çalışan işçinin, sıcaktan, pamuk toz
larının içerisinde, ömrünün tahammülü o ka
dar aşırı değildir. Emekliye ayrılan çok işçiler, 
dış havaya çıktıktan sonra derhal çokları rah
meti rahmana kavuşuyor. Vakit geçirilmeden, 
bu erkek işçilerimizin yaş hadlerinin 55 e, ka
dınların ise 50 ye indirilir kanunun getirilme
si, Meclisimizin tatile girmeden, yani daha 
doğrusu seçime girmeden önce çıkması bir za
ruret halindedir, bunu işçilerimiz beklemektedir. 
Bunu Türk - iş Kongresinde bir defa belirttiler. 

Benim esas üzerinde durmak istediğim me
sele dışardaki işçilerimiz konusudur. Biz iş
çilerimizi dışarıya gönderirken önceden gerek
li tedbirleri almıyoruz. Almanya'ya ve diğer 
Avrupa memleketlerine gönderdik, istim arka
sından gelsin dedik, birçok ihtiyaçlarımızı son
radan gidermeye çalıştık. Şimdi Avusturalya'-
ya işçilerimiz gidiyor. Bu işçilerimizin ihtiyaç
larını beraber düşünmeli, çocukları okuyacak, 
işçilerimiz giderken beraber öğretmenini gön-
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dermeli, mânevi cihazlanmaları lâzım, onlar
la beraber din görevlileri gönderilmeli ve bura
daki işçilerimizin erimemesine dikkat edilmeli, 
gayret gösterilmeli. Hamdolsun bugün Türki
ye'nin nüfusu artıyor. Muhtelif yerlere çıkan 
işçilerimiz bizim için bir tampon, aynı zaman
da bizim için bir kıymet, aynı zamanda bizim 
için bir propaganda unsurudur. Onları ne ka
dar kuvvetli olarak ayakta tutarsak, memle
ketlerine bağlılıklarını temadi ettirirsek o ka
dar yerinde olur. Bilhassa Sayın Bakandan taa 
denizaşırı ülkeye, Avusturalya'ya giden işçile
rimizin giderken beraber bütün ihtiyaçlarının 
görülmesi yurt hareketlerinin giderilmesi, tek
rar ediyorum, çocuklarının okutulması için öğ
retmenlerinin gitmesi bir zarurettir. Bütün 
ihtiyaçları şimdiden tesbit edilmelidir. 

Bugün Batı ülkelerine işçiler gönderilirken 
önceden tedbir almadığımız için bunların sı
kıntılarını çekmekte devam ediyoruz. 

Batı - Almanya'daki işçilerimizin kültür me
selesi üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. 
Yapılan neşriyat kâfi değil, yeterli olmalı. On
lar da biz gittiğimiz vakit dert yanmıştır. Al
manlardan, oradaki tavassutu sağlıyan kimse
lerin kendilerinden olmadığını ileriye sürüyor
lar. Nitekim, bu insanların yaptıkları neşri
yatı gazetelerde okuduk, bunlar işçilerimiz ara
sında komünizm propagandasını yaymaya gay
ret ediyorlar. Eğer, bizim işçilerimizin hakla
rını arayan insanları biz göndermiş olsaydık, 
Hükümet bunu deruhde etmiş olsaydı, parala
rını vermiş olsaydı bu, olmıyacaktı. Bakanı
mızın şimdiden bunun üzerinde hassasiyetle 
durmasını istirham ediyorum. Gazetelerden 
okuyoruz, bâzı nahoş hâdiseler oluyor. 

Yine oradaki işçilerimizi boş bırakmayıp 
toplu bulundukları zamanlarda konferanslar 
verdirilmelidir. Siz, Türkiye'yi temsil ediyor
sunuz, demeli. Küçük meselelerin göze battığı 
onlara izah edilmeli, moralleri yükseltilmeli, 
ahlâki değerleri hakeza, takviye edilmelidir. 

Oraya giden din adamlarımızın, aldığımız 
mektuplardan öğreniyoruz, pasif kaldıkları ve 
daha ziyade bir büro memuru olarak vazife 
gördükleri kulağımıza geliyor ve onlardan al
dığımız mektuplardan da bunu öğreniyoruz. 
Halbuki, onların oradaki vazifesi öyle değil. 
Türk işçilerinin üzerinde hassasiyetle durup, 
meselelerini izah edip, moral bakımından tak

viye etmeleri iktiza eder. Yoksa, büro adamı 
gönderdikten sonra bir kâtip gönderirsiniz bu 
vazifeyi yerine getirir. O halde, oraya gidecek 
din görevlilerinin üzerinde hassasiyetle durul
ması lâzım. Sık sık moral takviyesini yapmalı 
bu işçilerimize. Bu, tahmin ediyorum, kısmen 
dahi olmuyor. 

Yukarıda arz ettiğim üzere Bakandan bir 
istirhamım olacak, bizim arkadaşlarımızın ifade 
ettiklerine göre, yine Batı Almanya bankaların
da 600 - 700 milyon arasında DM olduğu söyle
niyor. Bu işçilerimizi teşvik ederek ve bilhassa 
bu mevzuda Çalışma Bakanlığı önderlik ederek, 
bunların parasını Türkiyeye getirip, faydalı 
yatırımlara doğru sevk edebilir ve etmeli. 

özel teşebbüsle beraber müşterek iş yap-
mıyan firmalar çıkıyor, teşebbüsler çıkıyor, ama 
Türk işçisinin bunlara güveni yok. Bazan alda
tıldıkları da vâki oluyor. O halde Çalışma Ba
kanlığı oraya göndermiş olduğu işçilerimizin 
kazançlarını Türkiye'ye getirip müsmir yatı
rımlara doğru sevk etmek için hocalık vazifesini 
yapmalı. Meselâ, işçi Sigortaları Kurumu bu 
işte önderlik yapabilir ve onlarla beraber fay
dalı yatırımlara doğru gidebilir. Mevzuat me
seleleri varsa bu ortadan kaldırılmalıdır. Çok 
faydalı bir iş olacak, Türkiyemizde. Ve bunlar 
kalifiye insanlardır. Memleketimize bir taraf
tan döviz temin ederlerken, bir taraftan da 
kendilerini yetiştirmiş kimselerdir. Böyle yetiş
tirilmiş kimselerin orada bırakılmayıp, yetişen 
insanları buraya paralariyle beraber celbedip, 
faydalı yatırımlara doğru yönelttiğimiz takdir
de gayet iyi. olur» 

Biz, yabancı sermayeyi arıyoruz. Yabancı 
sermayeyi memleketimize çekmek için elimiz
den gelen gayreti gösteriyoruz. Ama, onlar da
ha fazlasını götürüyor. Bizim işçilerimizin dö
vizlerini buraya getirip de faydalı yatırımlara 
koyduğumuz takdirde bu paralar burada kala
cak, transfer edilmiyecek. iş gücü de değerlen
dirilecek. Ben, kaaniim ki, defalarca söyledik, 
şimdiye kadar bizim Avrupadaki muhtelif işyer
lerinde çalışan işçilerimiz hangi sahalarda ça
lışıyor, bunun istatistikleri dahi yapılmamıştır. 
İnşallah, ben aldanıyorum, yapılmıştır. Sayın 
Bakan, sizin en faydalı ve müsmir hareketiniz 
emin olunuz bu olacaktır ve bence bu olmalı
dır. Türkiyemizin para gücüne ve aynı zanıan-
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da yetişmiş insana büyük ihtiyacı vardır ve 
memleketimizde sanayi inkilâbınm gelişmesin
de bu işçilerimizin celbi, paralarının faydalı yer
lere yatırılması kadar kıymet ve değer taşı
yan birşey olmıyacak ve bunlar Anadolunun 
muhtelif yerlerine de yatırıma doğru teşvik 
edilebilir, gönderilebilir ve bunda Hükümet 
öncülüğünü esirgememelidir, nâehil ellere bıra
kılmamalıdır. 

Bir de başka bir istirhamım var, o da şu 
olacaktır, işçi Bulma Kurumu artık faal bir 
hale gelmelidir. Biz milletvekilleri veya sena
törlere iş bul diye mütemadiyen tazyikle ol
maktadır. Hiçbir milletvekili ve senatör işçi Bul
ma Kurumu değildir. Vatandaşın kafasına bunu 
sokacak olan bu Çalışma Bakanlığıdır. İşçi Bul
ma Kurumudur. İşçi Bulma Kurumunun dışın
da tavassutla, rica ile, mihnetle bir işçi alın
mamalıdır. Alınmamalıdır ki, parlamenterler 
rahat kalmalıdır. Bunu vatandaşlarımıza yay
gın bir şekilde duyurmalıyız, yaymayılız. 
Bu bizim vazifelerimiz olmalıdır. Ayrıca bunda 
âdil olunmalıdır ve işe insanlar sevk edilirken 
ailenin durumu, onun kabiliyeti gözden geçi
rilmelidir. Alınacak işç; acaba kaç kişilik bir 
aileye bakacak, okuma ve yazması var mı, tah
sili nedir? Bunlar üzerinde durulacak ve iş 
yerlerine sevk edilirken ayrıca, kanaatimce 
bir de iş eğitimine tabi tutulacak. Bunlar işçi 
Bulma Kurumunun vazifesi olacaktır, işçi Bul
ma Kurumunu parlamenterler iyi çalıştırılırsa 
ve işçi Bulma Kurumuna iş istiyenleri gönde
rirse işçi Bulma Kurumu da vazifesini yapar ve 
biz de dolayısiyle mutavassıt insan olma duru
mundan kurtuluruz. Bunu biz parlamenterlerin 
takviye etmesi lâzımdır. Çünkü, dertlendiğimiz 
bir meseledir. 

Bütçenin memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını öenabı Allahtan niyaz ederim, ar
kadaşıma da, Sayın Bakan arkadaşıma da mu
vaffakiyetler dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, teşek
kür ederim. 

Sayın Melen?. Yoklar.. Sayın Pırıltı?. Yok
lar. Sayın İsmen?.. Buyurunuz efendim. 

HİKMET^ İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler 

Çalışma Bakanlığının görevi çalışma hayatı
nı düzenlemektir. Çalışma Bakanlığı kuruluş 

ve görevleri hakkında 4841 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi; «Çalışma Bakanlığı çalışma ha
yatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama sevi
yesinin yükseltilmesi, çalışanlar çalıştıranlar 
arasındaki münasebetleri memleket yararına 
ahenkleştirmesi, memleketi çalışma gücünün ge
nel refahı artıracak surette verimli kılması, tam 
çalışma ve sosyal güvenliğin sağlanmasiyle gö
revlidir.» demektedir. 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşimiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan 
Hakları Beyannamesinin 25 nci maddesi aynen 
şöyle der : «Her şahsın gerek kendisi, gerekse 
ailesi için, yiyecek, mesken, tıbbi yardım ve ge
rekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlık 
ve refahını temin edecek bir hayat seviyesine 
ve işsizlik, hastalık, dulluk, ihtiyarlık hallerin
de veya geçim imkânlarından iradesi dışında 
mahrumiyet yaratacak diğer bütün hallerde sos
yal güvenliğe hakkı vardır.» 

Açıkça görüldüğü gibi, T. C. Hükümetinin 
de imza koyduğu, İnsan Hakları Beyannamesi
nin bu hükmüyle Çalışma Bakanlığının görev
leri sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. 

Ancak bu iki maddeyi Türkiye'nin içinde 
bulunduğu gerçeklerle karşılaştırınca insanın 
irkilmemesi mümkün değildir. Dugün Türkiye'
de milyonlarla işsiz insanımız çaresizlik içinde 
kıvranmaktadır. Bir kısım insanımız ekmek 
kapısı bulmak için el diyarlarına gitmiştir. 600 -
700 bin insanımız sıra beklemektedir. Yılda 
% 2,7 nüfus artışı durumun ne kadar kötü ol
duğunu ortaya koyar ve Çalışma Bakanlığının 
çalışma hayatımızı düzenleme görevinden söz 
etmek, İnsan Hakları Beyannamesi uyarınca in
sanlarımızın insanca yaşamalarından ve gele
ceğe güvenmelerinden bahis bile edilemez. Bu
gün Türkiye'de çalışma hayatının düzenlenme
sinden önce çalışma hayatının yaratılması ge
rekmektedir. En büyük sorunumuz budur. Bu 
sorun çözümlenmedikçe hiçbir iş yapamıyoruz 
demektir. Ekmeğini çalışarak çıkarmak zorun
da olan insana çalışma imkânı sağlamamak de
mek ona yasama hakkı vermemek demektir. Ça
lışma çağındaki insanları işe bağlıyamamak, o 
insanların ülkesini geliştirmemek demektir. 

Sayın senatörler, şunu iyice bilmek zorunda
yız ki, bugün Türkiye, Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik sorunlarını çözecek bir yönetimden 
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yoksundur. Milletçe dertlerimizin, sıkıntıları 
mızın, acılarımızın anakaynağı budur. Türkiye j 
bugün tüm Türk halkının sorunlarım çözmek 
için değil, bir avuç insanın, ağanın, beyin, bezir
ganın, tefecinin çıkarı hesabına yöneltilmekte
dir. Kapitalist düzen insan topluluklarına mut
luluk vermez, bir avuç insana büyük servetler 
sağlar. Bunun içindir M, kapitalizm yer yüzün
den adım adım silinmektedir. Onun için kapi
talizm çeşit çeşit kılık değiştirmektedir. Kapita
list düzen bizim gibi geri bırakılmış ülkelerin 
halklarına bırakınız mutluluğu, kuru ekmek bi
le veremez. Nitekim vermediği de ortadadır ve 
insanlarımız dünyanın öbür ucuna taşınmakta
dırlar. 

Onun için, Türk halkının sorunlarını çöze-
miyen ve de çözemiyecek olan bu düzenin de
ğişmesi zorunludur. Çalışma Bakanlığı ile il
gili İ 000 tane kanun maddesi çıksa insan Hak
ları Beyannameleri tozlu raflarda kalırlar. Bu, 
halkımızı ezen, yoksullaştıran bozuk düzenin 
Anayasa hükümleri içinde değiştirilmesi, halk
tan yana bir düzen haline getirilmesi kesinlikle 
zorunludur. 

itirazsız kabul edilmesi gerekir ki, insan dün
yaya bir defa gelir, insanca yaşamak her insa
nın en tabiî ve de kutsal hakkıdır, insan yaşa
mak için önce ekmeğe muhtaştır, insanca yaşa
mak için ekmekten de öteye çok şeylere muhtaç
tır. insan ihtiyaçlarını çalışmakla karşılar. Ça
lışmak için iş kapısı gerekir. Belli başlı iş kapı
sı da topraktır, fabrikadır. 

O halde önce toprak ve endüstri sorunu hal
ledilmelidir. Geri kalmış ülkelerde bu dâvala
rı ancak toplumcu düzenler halleder. Çünkü ken
di öiz işidir, bu. Bunu bilim ve insanlık tecrübe
leri ve de tarih böyle söyler. Bugünün düzeni 
yerine halkçı düzenin kurulması kaçınılmaz bir 
zarurettir. Bu gerçeği bu düzenden yararlanan
lar ve ortakları elbette ki, kabul etmiyeeekler-
dir, ama bu gerçeği bu düzenin acısını çekenler 
eninde, sonunda anlıyacaklar ve kendi yararla
rına çevirecekler, Devlet yönetimine ağırlıkla
rını koyacaklardır. 

Sayın senatörler, demekki konu, Bakanlık 
konusu değil, hükümetlerin politikaları konu
sudur. Bakanlıklarda belirli politikalara dokun
madan bâzı günlük sorunlar üzerinde çalışmak
tadırlar, sorunun köküne inemezler. Böyle olun

ca, halen çalışmakta olan işçilerin bâzı sorun
larına çareler arayacaktır. Nitekim A. P. ikti
dara geldiğinden beri işsizlik sigortası, Tarım 
iş Kanunu çıkaracağını va'deder durur, fakat 
bir türlü gerçekleştirmez. Gerçi Türkiye'nin 
bugünkü koşulları içinde bu çıkarılacağı söy
lenen kanunlardanda büyük yararlar beklene
mez. Çünkü asıl işsizlik sigortası işsizliğin or
tadan kaldırılmasıdır. Milyonlarca işsiz mem
leketi dört dönerken iş bulma şansına erişmiş 
bir kısım insanları işsizlik sigortasına bağla
nışsın pek önemli bir anlamı yoktur. Kaldıki 
işsizlik sigortası ile kıdem tazminatlarınında 
kaldırılması düşünülmektedir. Bu da işverenle
ri ferahlığa ulaştıracaktır. 

Tarım İş Kanununa gelince, asıl iş insanla
rı, ırgatlıktan kurtarmaktır. Ama bu söz konu
su kanunlar bu düzen içinde bir ölçüde de olsa 
çalışanlara bâzı haklar sağlıyacaktır. Bugüne 
kadar neden bir türlü gerçekleştirilmediği de 
ciddî bir şekilde açıklanmalıdır. 

Anayasamızın 47 nci maddesi «işçiler, işve
renlerle olan münasebetlerinde, iktisadi ve sos
yal durumlarını korumak veya düzenlemek ama-
ciyle toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptir
ler...» der. Buna göre işçilerimiz çalışma ve ya
şama şartlarını düzeltmek için sözleşmeler yap
maya uğraşırlar, isteklerini kabul ettiremezler
se greve başvururlar. Ancak Anayasamızda da 
pek yeni olmamasına rağmen 275 sayılı Toplu 
iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunuyla işçi
lerin karşısına bir lokavt müessesesi kurul
muştur. Şimdiye kadar lokavt müessesesi pek 
çalışamadı ise de, bugüne kadar işçilere dişini 
sıkarak vereceği tavizler artık bitmiştir. Bun
dan öteye iş ciddileşmektedir. Nitekim son ay
ların işçi işveren olayları olmuş, Sümerbank 
Teksif Sendikasına karşı lâfta da olsa lokavt 
ilâr. etmiştir. Bundan böyle arkası gelecektir. 
Denilmektedir ki, greve karşı lokavt bir hak
tır. Değildir, sayın senatörler. Fakat zamanın 
darlığından ötürü bunu açıklamaya imkân yok. 
Ancak belirtmeliyim ki, lokavt karşısında iş
çiler grev hakkına gereği gibi sahip değillerdir. 
Başka memleketlerde grevin çeşitleri vardır, iş
çiler karşılaştıkları meselelere göre bu grev 
çeşitlerine başvurarak işlerini çözümlemeye ça
lışırlar. 

Oysa ki bizde işçilere bir çeşit grev hakkı 
tanınmıştır. Buna göre, işçiler sadece sözleş-
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me şartlarını kabul ettirmek, ya da buna bağlı 
olarak kabul edilmiş şartları uygulamak için 
grev yapabilir. Dayanışmaya ve genel grev hak
lan Türk işçilerine tanınmamıştır. Sendikala-
n dar bir grev hakkı içine sokarak ve bir de 
lokavtla tehdidederek işçilerin ekonomik ve sos
yal şartlarını düzeltmek, gereği gibi düzenle
mek mümkün olamaz. 

-Bugün Türkiye'de sendikal hareketleri yan
lış yönlere çekmek için, işçileri patronlara sat
mak için yoğun hareketler vardır. San sendi
kacılık denen bu sendikacılık oyunu işverenle
rin de çok işine gelmektedir. 

Son Singer Kumpanyası olayı, işte böyle bir 
oyunun farkına varan ve direnen işçilerin ba
rına neler getirmiştir. Fakat Hükümet yetkili
leri bu olaylann gerçek nedenleri üzerinden at
layıp, işçileri bu tutuma iten haksız tasarruf
ları görmemezlikten gelip her yöniyile işçile
re yüklenmişlerdir. 

Anayasamızın hiç kimseye eziyet, işkence 
yapılamaz hükmünü bir tarafa iterek genç, 
tertemiz Türk evlâtlarını coplamış, falakaya 
vurdurulmuş, aç ve soğukta bırakılmışlardır. 
Bir de üstelik, böyle yaparlarsa ekmek kapı
larını kaybederler, demekle haysiyetleriyle de 
oynanmıştır. 

Singer Kumpanyası işçilerimizin, ekmek ka
pısı olmaktan çok işçilerimiz Singer Kumpan
yasına servetler kazandırmakta olduğunu bil
memiz lâzım. Hükümet bunu böylece bilmeli
dir. Öz kardeşlerimizin emek gücünden milyon
lar kazanan yabancı kumpanyalara karşı ol
sun bari haklanmızın savunulması gerekirdi. 

işçiler sadece Anayasanın onlara hak tanı
dığı 46 ncı maddesini özgür; sendikalaşma hak
larını kullanmak istemişlerdi o kadar. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın ismen, teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, ben bu konuda pek söz alacak değil
dim, bir başka maksatla ismimi yazdırmıştım. 
Şimdi oraya dönmeden evvel emek - sermaye 
ilişkilerinin Türkiye'de yeni bir gelişme içinde 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Görünen şudur, bu gelişen sosyal ihtiyaçlar 
karşısında bentler kurarak bunu önlemek, 
bunu geriye itmeye çalışanlar var. Bu, yanlış 
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bir yoldur. Bir sosyal hareket gelişmekte ol
duğuna göre, ona en akıllı olan yol, mâkul bir 
mecra bulmaktır. Mecra bulunarak o, z ararcaZ 
bir hale getirilebilir. Aksi takdirde o gelişen 
sosyal ihtiyaçlar, ne kadar bent yapılırsa ya
pılsın, ne kadar engel çıkanhrsa çıkarılsın, 
ya onu yıkar, veya onun üzerinden aşar ve 
geçer. Bir kısmı da o açılmak istenilen mecra
yı. tıkamak istemektedirler. Açıldıkça önüne 
kütük atmakta ve o mecrayı taşırarak sosyal 
bünyede rahatsızlar yaratmak istemektedir
ler. Türkiye'de hükümetlerin kanaatimce, par
lâmentonun bulacağı tedbir meseleyi bu hu
dut içerisinde tutmaktır. Yani, ne bu cereyan
ların karşısına çıkıp direnmek, onu geriye it
mek, ne de başlıyan akıntının önüne kütük ata
rak onun yolunu çevirmek ve zararlı bir hale 
getirmektir. Maalesef, Türkiye'mizde, politik 
hayatta bu iki cereyanın da taraftarlısı oldu-
ğv. görülmektedir. Anayasamız en doğru yolu 
bulmuş ve göstermiştir. Buna göre tedbirler 
aknmıştır. Yeterli değil, ama zaman içerisinde 
geliştirilebilir. 

Sosyal tedbirler alırken herkesin ittifak 
edebileceği bir konuda kanaatimce sosyal si
gorta konusudur. Teferruata girmiyorum, si
gortayı artık bütün çalışanlara teşmil etmek 
gerekir ama bir güç meseledir, çok çalışmak 
istiyen, hazırlık istiyen bir konudur biliyorum 
ama, geç de kalmış bir konu olduğunu da kabul 
etmek lâzım. Bu tedbirleri biran evvel almak 
suretiyle bugünkü münakaşalar ancak azaltı
labilir ve önlenebilir. 

Arz ettiğim gibi bu konularda tedbirler 
alınmaya başlanmıştır. Ama, işte bir taraftan 
yenileri buna ilâve edilecek, 

Tarım işçilerinin durumu; tanm işçileri ko
nusu cidden önemli bir konudur. Başı boş bir 
saha halinde kalmıştır. Fakat, bunun köyler
de nasıl tatbik edileceği, çiftliklerde nasıl tat
bik edileceği halikında bunu, zaman içerisinde 
ve kendi değeri ölçüsünde anlamak lâzımgelir. 
Yani, birdenbire ziraat işçilerinden, sanayi 
işçilerine kadar kolayca bir sosyal güvenlik 
tedbiri getirileceğini söylemek belki kolaydır, 
ama bunu uygulamanın güç olduğu inancın
dayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu işçi konusunda bir 
m;ühim mesele de, yabancı ülkelere giden işçi-
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lerin durumudur. Yabancı ülkelere giden işçi
lerin yurt içindeki dağılımı, sadece bu nok
tadan işi ele alıyorum, yurt içindeki dağılımı. 
bir sosyal denge esasına dayanmamaktadır. Tıp
kı, üniversiteye girmek istiyen öğrencilerden 
imtihanı kazanan ancak üniversiteye almıyor. 
Halbuki, bâzı bölgelerde öğretmen yok, lise
lerde, ortaokullarda, o bölgelerde okuyanlar 
zaten imkânsızlıklar içerisindedir, imtihan ve
rip üniversiteye kaydolmak imkânını bulama
maktadırlar. Tıpkı bunun gibi, bâzı bölgelerin 
işçileri kalifiye halde değillerdir, imkânları 
mahduttur. Binaenaleyh, bunları dışarıya gön-
rerirken de bu sosyal dengesizliği nazara alarak 
dışarıya gidecek işçiler de, buna göre bir barem 
ve kontenjan ayırmak lâzımdır. Bunu ben bir
kaç defa daha ilgililerden rica etmişimdir. Tabiî 
bunun da bahaneleri ve sebepleri bulunmuştur, 
ama haklı değildir. Haklı olan sosyal bir ko
nudur, ihtiyaçlar nazara alınmalıdır. İhtiyaç
lar da şiddeti ölçüsünde nazara alınmalıdır. 
Bir bölgenin yetişmiş, kalifiye işçilerini dışa
rıya göndermek, farzedelim, istanbul ve Anka-
rp/dakileri, o kolay. Ama, bâzı bölgelerde kali
fiye işçi yok. Gelişmiş mıntakalar öne alınınca 
Anayasanın istediği sosyal düzen kurulama
maktadır. 

Dış ülkelere giden işçilerin çeşitli dertleri 
hakkında arkadaşlarım konuştular, onları tek
rar etmiyeceğim. 

Grevlerin Türkiye'de yeni bir konu olduğu
nu da kabul etmek lâzım. Grevden istifade eden
ler bu hakkın Türkiye'de yeni olduğunu, bilhas
sa sendikacıların yeni olduğunu, bunun mille
te benimsetilmesi lâzımgeldiğini bir esas olarak 
kabul etmeleri gerektiği inancındayım. Aksi 
takdirde gelişmesi lâzımgelen bu müessesenin 
daha başlangıçta birtakım mukavemetlerle kar
şılaşması mümkündür. Bunu da şükranla kay
dederim ki, Türk - iş mâkul bir hudut içerisin
de tutmaya çalışmaktadır ve Türk - iş'in tuttu
ğu bu esas da Hükümetin de zaman zaman yar
dımcı olduğunu görüyoruz. Hükümetin bu ko
nuda kanaatimce yanlış hareketi, Sümerbankta 
alınan son lokavt kararıdır. Karar belki alma-
lir, ama her halükârda Devletin işveren duru
munda olduğu bir müessesede böyle bir tatbi
kat. teşvik görmemeliydi. Özel sektörde bu ihti
yaç halinde uygulanabilir. Ama Devlet bunu 
hem geç uygulamalı, hem de güç uygulamalıdır. 
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Yani, Devlet sektöründe lokavta yer verilme
melidir. Çünkü, oraya gelinceye kadar birta
kım yollar vardır, kanun bunu tâyin etmiştir. 
Bu anlaşma yollarını birer birer denemek ve 
onlarda Hükümete düşen görevleri lâyikiyle 
yapmak, müesseselere düşen görevleri tama-
miyle yapmak ılâzımgelir. En son, en son şeye 
geldikten sonra, yine resmî sektördeki işve
renler bu lokavta gitmemelidirler, kanaatinde
yim. 

Grevlerin bir başka yönü de, grev hakkın
dan istifade edenlerin onu zararlı halde kul
lanmalarıdır. Yani, zorlamalar, tahripler grev 
hakkı ve hududu içerisinde mütalâa olunmaz 
kanaatindeyim. Ve bu sadece işçi haklarına za
rar verir, işçi sendikaları, işçi idarecileri bu 
konuyu hakikaten çok dikkatle hesaplamaya 
mecburdurlar. Esasen bu tahrip hareketlerin de 
işçiden çok, işçi idarecilerinin, işçi sendikala
rının sorumluluğu vardır. Onlar işçiyi o istika
mete itmeye hevesli görünmemelidirler. Bilâ
kis, tahrip olaylarının karşısında olmalıdır
lar ve isçi haklarını hem kamu oyuna benim
setmek, hem de işçileri haklı durumda tutabil
mek için bu tedbir şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer üç dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan, 

Bunlar zaten konum olmıyan hususlardır, 
ınun için sadece bir - iki noktaya temas etmek
le yetindim. 

Bu işçi konusunda arkadaşlarım çeşitli me
selelere temas ettiler, bunlardan bir kısmını 
tekrarlıyarak vakitlerinizi almak istemiyorum. 

Tekrar ediyorum, bu sosyal sigorta meselesi
ni genişletmek, geliştirmek için geç kalmadan 
tedbirler alınmalıdır, bir. 

ikincisi, işçi hakları üzerinde alınacak ted
birler vardır. Bu, yalnız bu Bakanlığa ait de
ğildir. 

Vehbi Güvenç arkadaşım, Anayasanın işa
ret ettiği tedbirlerin hepsini bu Bakanlıktan 
beklediğini ifade ettiler. Halbuki o bir Devlet 
görevidir. Devlet görevi olduğu için sadece bir 
Bakanlığın faaliyeti içerisinde bu mesele mü
talâa edilemez. Bir Hükümet meselesi, bir Dev
let meselesi daha şümullü tedbirleri gerektir
mektedir. 
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işçi konusunda da, bilhassa, biraz da belki 
mahallî ihtiyaçlardan doğan bir arzu ile arz 
ediyorum. Dışarıya işçi gönderirken, Türkiye'
nin bölgesel ihtiyaçlarını önplânda ele almak 
lâzımgelir. Bugüne kadar bu nazara alınmamış
tır. Bundan dolayı da, meselâ, Doğu - Anadolu 
belgesinde dışarıya gitmek istiyen işçiler 4 - 5 
sene beklemektedirler 4 - 5 seneden sonra bile 
S7(TP, gelmiyen işçiler çoktur. Ayrıca, bu, son 
yıllarda azaldı, çok şükür. Sıralar değişiyordu, 
birtakım şikâyetler oluyordu. Yakın zaman
larda böyle bir şikâyet işitmedik. 

Dikeçligil arkadaşımın temas ettiği bir nok
taya bendeniz de temas edeceğim. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun inandırıcı bir 
hizmet görmesi gerekir. Belki görüyor, ama 
görmesini vatandaşlara yayması ve bunu inan
dırıcı bâzı vesikalarla da ispatlaması lâzımgelir. 
Aksi takdirde, hükümetlerin, milletvekillerinin 
senatörlerin kapılarında, is ariyan vatandanla-

P _ ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN" — Çalışma Bakanlığı Bütçesi mü
zakerelerine devam ediyoruz, efendim. Sayın 
Bilgen... Yok. Sayın Cebe. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Balkan 

ve sayın arkadaşlarını, emek ordumuzun çalış
kan ve fedakâr mensuplarının dertleriyle ve bu 
dertleri dile getirmek üzere toplanmış bulunu
yoruz. Arkadaşlar açlıktan ağbyan bir çocuğu 
ninnilerle avutmak, o çocuğu doyurmaz, mut-

rınrz lüzumsuz yere sürünmekte ve haksız yere 
işçi haklarının haysiyet içerisinde yürütülmesini 
istihdaf eden Anayasa hükümlerine de aykırı 
olarak bâzı insanlar, bâzı insanlara minnettar 
halde kalmaktadırlar. Halbuki, bu bir kamu 
hizmeti haline gelmiştir. İş ve işçi bulma hizme
ti bugün bir Devlet hizmetidir. Devletin hiz
meti olunca kimsenin kimseye minnettar kalması 
gibi bir konu da bahis konusu olamaz, O itibarla 
İç ve İşçi Bulma Kurumu teşekkülü bu konuda 
daha etkili ve daha aktif çalışarak başka yerle
re müracaat lüzumunu ortadan kaldırabilir ve 
kaldırmalıdır. 

Bu inançla Yüce Heyetinize saygılar SUna-
BAŞKAN — Sayın Hazer, teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, 2 Şubat 1969 tarihin

de alınan .Karara tevfikan 32 nci Birleşime saat 
14;00 te toplanmak üzere ara veriyorum, 

Kapanma saati : 13,00 

laka o çocuğu doyurmak lâzımdır. Tıpkı sene
lerce Türk köylüsü milletin efendisidir diye 
avııtulduğu gibi. Demokratik düsen içerisinde 
bilhassa Hükümetimiz bunu idrak etmiş ve işçi
nin hakkını vermek üsere elinden gelen hiçbir 
fedakârlığı esirgememiştir ve esirgemiyecektir. 

Arkadaşlar, Türk işçisi ve köylüsü milliyet
çi ve imanlıdır. Bu duygular içinde de bilinçli
dir. Daima bilinçli, bilinçli, bilinçli olmaktan 
bahsediliyor. Evet, eğer bir fert imanlı ve mil
liyetçi olmazsa bunun bilinci, devlet bütünlüğü 
içinde yürütülemez. Devlet bütünlüğü istihdaf 
edemez. Binaenaleyh, devlet olabilmenin tek 

ÎKİNOî OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 32 nci Birleşimin, 2 nci Oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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şartı milliyetçi, imanlı ve bilinçli olmaktadır. 
Türk işçisi bilinçlidir. Çünkü bilir ki, ancak 
hürriyet çiçekleri demokrasi havasına açar ve 
meyva verir. Bu da, zaman ister. Türk çiftçisi 
bilinçlidir. Çünkü, kendisine gösterilen meyva-
ların birer yağlı boya tablosu olduğuna şüphe 
etmez. Bilinçlidir, çünkü nimet bahçelerine gö
türmek istiyen trene binince, lokomotifi idare 
edenin, treni nereye götüreceğini ve tren sürat
le hareket edince artık atlamanın da. kalmanın 
da hayatın sonu olacağını bilmektedir. Türk iş
çisi bilinçlidir ve dirençlidir. Çünkü onun ka
nında sapık cereyanlara karşı muafiyet vardır, 
mikrop işliyemez. (A. P. sıralarından, bravo, 
sesleri) Türk işçisinin alın terleri şehit kanları 
kadar kutsal ve analarının sütleri kadar terte
mizdir. Bu terlerin hakkı terazilerle değil, an
cak vicdanlarımızla tartılabilir. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin kısalığı dola-
yısiyle, sadece onların bâzı haklarını özetle hu
zurunuzda arz edeceğim. Bunun mutlak surette 
teminini sağlamalıyız. 

Arkadaşlar, bir tasarı gelmek üzeredir. Emek
lilik hakkı olarak isçiye 55 yaş tanınmaktadır. 
Bu 15 yaşından beri işçi olarak çalışmakta olan
lar vardır. Şu halde bu şahıs 40 sene çalışacak 
ki, ancak emeklilik hakkına erişebilsin. Bir de 
40 yasında olarak girenler vardır M, bu da bu 
hakkı 15 sene çalışmakla elde edebiliyor. Bu hak 
ve adalet ölçüsüne uyan bir şey değildir. Mut
laka buna bir çare bulunması lâzımdır. 

Ayrıca, işçilerin bir yıpranma işleri vardır. 
Bu işler de yıpratma şekline göre birtakım ka-
tagorilere ayrılmak suretiyle bir yıpranma zam
mı tanınmalıdır. 

Bir fiilî hizmet süresi olduğu gibi itibarî 
hizmet süresinin de buna göre esas olarak ele 
almak lâzım ve işçilerin çalışmasında emekli 
haklarını hesaba katarken mutlaka hizmet süre
leri üzerinde bunu hesabetmek şarttır. Arkadaş
lar, öyle işçilerimiz vardır ki, 70 - 80 derece sü
hunet ve rutubet derecesi içinde çalışmakta
dır. Şurada biz yarım saat bile, otururken, du
ramıyoruz, bir nefes almak için hemen kendimi
zi dışarıya atıyoruz, işte, her türlü hesabı ya
parken insanlar, hesaba aldığı kimselerin yeri
ne mutlak surette kendilerini koymazsa doğru 
neticeye varamazlar. 

Bir de arkadaşlar, özel sektörü evet hima
ye edelim. Edelim ama, işçinin sırtından değil. 

Arkadaşlar, sosyal sigorta hastahanelerinde bu 
sigortalara eczahane açmak hakkını niçin ver
miyoruz yani. Özel sektör faydalansın diye mi 
Olamaz arkadaşlar, artık bugünler geçti ve geç
melidir. Mutlak surette bu eczanelerin açılma
sı şarttır. Çünkü şimdi dile getiremiyeceğim çe
şitli yolsuzluklar olmaktadır. Bu bakımdan is
tirham ediyorum, Türk işçisi fedakârdır, kana
atkardır, çalışkandır ama, bizlerde bunu idrak
ten mahrum olmamalıyız. Mutlak surette bun
ların hakkını vereceğiz ve bu da ancak demok
ratik düzen içinde mümkündür. Bunu imanlı 
milleyetçi kardeşlerimiz idrak etmektedir. Bu 
şerefli emek ordusunu hepinizin huzurunda ta
zimle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAM* — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Atmaca?.. Vazgeçtiler, 
Sayın Hazerdağlı?.. Yok. 
Sayın Öztürkçine .. Yok. 
Sayın Vural. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Sevgili ar

kadaşlarım, üç beş dakika içerisinde Çalışma 
Bakanlığının teşkilâtı ile ilgili bâzı hususlara 
temas etmek istiyorum. Malûmunuz olduğu 
veçhile geçen sene kabul edilen bir kanunla 
Çalışma Bakanlığı dış teşkilâtını kurdu. Bu Teş
kilât Kanununun müzakeresi sırasında Çalışma 
Bakanlığı dış teşkilâtının müstakil bir teşkilât 
hüviyetinde çalışabilmesi için sarih hükümler 
getirilmesi tezini müdafaa ve mümkün olduğu 
kadar Dışişlerinin vesayeti altında olmıyacak 
bir teşkilâtın kurulmasını temenni etmiş idim. 
O günkü şartlar içerisinde kabul edilen dış teş
kilât kanunu, tatbikatta benim şahsan o günkü 
belirttiğim bütün endişeleri derhal ortaya koy
du. Bugün başkonsolosluk, konsolosluk ve elçi
lik nezdinde bulunan dış teşkilât ve işçi ateşe-
likeri doğrudan doğruya konsoloslukların birer 
memuru ve onların mahiyetinde çalışan memur, 
durumuna gelmiş durumdadır. Hattâ o kadar ga
rip şeyler olmuştur ki, konsolos kendi mahallî 
kâtibine yaptığı muameleyi, bugün ateşelik pa
yesini taşıyan, o gün müdafaa ettiğimiz gibi, 
diplomatik pasaportu ve diplomatik şahsiyeti 
temsil etenesi gereken, taşıması gereken, ateşe-
lerin diplomatik pasaporta haiz olunıyan, doğ
rudan doğruya alelade bir vatandaş pasaportu 
ile mücehhez bulunduğu, konsoloslukların mü
saadesi ile mesai saatlerinin 9 ilâ 5 olduğu bun
ların haricinde izin almadan hiçbir yere gide-
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miyeceği gibi garip tatbikatını görmüş bulun
maktayız. 

Bu ateşeliklerin kurulmasından maksat işçi
lerin dış memleketlerde mâruz kaldığı bâzı bil
gisizlik, bâzı muamelelerdeki noksanlığın gide
rilmesi ve dışardakî Türk işçilerinin Türkiye'
ye bağlı ve Türkiye için faydalı olarak çalışa
bilmeleri imkânını yaratmak içindi. Aksi tak
dirde birer memur tâyin etmek suretiyle Dışiş
leri Teşkilâtına birer kadro ilâve etmek sure
tiyle bu iş halledilebilirdi. Bugünkü tatbikat 
yapıldıktan sonra, böye bir teşkilât kanununa 
lüzum kalmazdı. Ben, Çalışma Bakanlığından 
rica ediyorum, herşeyden önce başında bulun
duğu teşkilâtın şahsiyetini, dış memleketlerde 
bulunan memurların haysiyetini koruyabilecek 
bir tutumun içine girsin ve kanunun kendileri
ne verdiği yetki dâhilinde Dışişlerinin vesayeti 
altında, onlara bağlı basit bir memur olmadık
ları, ataşe unvanını taşıyan insanların daha baş
ka yapacak görevleri bulunduğunu idrak etsin 
ve o tatbikatın içine girsin. 

Ataşeler, Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı ka
nalı ile giden bir yazı ile, bulundukları bölgeler
de işyerlerine dahi gidememektedirler. Esbabı 
mucibesi de, yolluk olmadığı içinmiş galiba, ya
hut karşılığı bulunmıyan, ödeneği bulunmıyan 
bir meseleden dolayı ataşenin hiçbir suretle sarf 
yapmaması, yaptığı takdirde cezai mesuliyeti 
mucip bir hareket olacağı kendilerine yazı ile 
bildirilmiştir. Dış teşkilâttaki ataşelerin birinci 
vazifesi, doğrudan doğruya işçi ile temasa geç
mek, işyerlerinde işçilerin sosyal problemlerini 
halledici meselelerin içine girmek, çalıştıkları 
memleketlerdeki yabancı makamlarla temas ede
bilmek ve o şekilde faydalı olabilmektedir. Bu 
olmadıktan sonra, böyle bir teşkilâtın mânası 
kalmaz. Bugünkü tatbikat maalesef böyledir. 
Danasını söyliyeyim, tatbikatta büyük hatalar 
yapılmıştır, bir şehirde iki veya üç tane de ata
şe unvanını taşıyan insanlar bulunmaktadır. 
Bunun da mânası anlaşılamamaktadır. Bir teş
kilâtın içerisinde bir şehirde, konsolosluğun bu
lunduğu şehirde bir ataşe bulunur iki veya üç 
ataşe bulunmaz. Ataşe unvanını taşıyan arkadaş
ların mutlak surette diplomatik pasaport da ta
şımaları iktiza eder. Bakanlığın da bu hususta 
gerekli teşebbüsü' yapması lâzımdır. Kanunun 
anaruhunda kuruluşta, muhaberatta birliği sağ
lamak ve diplomatik hatalara gitmemek bakı-

] mından «konsolosluk ve elçilikler nezdinde ku
rulur» tâbirini kulanmış idik. Yoksa Çalışma 
Bakanlığından özlük işleri idare edilen terfi ve 
tâyinleri doğrudan doğruya Çalışma Bakanlığı
na bağlı olan memurların Dışişleri Bakanlığı 
nezdinde alelade bir memur pozisyonunda, bir 
muameleye tâbi tutulmaması icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim dışarda ça
lışan işçilerden beklediğimiz, memleket bakımın
dan en mühim mesele, dövizlerinin Türkiye'ye 
intikal etmesidir. Bu dövizlerin Türkiye'ye inti
kal etmesinde bizim Çalışma Bakanlığının dış 

I teşkilât mensuplarının rolü büyük olacaktır. 
Çünkü işçiler şu geçen 3 - 5 sene içerisinde, tür
lü eksportçular, firmalar tarafından aldatılmış 
ve perişan edilmişlerdir! Devletin bir memuru 
olan kimse, Devletin orada görevlisi olan bir 
kimse, işçiye daha fazla müessir olabilir, telkin
de bulunabilir ve işçinin eksportçu yolu ile, dö
vizini Türkiye'ye aktarmasını değil, Devlet yoliy-
le resmî kanallarla dövizinin Türkiye'ye aktarıl
masını temin edebilir. Bu bakımdan Çalışma Ba
kanından şahsan rica ediyorum, dış teşkilâttaki 
ataşe unvanını taşıyan bu memurlarını toplar ve 
bu hususta bir görüşme yaparsa Türkiye'ye ge
lecek dövizin bugünkü nisbetin çok üstünde ola
cağını mutlak surette iddia ediyorum ve aynı 
kanaatteyim. 

Muhterem arkadaşlar, dışarda çalışan işçile
rimizden ihtiyarlık sigortası primi kesilmekte
dir. îki devlet arasındaki mer'i anlaşmalara gö
re bu ihtiyarlık sigortası primlerinin o memle
ketlerde tutulmadan Türkiye'ye aktarılması ik
tiza eder. Ama benim görebildiğim ilgili memur
ların yahut ilgili devletlerin, hükümetlerin, ya
hut bakanlıkların ilgisizliği sebebiyle veyahutta 
anlaşmayı tek taraflı karşı tarafa tâviz verirce
sine tatbik etmeleri sebebiyle, bugün 100 - 150 
milyon mark civarında olan ihtiyarlık sigortası 
primi Alman bankalarında yatmakta, Alman 
Hükümetinin nezdinde kalmaktadır. Ancak ta-
lebedildiği takdirde 2 - 3 sene sonra Türkiye'ye 
intikal etmektedir. Biz döviz sıkıntısı çeken bir 
memleket olmamız hasebiyle bu gibi Hazineye 
büyük fayda sağlıyacak, dövizlerin biran önce 
Türkiye'ye intikal ettirilmesi hususunda bir tat
bikata gidilmesini öngörmekteyiz. 

Andlaşmalarda işçi mübadelesi andlaşmala-
] rında bazan bizim müzakereye iştirak eden me-
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murlarımızm meseleye vukufiyet kesbetmeme-
leri dolayrsiyle, daha doğrusu, Ailmanya'daki 
mevzuatın, bizim mevzuatımızla olan çelişmezli
ği sebebiyle, bâzı hatalar yapmışlardır. Meselâ 
g"eçen sene Almanya 'daki işsizlik sebebiyle Türk 
işçilerinin işlerine son verildiği zaman, büyük 
nisbette işçileriniz boş kalmışlardır. Alman Hü
kümeti ise, andlaşma hükümlerine göre, ben - Al-
manya'daki işsizlik sigortasını ödemek mecburi
yetinde değilim demiştir. Çünkü Almanya'da iş
siz kalan bir kimsenin bağlı bulunduğu bölgede
ki iş ve işçi bulma kurumu ile olan münasebeti 
ve o çevre, o belediye hudutları yahut vilâyet 
hudutları dâhilinde ikamet etmek şartiyle an
cak ödenebildiği için bunu bilmiyen tatbikatta 
işsiz kalması sebebiyle derhal çırpınmaya başlı-
yan kendi işçilerimiz, başka şehirlerde, başka 
çevrelerde iş arama durumuna düşüp de müra
caat ettiklerinde, kanunun bu hükmü ihlâl edil
diği için, bu iş yerinin dışında iş aradığı için, 
işsizlik sigortasını veremeyiz, demişlerdir. Al
man işçilerine tatbik edMecek hükümlerle, Tür
kiye'den gitmiş ve başka şartlar içinde çalışan 
işçilerin durumunu birbirinden ayırdetmek ve 
andlaşmadaki bu boşlukları doldurmak lüzum
ludur. 

BAŞKAN — Sayın Vural, iki dakika var, 
hatırlatırım efendim. 

MAHMUT VURAL (Devamla) — Kısaca 
mâruzâtımı arz ettim. Değerli Bakan arkadaşı
mın bu meseleye hassasiyetle eğileceğine ve hal
ledeceğini ümidetmekteyim. Kendisine basanlar 
diler, bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vural. 

Muhterem senatörler, Çalışma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde beş grupun sayın üyesi konuşmuş 
ve 6 sayın üye şahısları adına görüşlerini Yüce 
Senotaya bildirmiş bulunmaktadır. Şimdi aynı 
mahiyette olmak üzere iki önerge var. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

kadar konuşma yapılmıştır. Konuşmaların kifa
yetini arz ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi hakkında yeteri 

kadar arkadaşımız söz almış bulunmaktadır. 
Müzakerelerin kifayetini teklif ediyorum. Kabu
lüne delâletlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demire! 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde söz istiyen 
saym üye? Yok.. Önergeleri sayın üyelerin soru 
hakları mahfuz kalmak şartiyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çalışma Bakanı, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan yalnız hatırlatmayı uygun bul

duğum bir hususu ifade etmek istiyorum. Bugün 
Çalışma Bakanlığından gayri Sanayi Bakanlığı 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeleri müza
kere edilecek ve neticeye bağlanacaktır. Vaktin 
tasarrufunda bize yardımcı olursanız, size müte
şekkir kalacağımızı ifade etmek isterim. Buyu
runuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (An
kara Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; bakanlığımın bütçesinin 
tümü üzerinde 3,5 saate yakın bir zaman içinde 
müzakere cereyan etti. Bu müzakere sırasında 
çok sayın senatörler grupları ve şahısları adına 
konuştular, görüşlerini bildirdiler, fikirlerini 
beyan ettiler ve tenkidlerde bulundular. 1969 
yılında yapacağımız çalışmalara değer katmış 
bulunmaları dolayısiyle bütün konuşmacı arka
daşlara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımın fikir 
ve beyanlarına temas etmeden ve vâki sorulara 
cevapta bulunmadan önce genel olarak bâzı nok
talarda görüşümüzü ifade etmeye ve bilgi ver
meye çalışacağım. 

Esasen bu suretle bir kısım beyan ve fikirleri 
ve bu arada tereddüt ve sorulan da karşılıyabi-
leceğimi zan ve tahmin etmekteyim. 

Çalışma Bakanlığı görevi, aslında genel eko
nomi ve ekonomi içinde ekonomik faaliyetleri 
üretim faaliyetlerinin önemli iki faktörünü ve 
bu faktörler arasındaki münasebetleri kavra
maktadır. Böylece mesele, üreticisini ve tüketi
cisini, bütün herkesi ilgilendiren ve bu itibarla 
bütün bir memleketi tesir sahasına alan genişli
ğine ve derinliğine bir anlam ifade etmektedir. 
Esasen sosyal politika, sosyal ekonomi veya bir 
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başka deyimle çalışma ekonomisi konusu iktisa
di faaliyetlerin neticelerinin cemiyet içindeki 
tesirleri ve meydana gelmesine sebeboldukları 
sosyal hâdiselerdir. Sosyal hâdiseleri ekonomi
den ve ekonomik faaliyetlerden ayırmaya da 
esasen imkân yoktur. Bu itibarla memleketimi
zin birbiri ile irtibatlı biri ekonomik diğeri sos
yal olmak üzere iki yönü ortaya çıkmaktadır. 
Bu iki yönlü kavram içinde ağırlığı olan husus, 
sermaye ile emeğin, müteşebbis ile işçinin birbi
rinden aynlmıyan ve birbirini tamamlıyan sıkı 
irtibatı ve özelliğidir. Filhakika çalışanda çalış
tıranların var olması, biri diğerine bağlı bir icap 
hususiyeti taşımakta ve yine aralarında mesele 
olabilecek ilişkiler öncelikle bir ekonomik faali
yeti, bir üretim faaliyeti olmasını gerektirmek
tedir. G-erek ekonomik faaliyetler ve gerekse 
sosyal hâdiseler olsun, mevzuumuzun içinde esas 
obije, esas hedef insandır. Zira her türlü ekono
mik faaliyette insan vardır ve her türlü ekono
mik faaliyetin hedefi ve gayesi, insan ve insanın 
saadetidir. Demokratik nizam içinde insanın de
ğeri daha da önemli ve daha da büyüktür. 

Devletin mevcudiyetinin sebebi, Devletin 
başlıca vazifeleri halkının gittikçe daha büyük 
bir kısmını medeniyetin bütün nimetlerinden 
faydalandırabilmektir. 

Ekonomik faaliyette üretim hiçbir zaman 
gaye değildir. Üretim onun meydana gelmesine 
iştirak edenlerin saadetlerinin teminine yarıyan 
bir vasıtadır. Bizim iktidar olarak, Hükümet 
olarak görüşümüz budur. Az gelişmiş ve geliş
mekte olan memleketlerde beşeri kaynak, insan-
gücü kalkınmada büyük ve önemli bir yer al
maktadır. Zira, sırf bedenî işlerde olsa dahi in
san gücünün bir düşünce ve iradi tarafı vardır. 
Kaldı ki, beşeri gücün üretici ve gelir getirici 
niteliği yanında, tasarrufla sermaye terakümüne 
yardımcı olma niteliği de mevcuttur. Bilindiği 
üzere insan gücü bir memlekette çalışan ve ça
lışma arzusu içinde bulunanların toplamıdır. în-
san gücü genel nüfus içinde, faal nüfusu ifade 
etmektedir. Bizim gibi gelişme çabası içinde olan 
bir memlekette üretime mevcut insangücü po
tansiyelini katma, kalkınmanın en önemli tara
fını teşkil etmektedir. însan gücünün üretime 
en iyi bir-yolla sokulabilmesi işi, ekonominin 
plân ve sanat tarafını teşkil etmektedir. İnsan, 
insan olmak itibariyle önce yaşama hakkına sa
hiptir. Yaşıyabilmek için kendisine, ailesine, 

I hemcinslerine ve memleketine karşı vazifelerini 
j ifa edebilmesi için çalışması, üretim faaliyetleri-
! ne katılması gereklidir. Çalışma karşılığı kazanç 

elde etmesi, emeğin değerini, ücretini bir bakı
ma fiyatını alabilmesi ve bunu bir hak olarak el-

j de etmesi icabetmektedir. Elbette ki, burada ka-
I zançtan maksadımız yeterli ücret ve gelirdir. 
j Çalışmak için, kazanmak için, iş sahası bulunma-
| sının gereği aşikârdır. îş sahası temin etmek için 

yatırım yapmak lâzımdır. Devlet insanına karşı, 
vatandaşına karşı vazifesini böyle ifa edebile
cek, borcunu böyle eda edecektir. 

Yurdumuzda bu konunun ağırlığı ve önemi 
açıktır. Bunca yıl ihmalin meydana getirdiği 
bir tortu üzerinde az gelişmişlik çemberini kır
mak ve gelişmeye doğru kalkınma hamlesi için
de bulunmak meseleyi büyük ölçüde ağırlaştır
maktadır. Az gelişmiş memleket olmaktan kur
tulmanın, hızla bir kalkınma hamlesi içine gir
menin çaresi, bilindiği üzere geniş ölçüde yatı
rım yapmaktır. Yatırım, yatırım fiaanasnıanı, 
yani, sermaye ile mümkündür. Mesele hızla ar
tan nüfusa nazaran yekûn hasılayı aynı hızla ve 
hattâ belli bir oranda daha fazla artırmaktır. 
Yine bilinen bir gerçektir ki kalkınma çabası 
içinde olan bir ülkede, sermaye arzu edilen se
viyede hızlandınlamamaktadır. Zira sermaye te-
ra&mü tasarrufla temin edilebilmektedir. Buna 
rrulkabi!, az gelişmiş memleketlerde teknolojik 
ve istihsal seviyesi ve dolayısiyle ferdi gelir dü-

] şüktür. Bilgi ve görgü, istihsale nazaran, gelire 
nazaran daha süratle gelişmektedir. Bu itibarla 
da istihlâk temayülü yüksektir. Tasarruf sınır
lıdır. Ayrıca az gelişmiş memleketlerde sosyal 
ihtiyaçlar için sarfiyat fazladır, işte bundan do
layıdır ki, bütün o ülkelerde olduğu gibi, yur
dumuzun kalkınması için de, sermayenin önemi 
büyük olmaktadır. 

işte bu iki önemli faktörün, gerek işgücü ile 
teşebbüs veya sermaye ile emeğin münasebeti, 
sosyal politikanın esas konusunu teşMl etmekte
dir. Bu iki faktörün birbirine karşı, birbirine 
düşman ve yekdiğerini yok etmeye yönelen iki 
ayrı kutup halinde bir davranış içinde değil, bi 
lâkis birbirine muhtaç ve yekdiğerini tamamla
yan ild ana istihsal faktörü olarak görmek bu
günkü modem cemiyetin ileri terakkilerinin bir 
'icabıdır. 

Bu üstü küllenemez bir gerçektir. Bütün 
| dünyada, sosyal politikada en çok gelişmeler bu 
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istikamettedir. Hükümet olarak işin bu tarafın- I 
da yani, ekonomik tarafında, güzel yurdumuzun 
süratli ve en kısa zamanda kalkınması istikame
tinde düşüncemiz bu ileri mânadadır. Sermaye 
ve işgücü arasında, emek ve müteşebbis münase
betinde hakkaniyete uygun, âdil ve barışçı bir 
tesanüt ve âherik içinde görmek arzumuz ve bu
nu sağlamak başta gelen vazifemizdir. Samimî 
inancımız odur ki, bu ahenk, bu barış ve bu den
ge, istihsal ve yeni iş imkânlarını artıracak, in
sanlarımızın maddi ve sosyal durumlarının iyi- I 
leştirecek ve bu suretle mutluluklarını artıracak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, yaşadığımız çağın 
sosyal dertleri, daha ziyade müştereken yaratıl I 
mış ve istihsal edilmiş kıymetin faydanın kendi 
aralarında paylaştınlmasmdan doğmaktadır. 
Kıymetin, faydanın meydana getirilmesinde ro
lü olan herkes hissesine düşen payı büyütmek, 
mümkün olduğu kadar büyük hisse elde etmek 
gayreti içindedir, işte çalışma alanında sosyal 
problemler, daha çok bu noktadan doğmakta
dır. Çalışan insanın geniş ölçüde sermaye ile 
münasebetlerine, işin bu sosyal tarafına gelince. 

Şu hususu kaydedeyim ki, çağımızda klâsik 
demokrasi devleti fikri yerini, demokratik sos
yal devlet şekline terk etme yoluna girmiş bu
lunmaktadır. Artık klâsik demokratik hukuk 
devletinde sağlanan ferdi siyasi hak ve hürri
yetlerin garantisi yanında, cemiyetin bütün 
fertlerine şâmil sosyal güvenliğin temini ve bu 
arada iktisaden zayıf işgücünün korunması temi
nat altına alınmaktadır. Bugünkü Anayasamı
zın çerçevelediği ve çizdiği devlet anlayışı da bu
dur. Bizim iktidar olarak, Hükümet olarak her 
şeyden önce, içinden, dertlerinden ve ıstırapla
rından gelmiş insanlar olarak, çalışanlarımız için 
düşüncemiz de budur. 

Refah devleti anlayışı ve iddiamız bu gaye
nin, bu hedefin tarifinden başka bir şey değildir 
Gerek seçim beyannamemizde gerek Hükümet 
programında yer verdiğimiz üzere, memlekette 
giriştiğimiz kalkınma hamlesi ve zayıfın elinden 
tutma, en geniş anlamı ile sosyal güvenliğin, sos
yal icapların gerektirdiği yoldaki çalışmaları
mız da, bu görüşün, bu kanaatin bu kararlılığın 
içinde bulunmaktayız. Vatandaşın istikbal en
dişesinden kurtulması, sosyal güvenlik ideali
mizin temeli olmakta, bilhassa emek ve alınteri 
ile geçinen fikrî ve bedenî gücü, hüner ve kabi- | 

I liyeti dışında varlığı olmıyan insanların, gerek 
kendileri için, gerek alınteri ve emeğin meyda
na getireceği değer ve faydadan istifade edecek 
kimseler için, hamileri olmak, onları fiil ve hare. 
ketlerinde güvenlik ve teminat altında bulundur
mak başlıca vazifemiz olmuştur. Zamanı iktida
rımızda, Anayasa çerçevesi ve prensipleri ile tes-
bit olunan, hür nizama uygun bir haddi hare
keti, esas olarak kabul ettik. Bir taraftan si
yasi hak ve hürriyetlere toz kondurulmasına 
müsaade etmedik, bu hürriyetlerden vatandaş-

I laramzın âzami derecede istifade etmelerini te
min gayreti içinde bulunduk. Diğer taraftan, 
henüz gelişmemiş bir ülke karakterini gösteren 

I yurdumuzda, sosyal adaleti gerçekleştirmenin en 
gerçek yolunda ve yine çağımızın modern sos
yal Devlet tekamül ve inanışına uygun bir şe
kilde öncelikle millî gelirimizin artırılmasına 
çaba sarf ettik. Böylece bir plânlı kalkınma 
dönemi içinde, bütün istihsal faktörlerini en iyi 
ve en ahenkli bir şekilde kullanmanın gayreti 
içinde olduk. Ekonomik, sosyal ve kültürel 
sahalarda, âzami derecede yatırıma gittik, aziz 
vatanımızın topraklarına birinci plân dönemin
de 60 milyar lira, ikinci plân döneminde, birin
ci plân döneminin temin ettiği ekonomik büyü
me sonucu 119 milyar lira yatırım yapabilme 
gücüne eriştik. Köylerimizden şehirlerimize 

I vaki nüfus akımı gerçeğini, gelişmiş memleket
lerin gelişmelerini temin eden esas müessirin, 
endüstri olduğu vakaasını ve tecrübesini de na
zara alarak, ikinci plân döneminde endüstriye 
ağırlık verdik. Amacımız daha çok insanımı
za, daha çok iş ve ekmek ve daha çok insanımı-

I za, insanca insan haysiyetine yaraşır şekilde 
yaşama imkânını veren, daha çok gelir temin 
gayreti olmuştur. Böylece yıllık ortalama kal
kınma hızının % 7 nin üstünde bir seviyeye 
ulaştırılmış olması başarımızın en gerçek de
lilini vermiş bulunmaktadır. Yurdumuzda en 
büyük adaletsizlik olarak kabul ettiğimiz işsiz
liğin şiddetini hafifletmek ve bir zaman süresi 
içinde tamamiyle ortadan kaldırmak, bizim için 

I hedef oldu. üretim kapasitemizin artmış olma
sı, iktisadi kalkınmamızın hızlanmış bulunma
sı, birçok vatandaşımızın yeni iş sahaları temin 
etmesine imkân verdi. Nitekim 1965 yılında 
224 792, 1966 yılında 232 178, 1967 yılında 
251 331 kişi iş ve işçi Bulma Kurumu tarafın-

I dan işe yerleştirilmiş iken işe yerleştirilen işçi 
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sayısı 1968 Kasım sonu itibariyle 333 698 e yük
seldi. 

Değerli senatörler, biz sosyal adaleti devri 
kapanmış bir çağın doktriner ve nazari tara
fından ele almaJdık. Halkımızın uzun vâdede 
ve günlük âcil dertleri ve dâvalariyle samimî 
ve gerçekçi bir tutumla meşgul olma meselesi 
'diye telâkki ettik. Sosyal adaleti, insan mut
luluğunu her şeyi, insanı sevmek esasında gör
dük ve kabul ettik. Bu itibarla da hiçjbir za
man zalim, zorba, yikıcı, tahribedici, devirici, 
alt - üst edici değil daima seven, zayıfa hami 
olan gerçekçi ve tekamülü de nazara alan ısla
hatçı bir yolun takipçisi olduk. 

Değerli senatörler, şunu bir gerçek olarak 
ifade edeyim ki bizi bu yolda sıkıntıya sokan 
zamanı idaremize isabet meseleler olmadı. Muh
telif iktidarlar zamanında, ifasında ihmal terci
hi gösterilen ,yığın halindeki dert ve sıkıntıla
rın hiçbir karşılık bırakılmaksızrn bize devre
dilmiş olması, karşılaştığımız güçlükleri teşkil 
etti. 

Değerli senatörler, çalışan insanların en 
önemli problemi, sosyal güvenlik ve çalışma 
Şartları konusudur. Yurdumuzda çalışanların 
sosyal güvenliği bakımından, gerek 931 sayılı 
Kanun ve gerekse bu kanuna göre çıkarılan 
veya çıkarılmakta olan tüzük ve yönetmelikler
le ve basın mensupları için 212 sayılı Kanunla, 
çalışma hayatı geniş ölçüde, oldukça gerçekçi 
ve birçok problemleri halledecek şekilde dü
zenlenmiş ve garanti altına alınmış bulunmak
tadır. Ayrıca bu sektörlerdeki işçiler 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun getirmiş bu
lunduğu bütün sosyal güvenlik imkânlarından 
da istifade etmektedirler. 3 yıllık iktidar dev
remizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun şümulü genişletilmiştir. Bir işçi çalıştırman 
işyerlerini içine alan illerimizden, 1965 yılında 
ancak beş ilimizde Sosyal Sigortalar imkânı iş
çilere bahsedilirken, 1968 yılında 62 il ve bu 
bakımdan Sosyal Sigortalar kapsamı içine alın
mış bulunmaktaidır. Keza 1965 yılında ancak 
5 ilimizde işçi eş ve çocukları Sosyal Sigorta
lar kapsamı içinde iken ve bu suretle sosyal 
güvenlik imkânlarından istifade ederken, bu
gün 56 il dâhilinde 1 273 750 adede ulaşan eş 
ve çocuk Sosyal Sigortalar kapsamına girmiş ve 
sosyal güvenlik imkânlarından istifade etmiş
tir. 

1964 yılında hastane, sanatoryum, doğum 
evi, dispanser ve sağlık istasyonu olmak üzere 
76 aded sağlık tesisi mevcut iken, 1968 yılın
da 145 tesis hizmete sokulmuştur. Bu sağlık 
tesislerinde 1964 yılında 4 507 yatak bulunur
ken, 1968 yılında yatak sayısı yüzde yüz bir ar
tış kaydederek 8 615 e çıkarılmıştır. 1969 yı
lında sağlık tesisleri sayısı 149 a, yatak adedi 
sayısı da 9 425 e yükseltilecektir. 

1965 yılında işçi meskenleri için 81 434 586 
İ ra kredi olarak ödenmiş iken, 1968 yılında bu 
miktar, 126 191 066 lirayı bulmuştur. 1966 -
1967 ve 1968 yıllarında işçi meskenleri için 
345 384 033 lira kredi ödemesi yapılmıştır. 
1969 yılında işçi meskenleri için işçi meskenleri 
kooperatiflerine 200 milyon lira kredi tahsisi 
yapılmış bulunmakta, ayrıca Adananda 1 500, 
Ankara'da 2 000 ve istanbullda 500 aded olmak 
üzere 4 000 işçi meskeninin doğrudan doğruya 
Sosyal Sigortalar Kurumu marifetiyle inşası 
plânlanmış bulunmaktadır. Ayrıca 1969 yılın
da imar ve iskân Bakanlığı ile yakın ve devam
lı ilişki içinde işçi meskenleri konusunda bir 
hamle yapılması da kararlaştırılmış bulunmak
tadır. 

23 . 1 . 1968 tarihinde Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demir
yolları işçileri Emekli Sanldıklarmın Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri hakkında 991 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. Böylece bu sandıkların 
üyeleri 1 . 8 . 1968 tarihinden itibaren 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun getirmiş ol
duğu nimetlerden istifade etmeye başlamıştır. 

22 . 7 . 1966 tarihinde çıkarılan 772 sayılı 
kanunla da çarşı ve mahalle bekçileri Sosyal 
Sigortalar kapsamı içine alınmıştır. 

Yer altında çalışan işçilerin yaş hadleri 
12 . 7 . 1967 tarihinde çıkarılan 889 sayılı Ka
nunla 60 yaşından 50 yaşa mdMlmiştir. 

Gerek mevzuat itibariyle ve gerekse uygula
mada karşılaşılan güçlükler dolayısiyle 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun, bâzı madde
lerini tadil eden ve yeni maddeler ilâve edil
mesini öngören bir tasarı hazırlanmış ve Başba
kanlığa sunulmuştur. Bu tasarıda genel ola
rak yer üstünde çalışan işçilerimizin yaş haddi
ni 60 dan 55 e indiren bir hüküm de mevcuttur. 

Yabancı uzmanların görüşlerinden ve tec
rübelerinden de istifade ederek uzun çalışmalar 
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sonucu, işsizlik Sigortası kanun tasarısı hazır
lıkları da ikmâl edilmiş bulunmaktadır. Tasa
rı, ilgili bakanlıkların mütalâası alındıktan son
ra, Başbakanlığa sunulacaktır. 931 sayılı iş Ka
nununun 25 nci maddesi gereğince ve bu mad
denin öngördüğü esaslar ve ölçüler dâhilinde 
sakat ve eski hükümlülerin muhtelif iş kolla
rında çalıştırılmaları için hazırlanmış bulunan 
tüzük Danıştaya sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Muvakkat ve sıkıntılarını bizzat yaşamış ol
duğumuz tarım işçilerimizin iş münasebetlerini 
tanzim etmek ve sosyal güvenliklerini temin 
maksadiyle bir Tarım iş kanun tasarısı hazır
lanmış ve hazırlığı tamamiyle ikmâl edilmiş bu
lunmaktadır. Bakanlıkların mütalâası alındık
tan sona tasarı Başbakanlığa sunulacaktır. 

Tarım İş Kanunu hazırlanmasındaki güçlük 
aşikârdır. Geniş bir sahaya yayılmış, geniş bir 
kütle bahis konusudur, işin çeşitli bölgelere ve 
tarım türlerine göre değişiklik arz eden karek-
terleri ve özellikleri mevcuttur. Mevsimlere, 
muhtelif bölgeler itibariyle tabiat şartlarına, 
çalışma sürelerine, çalışmaların bâzı mevsimler
de kesafet göstermesine ve bâzı mevsimlerde iş 
durgunluğuna göre fevkalâde değişken yönleri 
mevcuttur. Bu arada kapıcı ve kaloriferci ola
rak çalışan insanlarımızın da sosyal sigorta kap
samı içine alındığını kaydetmek istiyorum. Ke
za kapıcı ve kaloriferci işçilerimizin İş Kanunu 
çerçevesi içine alınmaları için bir tasarının da 
Bakanlığımca hazırlanmış bulunduğunu ilâve 
etmek isterim. 

İşsizlik kanun tasarısı hasırlanmış bulun
maktadır. Mütalâaları alınmak üzere yakın 
bir zaman içinde bakanlıklara sevk edilecektir. 

Değerli senatörler, iş şartları ve iş güven
liği dışında aziz ve mübarek işçilerimizin çalı
şan insanlarımızın, mühim konulardan biri, alın 
terlerinin, el emeklerinin değerlendirilmesi, 
emeğin fiyatının karşılığı olan ücretin yeterli 
bir şekilde temin edilmesi konusudur. Bu konu
ya girmeden evvel bu konu üzerinde tatbikat
ta yine bir ahenk ve denge içinde olmak yadı 
şartiyle fevkalâde müspet rol aynıyan işçi teş
kilâtlanmasından da çok kısa bahsetmek isti
yorum. 

Sendikalar hür ve demokratik nizamın mey
dana çıkardığı sosyal müesseselerdir. Liberalist 
fikir cereyanlarının doğduğu zaman içinde işçi
ler sendikalaşma imkânını bulmuşlardır. Sendi-
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kaiar, hür ve demokratik nizamın tekamülüne 
paralel oîorak gelişmiş ve bugünkü seviyelerine 
ulaşmışlardır. Sendikaları hürriyet nizamından 
ayırıp koparmaya imkân yoktur. Tek partiyle 
idare edieln devrelerde ve hangi çeşit olursa ol
sun totaliter rejimlerde ne hukukî ve ne de sos
yal müessese olarak hür sendikanın yeri yok
tur. Nitekim ilk defa Türkiye'de 1946 da 3512 
sayılı Cemiyetler Kanununda yapılan bir ta
dille teşekkül etmeye başlıyan sendikalar aynı 
yılın sonuna doğru solcu tesirler altında kaldı 
diye çoğunlukla kapatılmışlardır. Güçlü serma
ye karşısında sermayedar ile ferdî münasebet
lerde iktisaden zayıf olan işçinin, mevcut hak
larını koruyabilmesi, daha çok hak elde edebil
mesi ve haklarını teminat altında tutabilmesi 
için sendika bir vasıtadır. Sendika, bir gaye de
ğildir. Sendikalar, ne politik maksatlara alet 
olabilirler ve ne de her hangi bir siyasi teşek
külün patenti altına girebilirler. Aksi bir dav
ranış, sendikayı kanun dışı yapar. Sendika bir 
meslkî dayanışma ve kendi kendine yardım 
müessesesidir. Sendikalar demokratik nizam 
içinde istikrar unsuru ve sosyal dengeyi temin 
eden müesseselerdir. Bizim temel düşüncemiz 
budur. 

Demokratik nizamı nasıl ki benimsiyorsak, 
yaşamasına, devamına, gelişimine ve güçlenme
sine de nasıl inanmış ve gönül vermişsek, sen
dikalar için de aynı düşüncenin sahibiyiz. 274 
sayılı Kanunun getirdiği sendika müessesesi ve 
275 sayılı Kanunun getirdiği Toplu Sözleşme, 
kollektif pazarlık sistemi, işçi ücretlerinin ve 
ücrete bağlı haklanna serbest irade esasına 
göre tesisine imkân veren esaslı unsurlardır. 
274 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği yıla ka
dar, ülkemizde 450 ye yakın işçi sendikası 300 
bin kadar da sendikalı işçi bulunmaktaydı. Bu
gün ise 1 . 11 . 1968 tarih itibariyle 755 işçi sen
dikası, 5 birlik 17 federasyon, 3 konfederasyon 
bulunmaktadır. Bu sendikalar 958 488 erkek 
işçi ve 99 450 kadın işçiyi kapsamaktadır. Sen
dikalarımızın çoğunluğu Türk - iş Konfederas
yonun bünyesinde toplanmış bulunmaktadır. 
En çok işçiyi bünyesinde toplıyan Türk iş Kon
federasyonu işçi ile ilgili sorunlara gerek mev
zuat ve gerekse tatbikatta çözümleme yolunda 
işçi yararına olduğu kadar, tüm memleket men
faatine de basiretle vatanseverlikle ve büyük 
bir anlayışla hizmet etmekte olduğunu belirti-
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yor ve huzurunuzda bu kuruluşa takdir ve te
şekkürlerimi arz etmeyi vazife telâkki ediyo
rum. 

Muhterem senatörler, çalışanların problem
lerinin daha önce de kaydettiğim üzere en önem
lilerinden biri, ücret konusudur. Ücret bilin
diği üzere istihsal unsurlarından emeğin hâsıla
dan aldığı paydır. Yani ücret emeğin geliri ve 
bir bakıma fiyatıdır. Zamanı iktidarımızda 
emeğinden ve alın terinden başka fikri ve be
deni gücünden gayrı başka varlığı olmıyan in
sanlarımızı, alın teri ve emeğini değerlendirmek 
başlıca gayemiz olmuştur. 1964 yılında 934 
kuruş olan asgari fiyat ortalaması, 1968 de 
10 lira 79 kuruşa çıkmıştır. Yapılan revizyon 
neticesi 213 asgari ücretin ortalaması 11 lira 
20 kuruşu bulmuştur. Keza 1964 yılında 19 li
ra 50 kuruş olan yıllık genel ücret ortalaması, 
1968 yılnıda 25 lira 83 kuruşa çıkmış bulunmak
tadır. 1964 yılında 39 iş kolunda ve 51 ilde 
uygulanan asgari ücretler, 1968 yılında 41 iş 
kolunda ve 61 ilde uygulama imkânı bulmuştur. 
Zamanımızda yürürlüğe giren 931 sayılı iş Ka
nununun 33 ncü maddesi gereğince, 5 . 4 . 1968 
tarihinde neşredilen asgari ücret yönetmeliği 
uyarınca isçi, işveren ve Hükümet temsilcilerin
den teşekkül eden komisyon tarafından bölge
ler esasına göre ve bölgelerdeki ekonomik ve 
sosyal şarjlara uygun olarak bütün Türkiye 
için prenel bir ücret politikası tatbikatının esas
ları hazırlanmaktadır, önümüzdeki 3 ay içinde 
bölgeler esasına göre genel asgari ücret miktar
ları belli olacaktır. 

Değerli senatörler, sosyal politika konusu 
ye kavramını çalışan insanların meselelerini bir 
dar çerçeve içinde tutamayız. Gerçekte iş ve 
işçi münasebetleri çalışanların meseleleri, önce
likle endüstri sahasında ele alınmıştır. Batıda 
endüstri inkılâbı, bir iş hukuku, bir çalışma eko
nomisi ve bir sosyal politika doğuşuna sebe-
bolmuştur. Ancak bugün çalışan insanlar kavra
mı içinde 22 milyonluk büyük bir kütleyi teş
kil eden aziz köylümüz, kendi tarlasında çalı
şan veya ortakçılık, yarıcılık ve tamamen tarım 
işçisi olarak alın teri döken insanlarımız, 3 mil
yona yakın küçük sermayesini emeğiyle birleş
tiren esnaf ve sanatkârımız ve bunların çok çok 
yönlü meseleleri de vardır. Bu itibarla Türki
ye'de sosyal politikadan bahsedildiği insanları
mızın sosyal meselelerinin hallinden dem vu-
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rulduğu zaman, köy yolundan, köy içme su
yundan, köy elektrifikasyonundan, tarım ürün
lerinde verimliliği artırma gayretlerinden, to
humluktan, gübreden, kredi meselelerinden, ta
rım ürünleri taban fiyat politikasından, ta
rım işçilerinin iş hukukuna raptından, sos
yal güvenliklerinin temininden, sanatkâr ve es
nafımızın kredi meselesinden, sosyal güvenlik
lerinin teminat altına alınmasından, bu 
arada sosyal politika mevzularının, bir kısım 
kuruluşlar ve bakanlıklar arasında dağılmış 
olduğundan da bahsetmek gerekir. Meselâ bir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, İmar ve 
iskân Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Köy İşleri 
Bakanlığı Türkiye'de sosyal politikanın için
de türlü yönde gayret gösteren kuruluşlardır. 
Bü arada aklıma gelmişken kaydedeyim. Me
selâ; barınan insanlarının % 70 i işçi olduğu, 
gecekondu semtlerine imar ve iskân Bakanlığı 
marifetiyle 775 sayılı Kanunla götürülen hiz
metler, tamamiyle çalışan insanlarla ilgili, 
onların sosyal ve bir bakıma da ekonomik ya
şamalarını düzelten davranış ve hareketler
dir. 

Değerli senatörler, bu konuda, sosyal poli
tika konusunda, noksanlardan bahsedilebi
lir. Ancak, hiçbir kimsenin devraldığımız şart
lar ve bugünkü imkânlara göre, gayretimizden 
ve iyi niyetimizden, vatan ve vatandaş sevgi
sinden şüphe etmeye hakkı olmamak gerekir. 

Esasen bir memleketin sosyal ve ekonomik 
sorunları ve bu sorunlara çözüm arayan sos
yal ve ekonomik politikası; o memleketin re
jimine, kültür seviyesine, ekonomik yapısına, 
genel şartlarına imkânlarına, örf ve gelenek
lerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu arada şunu da 
kaydedeyim M, siyasi hürriyetlerin, temel hak 
ve hürriyetlerin mücadelesinden, kavgasından 
yeni gelmiş bulunuyoruz. Geniş halk kütleleri
nin, bırakınız insanca yaşamalarını ve bu in
sanca yaşama şartlarının teminini ve garanti 
altına alınmasını, köylüsü, işçisi ve kasabası 
ile, o mübarek halkımızın yıllarca süren he
saba katılmama ve hattâ çeşitli vesilelerle is
tiskale uğrama devrini kapatalı henüz çok 
zaman geçmedi. Hemen her ülkede sosyal hak
lardan önce, ekonomik hak ve hürriyetler
den önce; bütün bunlara temel olan ve sosyal 
hak ve hürriyetlerin iddia olarak ortaya atıl
masına, konuşulmasına, münakaşa edilmesine, 
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halkın dertlerini korkusuzca ve rahatça söyli-
yebilmesine, halkı, Devletin baş temel unsuru 
olarak sayıp, birinci plânda hesaba katması
na imkân veren, siyasi hak ve hürriyetlerin 
öncelikle mücadelesi yapılmış ve temini cihe
tine gidilmiştir. 

Değerli senatör arkadaşlarım, imkân nisbe-
tinde not alabildiğim kadar konuşmacı arka
daşlarımın temas ettiği hususlara ve beyan et-
ttiği fikirlere de arzı cevapta bulunmaya ve 
görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Sayın Sami Küçük; hayat pahalılığından 
bahsettiler, iktisadi istikrarsızlık vardır, dedi
ler. Bu itibarla, «toplu sözleşmelerle elde edi
len ücret farkı hayat pahalılığı dolayısiyle 
geri gidiyor.» dediler. Tahmin ederim ki, bu 
mevzuda ve yine temas ettikleri vergi konu
sunda, Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
Maliye Bakanı arkadaşım enine boyuna ge
rekli cevabı vermiştir. Ancak ben kısaca şu 
noktayı belirtmeye çalışacağım. 

Bu hesaba kitaba, her hangi bir matema
tik diliyle ifade edilmiş bir bilgiye istina-
detmeden ortaya atılmış kuru bir iddia ola
rak kalıyor. Ve kendileri karar veriyorlar, - bir 
alışkanlık içinde - temyiz ve itirazı da kabil 
olmıyacak şekilde, iddiada bulunuyorlar. Ben 
de aksini iddia ediyorum, Türkiye'de iktisadi 
istikrarlılık vardır, Türkiye'de iktisadi istik
rarın mevcudiyetini de plânın kalkınma hı
zını % 7 olarak hedef ittihaz etmiş olmasına 
rağmen, yıllık ortalama itibariyle, % 7,6 kal
kınma hızı elde etmiş olmamız da göstermek
tedir. Yalnız burada şu noktada belki birbiri
mizle ayrılacağız veyahut da daha doğrusu bir 
mutabakata varmak imkânı kaybolacak. Bir 
statik maliye politikası değil de, bir dinamik 
maliye politikası içinde meseleleri incelemek, 
müzakere etmek imkânını bulsalar arkada
şım, zannediyorum bu noktada kendileri ile 
anlaşma imkânını elde etmiş olacağız. Şunu 
açıkça kaydedeyim ki, toplu sözleşme ile gelen 
ücret farkının, bir kısmı elbetteki iştira gücü
nün piyasaya intikali dolayısiyle bir miktar 
eşya fiyatlarında fark meydana getirecektir. 
Türkiye'deki toptan eşya fiyat endekslerine 
göre yıllık artış fiyatları % 3,5 - 4 civarında
dır ki, bu da aşağı - yukarı bütün dünyadaki 
memleketlerde yıllık artış oranına denk bir 
şeydir. 

Singer patlamasından bahsettiler ve bu ko
nuda Sayın işmenle birleştiler, dediler ki, «Sin
ger patlamasından Hükümet işçiden yana ol
madı.» 

Değerli arkadaşlarım, Singer patlamasında, 
Singer hâdisesinde kanunun çizdiği hudutlar 
içinde, kanunun vermiş olduğu hakları isti
mal eder bir işçi davranışı yok idi. Bir işgal 
vardı. Kanunsuz bir davranış vardı, Hükümet 
olmanın ciddiyeti ve mesuliyeti içinde kanun
lara karşı olan saygı içinde elbette ki, işgal
cinin yanında olamazdık ve olmıyacağız. So
rumluluğumuz kanun saygımız buna mânidir. 
Eğer bu işe seyirci kalsaydık, işgalcinin, ya
nında olsaydık, yüzde yüz tahmin ediyorum 
M, bu j>efer de Hükümet âczle, zaıfla itham 
edilecekti. 

Sümerbank meselesinde lokavt kararı do
layısiyle Hükümete sitemde bulundular. Şu 
kadarını arz edeyim M, kanun sınırı içinde 
grev kadar; lokavt da bir kanuni haktır. Sü
merbank gerçi lokavt kararı almıştır ama, 
bunu tatbik mevkiine koymamıştır. Ve yine 
işçilerle işçi teşekkülü TEKSİF Federasyonu 
ile, Sümerbank arasında arabuluculuğu yapan 
ve işçinin hakkını teslim etmek suretiyle işi 
halleden, iki tarafı bir toplu sözleşme akdini 
imzalıyacak seviyede anlaştıran yine Hükümet 
olmuştur. 

İşsizlikten bahsettiler ve işsizlikten değerli 
arkadaşım, dostum Sami Küçük o şekilde 
bahsettiler ki, sanki Adalet Partisi iktidara 
geldiği zaman Türkiye'de herkesin işi varmış 
ve Türkiye'de işsizlik tamamiyle halledilmemiş 
de, Adalet Partisi iktidarda iken, işsizlik al
mış yürümüş ve buna da bir çare bulunama
mış. Gerçi bizim Hükümet Programımızda iş
sizliği önlemek beyanımız ve taahhüdümüz mev
cuttur. 

Ama, bu da bir zaman süresi içinde olacak
tır. Ve plânlı ekonomi dönemi içinde de elbette 
ki, plânın tatbik gereği içinde imkân bulacak
tır. Yalnız burada bir noktaya temas etmek 
istiyorum 1963 - 1967 Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında, 1962 yılında tarımda az ça
lışma ve şehirlerde açık işsizlik olarak 1,5 
milyon işsiz bulunduğu ve % 7 yıllık kalkınma 
hızı ve buna paralel istihdam imkânı buluna
bildiği takdirde bu işsizliğin yılda yüz bin 
azalma ile 1967 de 700 bine düşeceği tahmin 
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olunmuştu. Ancak, 1966 yılı programında, 1963 -
1964 yıllarında gerçekleşen gelişme hızların-
dalki geri kalma sebebiyle, kalkınma plânı por-
jeksiy onlarına göre, 1967 yılı içinde tahmin olu
nan işsizliğin 900 bine düşmesi değil, 1 milyon 
400 bin civarında bulunduğu neticesine ulaş
mıştır. Eğer 1964 yılında plânın öngördüğü 
% 7 kalkınma hızı temin edilmiş olsa idi, bu 
gayretin içine girilmiş bulunsa idi, elbetteki 
bugün bu kadar geniş bir rakam ifade eden bir 
işsiz kütlesi ile karşılaşmıyacaktık. 

işsizliğin toprak reformu ile yahut toprak 
reformunu işsizliğe müessir ve önliyecek bir 
faktör olduğu üzerinde durdular. Ben şahsan 
o kanaatte değilim. Toprak reformu konusunda 
gerek Mecliste, gerek Yüce Senatoda bu kürsü
den çok münakaşalar yaptık. Türkiyede top
rak varlığı, tarım toprakları miktarı aşağı - yu
karı marjinal sınırındadır. 24 milyon hektar 
toprak, tarım toprağı olarak işlenebilmektedir. 
Türkiyede 4 milyona yakın çiftçi ailesi mevcut
tur... Türkiyenin topraklarını tamamiyle hamur 
etseniz, her türlü mülkiyet hakkını bertaraf 
etseniz, mevcut çiftçi ailelerine eşit miktarda 
dağıtsanız, bütün köylüyü ve çiftçiyi bir anda 
fukaralığa sürüklemiş olacaksınız. Eğer maksat 
burada elinde fasla toprak olduğu iddia olunan 
kimselerin toprakları alınmak suretiyle ve top
raksız veya az topraklı kimselere dağıtılması 
kasdediliyorsa, şunu da kaydedeyim ki, elinde 
fazla toprağı mevcudolduğu iddiasında bulun
duğunuz kimselerin, elindeki toprağı, kendile
rine 500 dönüm bırakmak suretiyle alsak, üst 
tarafını kamulaştırsak ve müsavi miktarlarda 
çiftçimize dağıtsak - ki, bir norm üzerinden da
ğıtmak gerekecektir, bunu ben C. H. P. nin ikti
darda bulunduğu yahutta koalisyonda ekseri
yeti C. H. P. nin teşkil ettiği ve Sayın Turan 
Şahinin, Tarım Bakanı olduğu zaman, hazır
lanmış bulunan tarım reformu kanun tasarısına 
istinaden söylüyorum norm olarak 151 dönüm 
kabul edilmişti. O takdirde, Türkiyede 18 bin 
çiftçi ailesini topraklandırmak mümkündür ki, 
Türkiye'de 35 bin küsur köy olduğuna göre, 
her iki köyde bir aileyi topraklandırmak im
kânı elde edilecektir. Eğer 500 dönümüde yani 
ellerinde fazla toprak olduğu iddiasında bulun
duğunuz kimselerin, elinde bir gram, bir cm. 
kare dahi toprak kalmasına müsamaha etme
den tamamını kamulaştırmak suretiyle, mevcut 

topraksız veya az topraklı insanlarımıza dağıta
cak olursak, o takdirde Türkiye'de 35 bin 700 
civarında çiftçi ailesini ve köylüyü topraklan
dırmak imkânı elde edilecek ki, bu takdirde de 
her köyde bir çiftçi ailesinin topraklanması 
demek olacaktır. 

Teşkilât Kanununundan bahsettiler. Bu hu
susa muhtelif arkadaşlar temas buyurdular. 
Kendilerinin kanaatlerine aynen iştirak ede
rim. Teşkilât Kanunu son olarak, Çalışma Ko
misyonundan çıkmış, Bütçe Plân Komisyonuna 
intikal etmiştir. Orada vakınen ilgilenmek sure
tiyle, Meclislere intikalini temin etmeye gayret 
edeceğim. Boğaz köprüsü mevzuunda Sayın iş-
men'le, Sayın Sami Küçük, Boğaz Köprüsü üze
rinde buluştular. Ve her ne sebeple anlıyama-
dım. Çalışma Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle bo
ğaz köprüsü mevzuunu bir kere daha ortaya 
attılar. Zannediyorum ki, Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesi görüşmesi yapılırken, boğaz köprüsü 
mevzuunda Bayındırlık Bakanı arkadaşım ge
rekli cevabı vermiştir. Ancak bir iki noktaya 
sadece temas edeceğim. Her halde boğaz köp
rüsünün bir ekonomik hesabı vardır. Ve boğaz 
köprüsü üretken değildir bu itibarla böyle bir 
mevzuya yatırım yapılmamalıydı gibi bir iddia 
içindedirler. O takdirde, daha önce açılmış Pa
nama Kanalı, Süveyş Kanalı, Galata Köprüsü, 
Atatürk Köprüsü konusunda gayret göstermiş 
olanları lanamak gerekiyor. Kaldı M, aynı şey, 
bütün ulaştırma vasıtaları için, yollar için, köp
rüler için, istasyonlar için de ileri sürülebilir. 
Hattâ bütün sosyal tesisler için de söylenebilir. 
Ama, şunu ifade etmek isterim M, bırakın bo
ğaz köprüsü gibi büyük bir anaalter üzerindeki 
ulaştırma sistemini tamamlıyan bir tesisi, az 
gelişmiş memleketlerde sosyal ve kültürel tesis
lerin dahi, üretim üzerinde, millî gelirin artması 
üzerinde, dolaylı yolla tesiri vardır. Sonra üret
ken değildir noktai nazarı ile şöyle bir netice
ye varmak da mümkün. O takdirde, boğazın 
iki yakasını bir araya getiren ve hâlâ işlemekte 
olan araba vapurlarında üretken olmadıkları 
için, seferden alıkoymak gerekir gibi bir garip 
sonuca da, bu iddia ile varmak gerekiyor. 

Dışarıya işçi göndermenin doğru olmıyaca-
ğını zira, emeğimizin yabancı bir ülkenin kal
kınmasında kullanıldığından bahsettiler. Ve zan
nediyorum ki, sayın arkadaşım ilk defa dışarıya 
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işçi gönderildiği tarihin 1961 yılı olduğunu unut
tular. Bu aşağı - yukarı, hemen her memleket
te, dışarıya mal ihracı gibi emek ihracı da bahis 
mevzuudur. Ve şunu söyliyeyim M, bu arada 
Sayın ismen'e de, önümüzdeki yıllarda dış ül
kelere işçi göndermek konusunda bizim en çok 
üzerinde hassasiyetle duracağımız ve tedbir al
mamızı gerektiren husus, sosyalist Yugoslavya'
nın dışarıya emek ihracı ve işçi göndermeye te
şebbüs etmeye başlaması ve bu konuda bize çok 
ciddî bir rakip olarak gözükmüş bulunmasıdır. 

Bu arada dış memleketlerde çalışan yurttaş
larımızdan bir, iki noktada bilgi vermek istiyo
rum. Halen 212 bin civarında dış ülkelerde 
yurttaşlarımız çalışıyor. Bunların büyük mik
tardaki kısmı, Batı - Almanya'da bulunmakta. 
Diğerleri İsviçre, Holânda, Belçika, Avusturya, 
Avustralya gibi memleketlere yayılmış bulun
maktadır. Dışarıdaki işçilerimizin muhtelif 
problemleri var. Konuşmacı arkadaşlarımızın 
hemen hemen büyük bir kısmı, bu problemler 
üzerinde durdu. Bunların bir kısmı, memleket
lerinden ayrılmış olup, kendileri için yabancı 
olan, dili itibariyle, ananesi itibariyle, geleneği 
itibariyle ayrı olan, yabancı olan bir memleket
te yaşamanın sıkıntısından ileri geliyor. Daha 
çok dil bilmemekten ileri geliyor. Ferdi ihtiyaç
lardan ileri geliyor. Bir kısmı da müştereken 
aşağı - yukarı hemen yurt dışında çalışan işçi
lerimizin bulunduğu bütün memleketlerde, tes-
bit etmiş olduğumuz, umumi dertler olarak orta
ya çıkıyor. Bunların bir kısmı, gümrükle ilgi
li, bir kısmı malî, bir kısmı hukukî bir kısmı 
sosyal güvenlik meseleleri ile alâkalı, bir Kısmı 
sağlık meselesi şeklinde gözüküyor. 

864 sayılı Kanunla dış ülkelerde çalışan 
işçüerimize yardımcı olmak, onların meselele
rini bizzat yerlerinde tesbit edip gerekeni ora
da, icabedeni de yurdumuzda alınmak suretiy
le, merkeze intikal etmek kaydiyle, ateşelik-
ler ve müşavirlikler ihdas edilmiş. Orada çalı
şan bu personelimize yardımcı olmak üzere, uz
manlar ve sosyal delegeler gönderilmiş, aşağı 
yukarı 82 kadar arkadaşımız, halen dış ülke
lerde çalışan işçilerimizin meseleleriyle ilgilen
mek üzere vazifeli. Pek yakın bir zamanda 
sendikacılardan 10 tane işçi delegesini de dış 
ülkelere göndermeye başlıyoruz. Biz daha zi
yade, dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın 
meselelerini geniş bir plânlama gayreti içinde

yiz. Çünkü bu meselelerin büyük bir kısmı Ça
lışma Bakanlığı dışındaki bakanlıkları ve ku
ruluşları da ilgilendiriyor. Bir kısmı bizzat ça
lıştıkları ülkelerdeki hükümetlerin alması lâ-
zımgelen tedbirlerle kararlarla ilgili. Biz, bunu 
merkezî bir şekilde plânlamanın gayreti için
deyiz ve diğer bakanlıklarla da temas etmek, 
onların da mütalâalarını almak, dış ülkeler
deki işçilerle dernek başkanlariyle, işçileri 
temsil edenlerle, dış ülkelerdeki vazifeli ateşe 
ve müşavir arkadaşlarımızdan da gerekli bil
gileri almak' suretiyle, daha müessir bir şekil
de yardımcı olmamn yollarını aramaktayız. Bu 
arada Devlet Plânlama Teşkilâtına sunmuş ol
duğumuz bir raporla, dış ülkelerde çalışan iş
çilerimizin memleketimizdeki, yurdumuzdaki 
teşebbüslere, endüstriyel teşebbüslere, iştirak
lerini temin etmenin bir plân ve projeye bağ
lanmasını talebettik. Bunu üç kısımda mütalâa 
ediyoruz, birisi; özel teşebbüs tarafından ku
rulacak tesislere iştirak, Hükümet garanti 
kaydiyle, bir diğeri, devlet tarafından veya 
büyük sermayesinin % 50 sinden fazlası dev
let tarafından tahsis edilmiş olan teşebbüslere, 
dış ülkelerde çalışan işçilerimizin iştiraki, bir 
diğeri de; halen mevcut devlet elindeki teşeb
büslere, hisse senedi ihracetmek suretiyle, dı-
şarda çalışan yurttaşlarımızın iştiraki, bu su
retle temin edilecek meblâğ ile de, oto - finans
man ve mevcut tesislerin tevsiine doğru git
me. 

Sayın ismen milyonlarca işsiz var, yabancı 
diyarlara gidiyorlar dediler ve bunun sebebi 
düzen dediler. Bu düzen değişmelidir dediler. 
Değiştirmeyi istedikleri düzen malûm., fakat, 
getirmek istedikleri düzeni bir türlü izah ede
miyorlar, tarifini yapamıyorlar. Halen endüst
rinin büyük ve ağır kısmı devletin elinde bu
lunduğu Türkiye'de enerji kaynaklarının ge
ne devletin elinde bulunduğu Türkiye'de de
miryolu, deniz yolu, hava yolu gibi ulaştır
ma sistemlerinin büyük bir kısmının devletin 
elinde bulnduğu Türkiye'de, PTT nin devletin 
elinde bulunduğu memleketimize, ne gibi bir 
düzen getirmek itsediklerini, bir açık münaka
şaya imkân vermek bakımından açıkça ortaya 
koymalarında büyük fayda vardır. Yalnız he
men* şunu kaydedeyim ki, dünyada sadece kol-
lektivisler, alınan sosyal politika tedbirlerinin 
ve hür memleketlerdeki sosyal politika geliş-
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meşinin daima karşısında olmuşlardır. Sosyal 
politika tedbirlerinin ve sosyal politika geliş
mesinin kollektivislerin beklediği ve bir nevi 
mukadder gibi saydıkları, günün gelip çatma
sına engel olacak başlıca unsur olarak gör
müşlerdir. Ben buradan çıkardığım netice ile 
Sayın işmen'e şunu söyliyeyim M, özlemini 
çektikleri, getirmeyi arzu ettikleri düzenin 
içinde, kendileri gibi hiçbir kimse parlâmento
da, bir Senatoda veya Mecliste, kürsüye çıkıp 
da, bir yeni düzen değişikliğinden bahsedemi-
yecektir. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Ve 
gene şunu kaydedeyim M, bugün özlemini çek
tikleri tarifini yapmaktan çekinip de ima ettik
leri. düzen, bütün dünyada akla karşı, zekâya, 
karşı, bilgiye karşı, ilme karşı ancak tankla, 
topla tüfekle tutunmaya çalışabilmektedir. Bü
tün arkadaşlarımın görüşleri, fikirleri, beyan
ları şahsan tarafımdan ve bakanlığımın umum 
müdürlükleri ve bütün teşkilâtça nazarı itiba
ra alınacak, değerlendirilecek 1969 çalışmala
rında büyük ölçüde istifade edilecektir. Bu iti
barla konuşmacı arkadaşlarıma tekrar teşek
kürü, ödenmesi lâzımgelen bir vazife olarak 
telâkki ediyorum. Sözlerime son verirken şu 
noktayı belirtmek istiyorum, değerli arkadaş
larım, dertleri sıralıyarak bir bir dökmek ve 
bu dertlerin karşısında hayıflanmak, döğün-
mek. yanıp yakınmak, meseleleri halletmez. 
Büyük iddialarda bulunmak, peşin bir karar
lılık içinde ithamcı olmak da hiçbir derde çare 
getirmez. Meselelere biz sahibiz, meseleler şöy
le bir düzen içinde denmekle de meselelere 
sahip çıkılmaz . Yığınla meseleler karşısın
da, meselelerin içinde ezilmek, kaybolmak, 
çare yerine suçlu aramak da çözüm yolu el
de etmeye yaramaz. Bütün mesele gerçekleri 
iyi görmek, gerçek ve imkânlar sınırları dâhi
linde ve bunları iyi kullanarak bir çıkar yol 
aramaktır. Biz bu inancın içindeyiz, bu samimî 
görüşün sahibiyiz. Bugün güzel yurdumuzda, 
her noksanımızı kendi imkânımızla en iyi şekil
de gidermeyi istemiyecek kimse bulunabilece
ğini tahmin etmiyoruz. Ancak, bütün mesele, 
gerçeklerle, imkânlarla, hayallerimizi sınırlıya-
bilmeyi becerebdlmektir. Şunu bir inkâr edile
mez bir gerçek olarak belirtmeliyiz ki, iktidar 
olarak çok dert ve mesele devraldık. Zamanın
da halledilmemiş, halli için ceht ve gayret 
sarf edilmemiş meselelerin vebali dahi, çok ke

re bize yükletilmek istenmektedir. Şunu rahat 
bir gönül içinde ifade edeyim ki, biz bu dağ 
gibi yığılmış meseleler karşısında yılgınlığa 
düşmedik. İthamların karşılığını, aziz Türk 
halkının tesliminde gecikilmiş, haklarının tes
limi gayreti içinde olmaktan duyduğumuz vic
dan rahatlığı içinde bulmaktayız. Bu duygu
larla bütün senatörlere en derin şükran ve say
gılarımı sunarak saygılarla selâmlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Balkanı sualler 
var, onlan da cevaplamanızı rica ederim. Mü
saade ederseniz sıraya riayet edelim. 

Sayın ismen buyurun efendim. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Efendim Sa

brın Bakan benim Singer Kumpanyası hakkın
daki konuşmamı zannederim ki, iyi dinlememiş
ler. Ben Hükümetin bu olayların karşısında ol
duğunu söyledim. Çünkü Singer Kumpanyası 
olaylarının asıl nedeni düşünüldüğü takdirde, iş
çilerin haksızlığa uğraması, yani Anayasanın 
46 ncı maddesini uygulanmasına karşı sendika
cıların hakkının kullandırılmamasındam çıkmış
tır. (AP. sıralarından gürültüler ve hu ne biçim 
soru, konuşma sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim söyliyece-
ğim, şimdi söyliyeceğim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Hükümet iş
çilerimizin Anayasamın 46 ncı maddesinden ya
rarlanarak istedikleri sendikaya geçebilme hak
larım kullanmalarının yanında olmadığından, 
(gürültüler) ama iş bu hale geldikten sonra... 

BAŞKAN —Sayın İsmen... 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Burada be

nim sormak istediğim, Singer Kumpanyasımda-
ki olayların asıl nedenini Sayın Bakan benim 
bildiğim gibi biliyorlar mı? Bunu soruyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 
(Devamla) — Şimdi Singer olayı şöyledir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika rica 
pdeyira, Sayın İsmen ve muhterem senatörler, 
suallerimizi daha vazıh ve daha kısa ve sual ka
rakterine uygun şekilde vaz'edelim. Bu ricamı 
lütfen bundan sonraki sual soracak sayın sena
törler is'af etsinler. Sayın Bakan buyurunuz 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 
(Devamla) — Efendim, Singer olayı şöyle cere
yan etmiştir. İşverenle toplu sözleşme yapmak 
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için, müracaat eden muhtelif sendikalar içinde 
Çelik - îş ve Maden - îş Sendikası vardır. Ma
den - îş Sendikası DİSK'e bağlı bir teşekkül
dür. Kendisinin de toplu sözleşme yapabilme ni
teliğine sahilbolduğunu iddia etmiştir. Bölge 
Çalışma Müdürlüğü, Çelik - îş'in toplu sözleş
me yapabileceğine karar vermiştir. Bu karara 
vâki itiraz mahkemece reddedilmiş ve Çelik-îş'in 
toplu sözleşme yaoalbileceği kesin olarak karar
laştırılmıştır. Çelik - îş, işverenle gerekli pa
zarlığı yapmış, toplu sözleşme masasına otur
muş, toplu sözleşme aktedilmiştir. Aradan bir 
süre geçtikten sonra, Singer fabrikasında işve
ren tarafından Maden - îş Sendikasına bağlı iki 
işçinin kanun çerçevesi içinde iş akdinin fesh
edilmesi dolayısiyle, Singer hâdisesi meydana 
çıkmıştır. Şimdi burada, Sayın îsmen'e göre, 
her hangi bir fabrikayı, her hangi bir binayı ba
sacaklar, işıgal eaecekler hattâ yakmaya teşeb
büs edecekler... Hükümet ve polis... 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Efendim sayın senatörlerden yal
nız sual üzerinde durmalarını nasıl rica ettim
se, cevaplar hususunda da Sayın Bakan sizden 
rica ediyorum,, yalnız suale cevapla iktifa edi
niz. 

Sual cevaplanmıştır efendim. Sayın îşmen 
buyurunuz ikinci sorunuzu sorun. 

HİKMET ÎSMEN (Kocaeli) — İkinci soru
mu soracağım. Yalnız bu soruma verilen cevap 
beni tatmin etmemiştir. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, şimdi ikinci 
isualiniz nedir Savın îşmen? 

HÎK!MF,T ÎSMEN — (Kocaeli) — Sayın Ba
kan, bütün meseleleri ve sorunları çözmek için 
en samimî cahsmaları yaptık, diyorlar. Fakat 
buisrün Türkiye'de bu kadar tefecinin, faizcinin 
elinde perişan hale gelen çiftçi kütlesi var tü
tüncüler, fındıkçılar... Bunlara bankalardan ve
rilen 3 milyar kıediyi çekemez mi Hükümet? 
Gerek faizcilerin, gerek tefecilerin elinden, bu 
üretici halkı kurtaramazlar mı? 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 
(Devamla) — Sayın Başkan müsaade ederseniz, 
şimdi bütün bu umumi konuşmalarda bir netice 
elde etmeye imkân yok. Efendim, tefeciler, tüc
carlar, Sayın Îşmen gelsin, usulsüz olarak ka
nunsuz olarak kimin, nereden, ne şekilde kredi 
aldığını, hangi tefecinin, hangi vatandaşımızı 

sömürdüğünü bildirsin ismen, vakıa, isim zik
retmek suretiyle, haklarında derhal kanuni ta
kibat yapılacaktır. Ama umumi olarak soygun
cular, sömürücüler, efendim tefeciler... İşte bu
nunla işin içinden çıkamayız. Benim demek is
tediğim bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Küçük buyurunuz. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, ben yazık metnimi maalesef Sayın Bakana 
vermek imkânına sahibolamadım, îki küçük 
nokta yanlış anlaşılmıştır. Birincisi, Sayın Ba
kan dediler ki, «İşsizliğin AP. iktidarı zamanın
da başladığını söylediler.» Hayır ben dedim ki, 
yıllardan beri taMbedebilmekte olduğumuz 
üretken olmıyan ve istihdam yaratmıyan bir 
iktisadi politika sebebolmuştur. Bunu tashih 
edeyim. 

İkincisi : Dışarıya işçi gönderilmesin sözü 
bana atfedildi. Yine metinde okuyorum. «Ku
rum, yani İş ve İşçi Bulma Kurumu işgücünü 
dış piyasalara göndermekle âtıl işgücüne, iş sa
haları sağlamakta onları işsizlikten kurtararak 
sosyal problemlerin olusunu önlemek de ve ni
hayet işçilerin yapacakları tasarruflarla kalkın
manın itici gücü haline gelmesini sağlamakta
dır» dedim. Asıl olan yaratıcı işgücünün dış ül
kelere satılması değil, onun üretken olarak yurt 
içinde millî ekonomi içinde istihdam etmek ve 
o gücü yurdun imar ve mutluluğunda kullan
maktır. Dedim tashih ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
Sayın Bakan bir dakikanızı rica edeyim. Sayın 
Küçük, Riyaset bunu sual olarak kabul etmi
yor. Bunu İçtüzüğün 65 nci maddesine size iza
fe edilen sözleri, söylemediğiniz şeklinde mü
dafaa hakkınızı kullanmış olarak kabul ediyor. 
Bu sebepten Sayın Bakandan cevap vermek 
için bir sebebolmadığını ifade etmek isterim. 

Sayın Turan buyurunuz efendim. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, Sayın 

Bakanı başından beri dinlemek fırsatını bula
madım, özür dilerim. Belki de soracağım soru
lara cevap verilmiştir. Bu içinde bulunduğumuz 
1969 yılında yurt dışına ne kadar işçi gönderi
leceği tahmin ediliyor? Bu yurt dışına gidecek 
isçiler arasında, iller arasındaki dağıtımı nasıl 
düşünüyorlar? Malûmu âliniz, çok yerlerde sa
nayiimiz kurulmamıştır. Burada işçilerimiz 
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çoktur. Acaba bu iller arasındaki tevzi nasıl 
olacak? 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (De
vamla) — Efendim, 1969 yılı içinde dış ülke
lere 40 000 ilâ 45 000 arasında işçi gönderebi
leceğimizi tahmin ediyoruz. Şüphesiz takdir 
edersiniz ki, dış ülkelere işçi ihracı, işçinin va
sıf itibariyle, işveren ülkeler durumunda bulu
nan, yabancı ülkeler bakımından talebiyle, bi
zim arz ve imkânlarımızın karşılaştırılmasına 
bağlı. Halen 792 000 işçimiz sırada ve bunlar 
muhtelif bölgelerden ve illerden gelmiş bulunu
yor. Bu arada sevkiyat işinde, sevkiyatın plan
lanmasında muhtelif âfet bölgelerine vermiş ol
duğumuz öncelikler de girmiş oluyor. Bu bir 
hesap işi, bir plânlama işi. tş ve işçi Bulma Ku
rumu, mümkün olduğu kadar objektif esaslara 
göre ve dış ülkelerin taleplerini, talepte tesbit 
etmiş olduğu işçiye göre nitelikleri de nazarı 
itibara alarak, hemen hemen şikâyetleri en as
gariye indirecek şekilde plânlamış bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, buyurunuz efen
dim, 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim 
274 ve 275 sayılı kanunlarda bâzı değişiklikler 
yapılacağına dair söylentiler vardır. Bunlar 
geniş mikyasta işçi ve işvereni ilgilendiren ka
nunlar olduğuna göre, bu kanunlar hazırlanır
ken bu teşekküllerin fikirlerine müracaat edi
lerek görüşleri almıyor mu, alınmıyor mu? 

ikinci sorum, işçi yardımlaşma kanunu ta
sarısı ve teklifi vardır. Teklif halen Mecliste. 
Tasarı, Hükümetçe hazırlanıp, bâzı bakanlık
lardan mütalâa alındıktan sonra Meclise sevk 
edilmekte. Bunun geri alındığı söylenmektedir, 
ne dereceye kadar doğrudur bilmem. Acaba bu 
tasarı ve kanunun Mecliste birleştirilmesine im
kân yok mu? Bu teklifi, bir mevzulu bu tasarı
ya kabul etmez misiniz? 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (De
vamla) — işçi Yardımlaşma Kurumu hakkın
daki... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Evet. 
ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (De

vamla) — işçi Yardımlaşma Kurumu hakkın
da Bakanlığımda her hangi bir kanun tasarısı 
hazırlığı mevcut değil. Milletvekili arkadaşları
mız tarafından hazırlanmış ve Karma Komis-
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yonda görüşülmesi bitirilip Meclise sevk edil
miş olan tasarıyı, Hükümet olarak ve Çalışma 
Bakanlığı olarak benimsiyoruz. 275 sayılı Ka
nun üzerinde çalışmalarımız olmuştur. Tasarı 
hazırlanmıştır, tadil tasarısı Başbakanlığa su
nulmuştur. Tasarı hazırlanırken Bakanlığımın 
mütehassısları Türk - iş Konfederasyonunun 
elemanları ve işveren Konfederasyonunun keza 
mütehassısları müştereken çalışma yapmışlar
dır. Aşağı - yukarı Türkiye'de çalışanların me
seleleri ile ilgili, çalışma hayatı ile ilgili, çalış
ma şartları ile ilgili ne kadar mevzuat, Bakan
lığım tarafından hazırlanmakta ise, hemen hep
sine, gerek Türkiye'nin en güçlü ve en büyük 
işçi teşekkülü olan Türk - îş Konfederasyonu
nun ve gerekse işverenler Konfederasyonunun 
ilgili ve onlarca memur edilmiş mütehassıs ele
manları iştirak etmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çalış
ma Bakanı Toker. 

Buyurun efendim. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Bir tek sorum 

var. Bugünkü kanunlarla, Anayasamızla, tüzük 
ve yönetmeliklerle Çalışma Bakanlığına veril
miş olan hizmetlerin, şu elimizde bulunan büt
çeden verilen tahsisatla karşılanacağına Sayın 
Bakan inanıyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Isıtan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (De
vamla) — Efendim, Sayın Isıtan görüşmemi ya
parken bilmem burada bulunuyorlar mı idi. Şu
nu arz etmiştim, demiştim ki; Türkiye'de sosyal 
meseleler ve bu meselelerin çözüm yollarını 
bulmak için gayret bunlara ait cevaplar, mev
zuatın hazırlanması ve tatbikattaki çalışmalar 
muhtelif bakanlıklar içine dağılmıştır. Bu ara
da elbette ki, yine yükün ağırlığı, merkezi sık
leti, Çalışma Bakanlığının üzerindedir. Bugün
kü teşkilât kanununun, tabiî bütçe aşağı -
yukarı teşkilât kanununun bir cevabıdır. Bu 
itibarla işin mihrakını, özünü, teşkilât kanu
nu teşkil etmektedir. Bugünkü teşkilât kanunu, 
elbette ki halen bakanlığımda bulunan bütün 
değerli personel arkadaşlarıma, umum müdür
ler ve onların yanında kendilerine yardımcı ola
rak çalışan arkadaşlarımın bütün gayretlerine 
rağmen, arzu edilen seviyede bir çalışma yap
masına imkân vermemektedir. Bugünkü şart-
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lara uygun, bir teşkilât kanunu yine arz etti
ğim üzere, Çalışma Komisyonundan geçmiş ve 
Bütçe ve Plân Komisyonuna intikal etmiştir. 
Ama, bu arada şu kanaatimi de hemen arz ede
yim ki, o tadil tasarısında dahi bâzı değişik
likler yapmak ve tadil tasarısına bâzı ilâveler
de bulunmak gerekmektedir. Bilmem arz ede
bildim mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (De
vamla) — Saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlar; genç ve dina
mik Bakanımızdan burada daha açık, daha 
sarih konuşmasını isterdik. Her nedense biraz 
kapalı konuştular. Asla bizi tatmin etmedi ko
nuşması. Onun için kendisinden istirham edi
yorum. Sevdiğim, saydığım bir arkadaşım ola
rak, Ankara Barosunda ve Belediyesinde be
raber çalışmış bir arkadaş olarak rica ediyo
rum. işçi mevzuunu ve işçilerin dertlerini ve 
bize intikal eden hâdiseleri çok güzel bilmele
rini istirham ediyorum. Çünkü, bu işçi mev
zuu, çok mühim bir mevzudur. Ve bunların 
oyu yoktur. Oyun olmadığı için bunların, oy 
veremiyeceği için, sandık başına gelemiyeceği 
için, maalesef bunların dertleri ile çok az meş
gul oluyoruz. 

Şimdi Sayın Bakanım, iyi hatırlıyacaksmız. 
Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Osman Bö-
lükbaşı bu konuda, iki defa büyük zahmetlere 
katlanarak Almanya'ya kadar gitmiş ve bakan
lığınıza, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına iki 
muhtıra vermiştir. Şimdi bize gelen mektupla
ra göre ben durumu, arz edeyim size ve Yüce 
Heyete. 

Arkadaşlar, muhakkak ki, teşkilât olarak, 
bakanlık olarak bâzı şeyler yapmışlardır. Hiç 
yapmamışlar, üzerinde durmamışlar demiyorum 
ben. Muhakkak ki, bâzı şeyler yapılmıştır. 
Ama gelen mektuplar aynen şöyle söylüyor. 
Meselâ gönderilen din görevlisinin mektubunu 
aynen okuyayım size : «Bizi buraya gönderdiler. 
Yalnız bizim burada hiçbir işimiz yoktur. Ata
şenin ve sefirin başına iş açmaktan başka, ona 
angarya olmaktan başka hiçbir iş yapamıyo
ruz.» Şu halde, din görevlisi arkadaşımızın 
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orada yolluğu olacak, arabası olacak ve işçile
rimizi teker teker takibedecek, şehirlere, kasa
balara, köylere, fabrikalara gidecek, onların 
mânevi durumlarını düzeltecek. Bâzı arkadaşla
rım dedi ki; Türk işçileri imanlıdır, inanlıdır. 
Ben de bunları söylüyorum arkadaşlar, Ama 
imanlı, inanlı olmak bir dereceye kadardır. Biri 
yer biri bakar kıyamet oradan kopar. 

Niçin gönderiyorsunuz işçileri? Niçin işçile
rimiz gidiyor oraya kadar acaba? Türkiye'de iş
yerleri yok mu? Çoluklarını, çocuklarını, va
tanlarını bırakarak neden, acaba neden oraya 
gidiyorlar? Bir sebebi vardır bunun. Sayın 
Bakanın bu kürsüden aziz ve mübarek kişileri
miz diye bahsetti. Bu kürsüden bahsetmemeli 
aziz ve mübarek kişiler diye. Aziz ve mübarek 
kişilerimiz dediğiniz bu işçilerin, dertlerini, ma
kamınıza geldiği zaman eğer görürüseniz, o 
zaman ben sizin bu sözlerinize inanırım. Aksi 
halde inanmam. Mübarek ve aziz kişilerimiz. 
Bunu bu kürsüden söylemeyin, işinizi yapın, 
faaliyetinizi gösterin efendim, sizi hizmetleri
nizle tanıyalım biz, mübarek olarak ancak o za
man söyliyelim. Ben henüz işçilerin tam mâ-
nasiyle tatmin edildiğine inanmıyorum. Bakın 
muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi, iktida
ra geldiği zaman ve iktidara gelmeden evvel
ki seçim beyennamelerinde, tarım işçilerinin 
durumunu, Türkiye sathında birer birer izah 
etmişlerdir. Acı acı konuşmuşlardır. Bize oy 
verirseniz, iktidara gelirsek tarım işçilerinin 
durumunu düzelteceğiz. Bugün kaçıncı senede
siniz Sayın Bakanım, işte Ekim ayında yeni 
seçim yapacaksınız. Şimdi onun heyecanı, onun 
ıstırabı içindesiniz. Her şeyiniz de hareketiniz
de belli, bu. Şu halde vazifenizi yapmadınız. 
Tarım işçilerini istedikleri düzene istedikleri 
sosyal duruma, sosyal güvenliğe, geleceğinden 
endişeli olarak bıraktınız yine. Tarım işçileri 
kanunu hazırlandı diyorsunuz ama, bizim önü
müze gelmedi, geçmedi, Resmî Gazetede biz 
bunları görmedik, kanunlaşmadı. Demek ki, 
tarım işçilerinin acıklı durumu aynen devam 
ediyor. Sosyal dengesizlik aynen devam ediyor. 
Sosyal yaralar aynen devam ediyor. Ve Türki
ye'nin iştimai yaralarından olduğu için sosyal 
bünyemizde de her gün derin yaralar açmakta 
devam ediyor. 

Şimdi arkadaşlar bana diyeceksiniz M nere
den öğrendiniz, neden bu kadar acı konuşuyor-
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sunuz? Benim bölgemde, Kırşehir'de, iki tane 
üretme çiftliği var. Birisi Malya Devlet Üret
me Çiftliği, ikincisi de Tilkilik Üretme Çiftliği. 
Ben oradaki işçilerle her gün meşgulüm. Tele
fonla, telgrafla mektupla, onların acıklı durum
larını öğreniyorum. Hastaları ile uğraşan yok, 
diğer hususlarla uğraşan yok. Her hangi bir 
ölüleri olduğu zaman, lâzımgelen muameleler 
yapılmıyor. Her türlü ıstırabın içine gömülü
dür. Tarım İş Kanununu çıkarsaydımz, Emekli 
Sandığı Kanunu gibi, sizi buradan üç defa teb
rik ederdim Sayın Bakanım. Vakit geçmiştir. 
Bu konuda, tarım işçileri kanunu mevzuunda 
geç kaldınız, iktidar olarak burada muvaffak 
olamadınız, yüzünüze söylüyorum. 

2. Sayın Bakanım, işçi ihracına mecburuz 
diyorsunuz. Ben de onu görüyorum. Çünkü 
1961 de Meclisin önüne kadar işçiler yürümüş
ler gelmişler. Eğer işçi ihracı olmasaydı, bugün 
vaziyetimiz kim bilir ne olurdu? Yalnız, şunun 
üzerine biraz eğilmenizi rica ediyorum Sayın 
Bakan. Gençsiniz, dinamiksiniz. Almanya'ya 
ve diğer yabancı memleketlere göndereceğimiz 
işçilerin durumları ile daha yakinen ilgilenme
nizi rica ederim. Teşkilât bu mevzuda gerekli 
vazifeyi yapıyor ama, elsin Bakan olarak daha 
iyi vazife yapacağınıza ben inan:yorum. Nasıl, 

BAŞKAN — Sayın özır.en iki dakikanız var, 
hatırlatıyorum efendim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Başkanım, sağ olun. Sayın Bakanım, 
Türk kadınlarına öncelik tanıyoruz, onu erke
ğinden daha evvel gönderiyoruz, diyorsunuz. 
Ben rica ediyorum beraber gönderiniz. Bir 
Türk kadınını, Almanya'ya kocasından evvel 
göndermeyiniz. Ne yapın, ne yapın bu hususta 
gerekli temasları yapın, kocası ile karısı beraber 
gitsin, orada beraber çalışsın. 

3. Allah aşkına bu mevzua temas edin ve 
bunu Bakanlar Kurulunda konuşun Başvekil de 
duysun. Türk işçileri, köylerinden dört keçisini, 
üç oğlağını satıyor, beş bin lirayı cebine ko
yuyor, Ankara'ya geliyor pasaportunu alıyor. 
Gidecek, turist olarak gidecek. Yugoslavya'ya 
varıyor, Viyana'ya varıyor. Almanya kapısın
dan geri çevriliyor. Geri dönüp geliyor. Beş bin 
lirası da gitti, kendisi de gitti. Arkadaşlar rica 
ediyorum size Hükümetsiniz. A. P. İktidarı 
olarak, sizden bunu istirham ediyorum. Nasıl 
olur da Almanya'nın, Fransa'nın, italya'nın 

beatniklerini beatniklerini biz kabul edem. Es
rarkeşlerini, kumarcılarını İstanbul şehrinde onu 
kucaklarımıza alırız da, bizim güzel kardeşleri
mizi onlar kabul etmez. Almanya'dan, Yugos
lavya'dan veyahut İtalya'dan geri döndürür. 
Hükümet olarak, A. P. iktidarı olarak, bu mev
zua el atınız lütfen. Aziz ve mübarek kişileri
miz işçilerimiz ancak o zaman belli olacaktır. 
Bu mesele halledildiği zaman bu kelimeyi söy-
liyebilirsiniz Sayın Bakanım. Ama bugün söy-
liyemezsiniz bunu. Bir de şundan bahsettiniz. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica ediyorum Sa
yın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Bağlıyorum 
bir dakika müsamahanızı rica edeyim. Sayın 
Sırrı Atalay burada çok kişilerinizi konuştur
du. 

BAŞKAN — Sayın özmen, bir dakikanızı 
şüphesiz ki kullanacaksınız. Yalnız şunu ifade 
etmek isterim. Ben, daima Tüzüğün sizlerin 
aldığı kararla kendimi takyidetmek isterim. 
Aksi takdirde, bunun dışında kendimde bir sa
lâhiyet tefehhüm ederim ki; o zaman korkarım 
ki âdil olmaktan uzaklaşırım. O sebepten benim 
bu hassasiyetimi mazur görmenizi rica ederim, 
buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sayın Ba
kan, bir de şu hususu söylediniz. Efendim, da
ğıtılacak toprak yoktur dediniz. Her halde 
İkinci Beş Yıllık Plânın bir hedefi vardır ve 
benim görüşlerime göre, bugün Hazinenin elin
de, Emlâk Genel Müdürlüğünden aldığımız ma
lûmata göre, hemen tevzi edilmesi lâzımgelen 
16 milyon dönüm arazi var. Ve diğer bir kısım 
arazi de, şahısların elinde, çöreklenmiş Hazi
nenin toprağına ve onu efendim üç kuruşa alı
yor, elli kuruşa da başkasına kiralıyor. Böyle 
topraklarımız var dağıtılacak. Hazinenin elin
dedir. Lütfen hiç olmazsa bunları dağıtın. Bun
ları dağıttığınız zaman Türk köylüsü memnun 
olacaktır. Ve biz de teşekkür edeceğiz size. 
Binaenaleyh, dağıtılması gereken topraklar var
dır, onu dağıtabilirsiniz. Arkadaşlar 10 dakika 
dolduğu için sözlerimizi ancak bu kadar söyli-
yebiliyoruz. Bu bütçenin Çalışma Bakanlığı 
teşkilatına, onun güzide mensuplarına, Sayın 
Bakanına ve Türk Milletine hayırlı, uğurlu ol
masını temenni eder hepinizi en derin saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler Çalışma 
Bakanlığı 1969 Bütçesi üzerindeki umumi gö
rüşmeler bitti. Bölümlere g-eçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

P 

Bölüm 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI : 

(A/l) Cari harcamalar 
Lira 

12 000 

44 652 

1 629 725 

196 365 

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

12.000 Personel giderleri 15 168 521 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 444 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 715 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

II - Transferler 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma 
bedeli 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 304 869 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal taransferler 15 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 1969 Bütçesinin tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. Çalışma 
Bakanlığının 1969 Bütçesi kabul olunmuştur. 
Muhterem Bakanlık mensuplarına ve Büyük 
Türk Milletine bütçenin hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim. 

2. — 1968 Kalkınma İstikrazı hakkındaki ka
nun tasarısının Mîllet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/515; Cumhuriyet 
Senatosu 1/95) (S. Sayısı : 1200) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler çalışma 
programımızın (E) fıkrasına uygun bir önerge 
var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik 1200 S. Sayılı kanun tasarısı tabedilip 

sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tasa
rının müstaceliyetine ve 1969 yılı Bütçe kanun 
tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulun
da görüşülmesine ait programın (E) fıkrası ge
reğince, bütün işlere takdimen gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

(Edirne) 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye .. Yok. önergenin gündeme alınması 
hususundaki teklifi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. Gündeme alınmıştır, öncelikle görüşül
mesi teklifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Sayın Hükümet buradalar... Sayın Komisyon 

(1) 1200 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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buradalar. Kanun tasarısının müzakeresine ge- I 
çeceğiz. Raporun gerekçesinin okunup okunma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Gerek
çenin okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmıyenler... Gerekçenin okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; tasarının esasiyle muta
bıkım. Zaten 1968 yılı bütçesi ile derpiş edil- I 
miş, öngörülmüş bir istikraz idi. 1968 in gelir
leri arasında yer almıştı. Bu sebeple bu kanu
nun çıkarılması ve bu istikrazın akdedilmesi lü
zumlu ve zaruridir 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile, bir, iki I 
nokta üzerinde durmayı faydalı görüyorum. I 
Zaman zaman borçlarımızın elli milyara çıktı- I 
ğmdan şikâyet edenler, yakınanlar ve bunun 
ekonomimiz için büyük bir tehlike olduğuna id
dia edenler vardır. Ben şahsan, bu görüşleri I 
paylaşmıyorum. Dış borçlar bakımından, bel- I 
ki bir sıkıntımız vardır. O da, bilhassa müret
tebatının yüksek olması sebebiyle ilk yıllarda. 
Fakat iç borçlarımızda durum, böyle değildir. I 
Ekonomimizi büyük tazyik altında tutan bir I 
miktara ulaşmadığı gibi, bu borçlarımız, daha 
çok, Devlete bağlı teşekküller arasındaki borç- I 
lar mahiyetindedir. Faraza Hazinenin Merkez 
Bankasına borcudur, Hazinenin Yatırım Ban- I 
kasına borcudur, iktisadi Devlet Teşekkkülle-
rinin Emekli Sandığına, Yatırım Bankasına 
veyahut İşçi Sigortalarına olan borcudur. Ve 
borçlarımızın mühim bir kısmı böyle biraz Dev
let içi borçları mahiyetindedir. Ekonomimiz I 
için arz ettiğim gibi, büyük bir tehlike de arz 
etmiyor ve bundan endişeye düşerek, Devletin 
borçlanmadan kaçmasını da doğru bulmuyorum. 
Şartlar müsaidolduğu takdirde ve piyasamızda 
plase etmek imkânları mevcııdolduğu müddet
çe, Hazinemizin ihtiyaçlarını vergi gibi borçlan- I 
ma yoliyle karşılamasında malî bakımdan ve 
ekonomik bakımdan bir mahzur olmadığı gibi, I 
bunda bir fayda da vardır. Bugün borçlanma 
aşağı - yukarı Devletin daimî varidatı arasına I 
girmiştir. Bu bakımdan Devlet gelirlerinde bir I 
istikrar sağlar ve enflâsyona gitmemize mâni 
olur, hattâ antienflâsyonist bir tedbirdir. Piya- I 
şada şişkinliği ortadan kaldırması bakımından. | 
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Arz ettiğim gibi bu sebeplerle bu kanunun kar
şısında olmamıza imkân yok. 

Yalnız, bu kanun geç kalmıştır. Senenin ilk 
aylarında, malî yılın ilk aylarında çıkarılması 
lâzım gelen bir kanunu biz, son aya bırakıyo
ruz, Burada, malî yılın bitmesine nihayet 20 
gün kalmıştır. Bu müddet içerisinde çıkaraca
ğız. Ve 20 gün zarfında plase etme durumuna 
gireceğiz. Bunda mahzur şudur, bu istikrazla
rı, mümkün olduğu kadar, tasarrufları teşvik 
edebilmesi için geniş kütlelere yaymak lâzım. 
Bunun hem sosyal bakımdan fayda var, hem 
ekonomik bakımdan fayda var. Halbuki böyle 
dar zamanda çıkarınca, bunları çaresiz Hükü
metin nüfuzunu kullanarak kısmen de banka
lara plase etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bir 
defa yayamıyoruz halka, bir. ikincisi, bankala
rın imkânlarını elinden alıyoruz. Bankalar el
lerindeki imkânları bunlara plase ettikleri için, 
Devlet tahvillerine plase ettikleri için, bu defa 
krediyi daraltma mecburiyetinde kalıyorlar. Bu 
ekonomik bakımdan bir mahzur doğuruyor. Bu 
sebeple, bu borçlanmalar hakkında bir diyece
ğimiz yok. Mümkün olduğu nisbette, piyasa 
müsait olduğu müddetçe, plase etmek imkânı 
mevcııdolduğu müddetçe, Devletin borçlanma
sında şahsan bir mahzur görmem, hattâ fayda 
görürüm, arz ettiğim gibi. Ancak bunu geniş 
bir zaman içerisinde ve halka plase edecek bir 
tertip içinde kullanmak lâzımdır. Bu kanun 
faraza 3 ay veya 4 ay evvel çıksaydı, 4 - 5 ay
lık müddet içerisinde Hazine bunu tedricen sa
tacak ve bu suretle halkın eline, küçük tasar
ruf sahiplerinin eline geçecekti. Ama bugün, 
büyük bankalara vermeye mecburdur. Ve bü
yük bankaların kasalarında uzun zaman kala
cak, büyük bankalar buraya plase ettikleri pa
ralan krediden kısma mecburiyetinde kalacak
lar. Bunu bir iktisadi mahzur olarak görüyo
rum, geç kalmasını. Bu sebeple temennim şu
dur, bundan sonra hiç olmazsa geç kalınmasın. 
Önümüzdeki yıl içinde bütçemizde 600 milyonluk 
bir borçlanma yetkisi almaktadır Hükümet, Bu
na ait kanunu, Marttan itibaren getirsin ve malî 
yıl girer girmez, yavaş yavaş plase etmek im
kânlarını bulur. Arz etiğim gibi mahzursuz ola
rak sağlam bir varidat kaynağı elde etmiş olur. 

Geç kalmasının bir ikinci mahzuru şu ol
muştur; bu anda 10 ncu ay sonunda bildiğime 
göre, bütçenin açığı 900 küsur milyondu. Büt-

,7 _ 
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çe 900 küsur milyon gelir gider arasında bir 
fark belirmiştir. Ayrıca Hazine, nakıs 4 mil
yarla çalışmakladır, 4 milyarlık açığı vardır. 
Merkez Bankasındaki avans limitlerinin son hu
duduna gelmiştir ve tamamını kullanmıştır. Pa
ra bulamama yüzünden de yatırımların bir kıs
mını, feda etmek, terk etmek, bırakmak mecbu
riyetinde kalmıştır. Halbuki bu istikraz zama
nında çıksaydı, hiç olmazsa 500 milyonluk fazla 
yatırım yapmak imkânını bulacaktık. Bu da ay
rıca bir mahsurdur. Bu mahzurlarına rağmen 
kanunun hiç şüphesiz kabulüne taraftarız, kabu
lü zaruridir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Ağanoğlu, buyurunuz. 

ALÎ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; büt
çelerimizi iç istikrazlarla takviye etmek bir usul 
haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yılların
dan beri, yatırımları hedef tutan giderler için, 
istikraz yapmayı bir zaruri malî kaynak bul
mak olarak kabul etmişizdir. Plânlı kalkınma 
devresine girdikten sonra faydaları gelecek ne
sillere intikal edecek olan yatırımların yükünü, 
gelecek nesillere intikal ettirmek isabetli bir 
yol olarak kabul edilir. Bu itibarla her yıl, bil
hassa yatırımları finanse etmek üzere, belirli öl
çülerde iç istikrazlara baş vurmak, bütçeleri 
takviye etmek halamından isabetli bir yoldur. 

1968 malî yılı başında bütçenin açığı hesap
lanırken bunun bir kısmının kadro tasarrufla-
riyle, bir kısmının da, 500 milyonluk kısmının 
da, iç istikrazla karşılanacağı peşinen kabul 
edilmiştir. Yalnız malî yılın bitmek üzere oldu
ğu şu günlerde bu istikraz kanununun getirilme
si biraz gecikmiş olduğu intibaını veriyor bize. 
Devletin istikrazları, artık halk kütlelerine, kü
çük tasarruflara yayılmıyor. Serbest piyasada 
sermayenin % 20 - 25 faizle alınıp verildiği bir 
iktisadi bünyede, Devletin % 5 - 6 faizli istik
raz tahvilleri, halk tarafından fazla rağbet gör
müyor. Buna ancak birtakım kanunlarla, ban
kalara satıyoruz. Bankalar, kısa süre içinde 
önemli bir meblâğ olan 500 milyonu karşılamak 
için, bünyelerinde bir hayli sıkılıyorlar. Onun 
için, biraz evvel konuşan Sayın Melen gibi, ben
denin de, bütçenin iç kaynaklardan finansmanı 
demek olan bu istikrazların, malî yılın ortasmda 
ele alınması ve mümkün olduğu kadar daha ge-

1 niş bir süreye yayılması, malî bünyemizi tazyik 
bakımından daha hafif tesir yapacaktır. Onun 
için temennimiz böyle Şubat ayında, malî yıl 
bitmek üzereyken ve bilhassa bütçe müzakere
leri arasında böyle bir kanunu getirmek yerine, 
aylarca evvel getirmenin daha isabetli olacağı 
kanısındayız. 

Böyle bir istikraz lüzumludur. Zaruridir ve 
faydalıdır. O bakımdan kanun tasarısının le
himleyiz. Arz eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu teşekkür ede
rini. Sayın Ucıızal, buyurun. 

ÖMER ÜOÜZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarını, görüşülmesine 
başlanan istikraz kanun tasarısı üzerinde konu
şan iki değerli arkadaşınım fikirlerine iştirak 
ediyorum. 

Ancak, kanunun geç kaldığı yönünde ileri 
sürülen fikirlere gelince; elimizdeki tasarıyı tet-

I kik buyurduğunuz zaman görüyoruz ki, ta altın
cı ayda Meclislere sevk edilmiş, o tarihten beri 
Yüce Mecliste (Hükümet 5 noi ayda sevk etti 
sesi) Hükümet beşinci ayda sevk etmiş. Yüce 
Mecliste ancak, ibrinci ayın ortalarına doğru 
ele alınıp çıkarılma imkânı bulunmuştur. Haki
katen kanunun erken çıkarılmasında büyük fay
dalar var ama, bir de, sene sonuna doğru o se
ne gelirlerinin tahminin üstünde tahakkuk ettiği 
takdirde, belki Hazineyi böyle bir külfetten kur
tarma imkânı da sağlanabilir, ayrıca gayet ta
biî ki, bir faiz ödeme külfetini de Haşine üzeri
ne almaktadır. Erken çıkar, piyasaya sürülür-
se, tabiî piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren 
de, Hazine bir faiz ödeme külfetini üssrine almış 
olur. Bu bakımdan geç kalmasında sararları ol
duğu gibi bir bakıma faydaları olduğu kanaa
tindeyim. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucusal teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde s'öz istiyen sayın üye? Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verilen takrirde ivedilik talebi vardır, İve
dilik takririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
e den1 er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1988 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

Madde î. — Hâsılı 1968 bütçe yılında yapı
lacak yatırımların finansmanında kullanılmak 

j üzere 500 milyon liraya kadar 1988 Kalkınma 
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istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz akdine 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikraz için hâmiline yazık tahvil ihra-
colunur. 

Bu istikrasın yıllık faiz nisbeti Bakanlar 
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Tahvillerin itfası, borsada ba-
şabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müd
detçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bul
muş veya aşmış bulundukları takdirde kur'a 
çekmek suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu tahviller ihraç tarihlerinden 
itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye ve
ya könversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edil
mek suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde te
davülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya 
bir kısmı için başahaş erken ödeme veyahut kon-
versiyon yapılabilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve is
tikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile 

idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aido-
lur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde da
hi başabaş kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu istikraza ait faiz kupon
larının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım-
geldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine le
hine zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikrazın her çeşit ihraç giderleri, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teş
vik maksadiyle hazırlatılıacak afiş, pankart ve 
diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunun akdine isin ver
diği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderle
rini karşılayabilecek ödenek her yıl Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne 
konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ööz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınım arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 11. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAK — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Buyurun Saym ismen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; bu tasarı çok acele ola
rak Genel Kurula geldiği için yaptığım hazır
lık yanımda yok. Aklımda kaldığına göre, bu 
kanun tasarısında güdülen amaç, bütçe açığını 
kapatmaktır. Halbuki, arkadaşımın okuduğu 
şeyde yatırım yatırım deniyor. Benim bildiğime 
göre böyle bir yatırım bahis konusu değildir. 
Bu bakımdan, bu kanun tasarısını, bu şekilde 
gayet olumsuz telâkki ediyorum. 

istikrazlarda asıl amaç, piyasada mevcut pa
ra fazlasını çekerek, bu miktarı yatırım faali
yetlerinde harcamaktır. Halbuki, bu kanun ta
sarısı bu şekli ile, Türkiye'de mevcut enflasyo
nu daha da hızlandıracak demektir. Böyle bir 
nitelik taşımaktadır. 

Bu kanun tasarısı ile, şimdi kabul edeceği
niz 500 milyon liralık bir milktar, doğrudan 
doğruya, bütçe açığını kapamaya matuf oldu
ğu için, kabul edilmemesini, sayın senatörlerin 
«benim bu konuşmama göre oy vermesini temen
ni ederim, saygılarımla. (A. P. sıralarından al
kışlar, gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ismen. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka-
bu edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. Beyaz 
kabulü, kırmızı reddi, yeşil çekinserliği ifade 
edecektir. Kutu hademe tarafından dolaştırıla
caktır. 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu J/955) (S. Saym: 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı 
28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Bijeşim tutanağı so-
nundadır. 

R) SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1969 Sanayi Bakanlığı Bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz. Sayın Hükümet 
ve erkânı hazır. Saym Komisyon hazır. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları 
adına söz alan sayın üyeleri sırasiyle arz ediyo
rum. 

Sayın Mehmet Ali Pestilci C. H, P. si, Sa
yın Enver Bahadırlı Güven Partisi, Sayın Sup
hi Gürsoytrak Millî Birlik Grupu, Sayın Ahmet 
Demiryüce Adalet Partisi, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Pes

tilci buyurun efendim. 
Sayın Pestilci saat 4 ü 20 geçiyor efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
PESTİLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 1969 malî yılı Sanayi Bakan
lığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Cumhuriyet Se
natosu Grupunun görüşlerini arz etmek için 
huzurunuzda bulunuyorum : 

Bir taraftan memleketin kalkınma plânında 
öngörülen sanayi politikasını uygulamak, diğ-er 
taraftan kendisine bağlı yedi aded iktisadi Dev
let Teşekkülünü 440 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, sevk ve idare ile yükümlü bulunan bir Ba
kanlığın bütçesi vesilesiyle bütün meselelerini 
yarım saat gibi kısa bir zaman içine sığdırma
nın imkânsızlığını takdir edersiniz. Onun için, 
görüşlerimizi fazla detaylara inmeden ve bir
takım rakamlarla dikkatinizi dağıtmadan kısa 
özetler halinde arz edeceğim. 

Sayın senatörler; 
Sanayi Bakanlığının göreceği işler bakımın

dan Türk ekonomisinin gelişmesindeki rolü ve 
mesuliyeti büyüktür. Sanayi sektöründe yurt 
gerçeklerine uygun bir politika tertip ve taki-
bedilmesi ve ayrıca Bakanlığu bağiı olarak ça
lışan ve kalkınma plânında öngörülen hedefle
re ulaşmasında başlıca araç olan iktisadi Dev
let Teşekküllerinin, başarı sınırına getirilmesi 
memleket kalkınmasında en mühim merhalenin 
açılması olacak ve az gelişmiş bir ülke olmak
tan kurtulmanın yegâne müjdecisi olacaktır. Bu 
bakımdan Sanayi Bakanlığının çalışmalarının 
başarı ve başarısızlığını yurt ekonomisinin ve 
yurt kalkınmasının geleceği ile yakından ilgili 
görmekteyiz. Eleştirmelerimiz, meselelere dai
ma bu açıdan bakarak faydalı olmak emelini 
taşımaktadır. 
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Sayın senatörler, kalkınmanın ancak sanayi
leşme ile mümkün olabileceği kanaatinin müş
tereken kabul edildiği plânlı devrede maalesef, 
sanayii sektörünün ağırlığı sanıldığı kadar his
sedici c%rıamaktadır. Millî gelirimizin ağırliğı 
tanım sektörüne bağlı kalmakta ve bu ağırlığın 
plânlı devrede azalması ile diğer sektörlere vâ
ki dağılmada sanayi sektörüne olan dağılış az 
olmaktadır. Sanayileşme yolumda alınan ted
birler dkonominin karakterini değiştirmeye yet
memektedir. Bununla, tarım sektöründe gelirin 
düşmesini asla kasdetimiyoruz ve temenni etmi
yoruz. Ancak, şu gerçeği de kaJbul etmek zorun
dayız M, faal nüfusun büyük kısmı tarım sek
töründe çalışıldığımdan bu sektörde fert başına 
düşen gelir düşük olmaktadır. Memleketimizin 
bu büyük kütlesinin kalkınmasını ve fakirlik
ten kurtulması ancak tarım sektöründen sa
nayi sektörünle kayması ile mümkün olacağına 
inanmaktayız. Onun için sanayi sektöründeki 
gelir artışını hızlanmasının zorunluğunıa inan
maktayız. 1966 yılında Anasektörler içinde sa
nayi sektörünün gelişme hızı % 10,6 iken, 1967 
de bu hız % 12.3 e çıkmış, fakat 1968 de % 10.5 
te kailmıştır. îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da, sürükleyici sektör olarak kabul edilen saria-
yi sektörünün plânda öngörülen hızı % 1,5 
eksiği ile tecelli etmesi üzerinde durulması ge
rekli bir mühim nokta teşkil etmektedir. 

Sayın senatörler; 
Kalkınmanın dar boğazı olan sanayileşme 

politikasında bizleri bu dar boğaz içinde sıkış
tıran, ekonomik ve sanayi kalkmmaımızı bir çık
mazın içine sokan bir taJtbikatm üzerinde biraz 
fazlaca durmayı lüzumlu görmekteyiz. Bu da 
ambalaj ve montaj sanlayii denilen az gelişmiş 
ülkelerin başına dert, garip bir sanayi filizien-
mesidir. Maalesef, son yıllarda bizde sanayileş
me, ambalaj ve montaj sanayiinin geliştirilmesi 
sekimde anlaşılmıştır. 

Sayın senatörler; 
İdarede fazilet hatayı, sen - ben yaptığı müna

kaşasının dışında görüldüğü ve anlaşıldığı anıda 
o hatanın üzerine ve hatanın devamıma asgarî 
ölçülerde^ müsaade etmemektir. Bugün amba
laj ve montaj sanayii dediğimiz ve sanayi dalı, 
millî ekonomimizi dıştan ve işten kemirmekte 
kalkınmamızı baltalamakta ve dar boğazdan 
çıkmamızı geciktirmektedir. Büyük kârların 
her zaman mevcu&olduğu ve her türlü spekü-

I lâtif hareketlerin yapılmasına en müsait saha 
j olarak bilinen ithalâtçılık, döviz imkânları 
I daraldıkça, kılık değiştirmek durumuna geç-
I mistir. Sanayi Bakanlığından lisans- alan fir-
I malar, kurulmasına müsaade olunan fabrika 
I adı altındaki atelyeler, döviz kaynağı olacağı 
I yerde, döviz tüketici bir rol oynamaktadırlar. 
I Halen Türkiye'de bir ayağı dışarda hammad-
I de adı altında mamul ve yarı mamul madde-
I leri ithal eden ve dış ticaretimizdeki güçlük

leri her yıl daha artıran bu garip sanayi tü
ründe umumiyetle bir ecnebi firmanın iştiraki 

I ile kurulmuş gibi görünen firmalar, vaktiyle 
ithal olunan bir malı, yerli olarak yapmak ve 
yılda şu kadar döviz tasarrufunda bulunmak 

I iddiası ile Hükümete başvurmakta döviz ta-
I sarrufu sloganları ile kamu oyunu aldatarak 
I aslında çok kıt olan döviz imkânlarımızı so-
I rumsuzca harcamakta ve kurutmaktadır. Yurt 
I içinde akla hayale gelmedik reklâm, ve hattâ 
I piyango ile satılan ve adı yerli olan, fakat 
I aslında hammadde adı altında ithal olunan ya-
I rı mamullerle derlenip çatılan, mallar, piyasa

da bu usulleri çevirmekte usta olan ellere bü
yük kârlar bırakmaktadır. Kalkınmakta olan 

I memleketimizde en çok ihtiyaç duyulan döviz, 
I sanayileşme adı altında tüketim malları itha-
I linde kullanılmaktadır. Kanaatimizce, bu yurt 
I kalkınması için yanlış bir politikadır. Tüketim 

malları üretiminin süratle yatırım malları üre-
I timine kaydırılması gerekmektedir. Bu bakım-
I dan, tüketim malları imalâtı için, büyük döviz 

israfına yol açan ambalaj - montaj imalâtm-
I dan süratle uzaklaşmak icabetmektedir. 

I Sayın senatörler, 
I Halen memleketimizde 13 branşta faaliyet 
I gösteren 70 den fazla müessese bu tür sanayi

de çalışmaktadır. Yerli parça imâli melonun
da birkaç sanayi kolu hariç diğerleri saymak
ta ve geriye dönüş de bulunmaktadır. Plân 

I Türk ekonomisinin dış ekonomilere ve dış yar
dımlara bağlılığının azaltılmasını öngörmek
tedir. Ancak kabul etmek gerekir ki, bugün 
fiilen yürütülen sanayileşme politikası, plânın 

I bu temel ilkelerine de aykırıdır, özel sektör 
eli ile ve yabancı sermaye iştiraki ile kurulan 

I montaj sanayii, ancak dışarıdan kredi sağla
nabildiği takdirde yaşayabilecek bir sanayi

ci dir. Dışarıdan hammadde ve yarı mamul itha-
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li aksadığı veya kesildiği takdirde, bu sanayi { 
türünün de şahdamarı kesilmiş olur. Montaj 
sanayii talimatnamesi bugün artık süratle göz
den geçirilmesini icabettirmektedir. 

'Bu tür sanayide çalışan işyerlerinde aran
makta olan döviz tasarrufu hadleri sıkı kont
rol edilmeli, ithali gerekli parçaların ve yarı-
mamullerin yerli imalâtı için firmalar yatırı
ma zorlanmalıdır. Bugün bu tür sanayide 
birtakım yarı mamullerin yerli sanayi vasıta- j 
siyle imâli imkân dahilindedir. Fakat, bu yarı-
mamullerin devamlı olarak ithali, doğmak
ta olan yerli mamul madde ve parça imalâtı 
sanayiini baltalamaktadır. Ambalaj ve montaj 
sanayii Türk ekonomisine ve memleket sana
yiine faydalı hale gelmesi ve döviz israfına 
mani olmak için, bu malların imalâtçısı ta
rafından muayyen nisbette dışarıya ihracedi-
lerek, döviz getirilmesi şaftlarının aranması 
ve sanayicilerin buna zorlanmasının, aksi hal
de lisanslarının Bakanlıkça iptal edilmesi bir 
tedbir olarak düşünebilir. Bugün bilhassa ka
rayolu taşıtlarının mamul olarak ithal edilme
sinin, montaj imalâtı yanında daha ucuza gel
diği ve daha çok memleket hayrına olacağı 
neticesine erişilmektedir. 

Saym senatörler; j 
Yurdumuzda bu hizmetleri yapan her yatı

rımcı resmî ve özel sektörün bir bürosu oldu
ğu ve bilhassa Devlet Plânlama Teşkilâtının 
görevleri içine giren bu hizmetleri yeterince 
yerine getiren özel yerli şahısların kurduğu sa
yısız bürolar ve şirketler vardır. Böyle bir faa
liyet sahasında hiç lüzumlu değilken ve ekono
mimiz için hiçbir fayda mülâhaza edilmediği 
halde yabancı sermayeyi davet etmenin bunun 
yanında özel yerli sermayenin çalışamaz hale 
getirmenin mânasını kavramaya imkân yoktur. 
Bu misâlleri sıralamak mümkündür. Resmî Ga
zeteler tetkik edildiğinde sık sık bu gibi yaban
cı sermayeyi yurda sokan Bakanlar Kurulu ka
rarlarına daima rastlamak mümkündür. Bu mi
sâllerimizi başka bir yönden de değerlendirmek 
lâzımgelir,. İktidar partisi bir taraftan özel te
şebbüsü destekleme ve onu kalkındırma içinde 
bulunacak diğer taraftan da özel teşebbüsü en-
gelliyecek tutum içinde faaliyet gösterecektir. 
Politikalarıma uygun olmıyan bu engelleme 
İktisadi Devlet Teşekküllerini yeni yeni yatı
rımlara itecek ve ayrıca özel teşebbüs aleyhine 

İktisadi Devlet Teşekküllerini bu kuruluşların 
yatırım sahalarına sokacaktır, işte iktidar par
tisinin özel teşebbüs anlayışı, işte Sanayi Ba
kanlığının politikası. 

Sayın senatörler; 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında plân 

hedefleri şu hususu öngörmektedir: Sanayileş
me konusunda özel yabancı sermayenin, Türk 
müteşebbisinin teknik bilgi tecrübe ve sermaye 
kifayetsizliği sebebiyle ele almadığı sanayi dal
larında kabul edilmesine özel bir dikkat göste
rilecektir, denilmektedir. Ayrıca plân hedefleri 
yabancı sermayenin yerli sanayiinin gelişmesi
ni engellememiş olmasını ve Türk ekonomisinin 
dış yardımlara bağlanmasının azalmasını öngör
mektedir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma döneminin 
daha ilk yılında, iktidarın plân hedefleri dışı
na çıktığı ve Sanayi Bakanlığının bugünkü tu
tumu ile bir millî sanayi kurulmasını geniş öl
çüde engellediğini iddia etmek hakkımızdır. 
Hepimizin üzerinde hassasiyetle eğilmemiz ge
reken montaj sanayii yolu ile yurda giren ya
bancı sermayenin nasıl ekonomimiz üzerinde 
çöreklendiğini görmekteyiz. Bu tür sanayiiden 
memleket ekonomisini kurtarmak başlıca millî 
bir vazifemizdir. Fakat Sanayi Bakanlığının 
bugünkü politikası bir örümcek ağı gibi eko
nomimizi saran ve sömüren bu tehlikenin her 
geçen gün daha kuvvetlenmesine sebebiyet ver
mektedir. 

Saym senatörler; 
Sanayii sektörünün önemli ve ağtf kısmı, 

yan sanayii sayesinde kuvvetlenmektedir. Yan 
sanayii ise çoğunlukla küçük sanayi ünitelerin
den teşekkül eder. ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, küçük sanayii için yaşama ve geliş
me şansı öngörülmektedir. Küçük sanayinin bü
yük meseleleri vardır. Bu meselelerin başında 
teknoloji seçimindeki bilgi kifayetsizliği sebe
biyle âtıl kapasite ve âtıl sermaye tahsisi gel
mektedir. özellikle küçük sanayii geliştirme 
merkezinin acele kurulması gerekmektedir. Bu 
tip küçük ünitelerin üretim, pazarlama ve ka
pasite secimi içm, kooperatifleştirme yoluna 
gidilmesinde küçük sanayiinin büyük sanayii 
tamamlayıcı bir üretim şekline ulaşması bakı
mından zorunla olmaktadır. Küçük sanayiinin 
gelişmesi ve korunması için küçük sanayi site
lerinin ele alınması ve küçük sanayinin finans-
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manma tahsis edilen kredilerin yeterli bir hale 
getirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu sanayi 
işletmelerince yapılabilecek sanayi mamulleri 
döviz tasarrufu hesabı ve kalite standartları ba
kımından sıkı takibedilmek kaydı ile kotalar
dan çıkarılması lüzumludur. 

Sayın senatörler, 1969 programında öncelik 
tanınan sanayi projeleri arasında yer alan 
üçüncü Demir - Çelik Kompleksi, Ereğli De
mir - Çelik Fabrikalarının tevsii, kâğıt tesisle
ri, sınai gübre tesisleri ve bilhassa makina ve 
teçhizat la ilgili tesislerin süratle gerçekleşti
rilmesi, memleketimizin ekonomik ve sanayi 
kalkınmasında büyük ferahlık yaratacaktır. 
Bilhassa makina ve teçhizatla ilgili. 

Sayın senatörler; 
Ambalaj ve montaj yolu ile Türkiye'de sa

tılan malların fiyatlarının yüksekliği o kadar 
korkunç bir hal almıştır ki, zamanla Türk ef
kârının ve bakanlığın dahi dikkatini çekmiştir. 
Sayın Sanayi Bakanının birtakım şahsi teşeb
büsleri ile bâzı malların fiyatlarında yaptırdı
ğı indirimler takdirlerimizden kaçmamıştır. Bu 
konuda sözlerimi bağlarken, bir gerçeği de 
yüksek huzurunuzda açıklamak isterim: 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet idaresi memleketi, iğneden ip

liğe her şeyi ithal edilen bir ülke olarak dev
ralmıştır. Yıllarca her şeyini Avrupa'dan te
min eden halkımızda yurt içinde bir şey imâl 
edilemiyeceği şeklinde bir duygu belirmiş, bu 
duygu para ve kârdan başka birşey düşünmi-
yen bir kısım ithalâtçı tarafından yıllarca istis
mar edilmiş ve mallar piyasada Avrupa malı 
sloganları ile satılmıştır. Bugün ise yurt için
de yapılan her şey, değeri ne olursa olsun bir 
sevinç halesi yaratmaktadır. Bu duygusal du
rum ise halen birçok montajcı tarafından istis
mar edilmektedir. Türk emeği ve Türk parası 
ile yabancı malı imâl edip, Türk piyasalarında 
korkunç kârlarla satmak, bir sanayileşme ola
maz. Bu ancak, modern bir ekonomi sömürü 
şeklidir. Türk işçisinin, Türk sanatkârının 
emeğini ve zekâsını bir ayağı dışarda olan ya
bancı sermayeye sömürtmemek için bir millî 
sanayi politikasının tanzim ve uygulanmasını 
istiyor ve bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
imalât sanayiinde, yerli sanayiinin gelişme

si iktidarın millî bir ekonomi politikası taki-

betmemesi sebebiyle, cılız kalmakta ve gelişe-
memektedir. Yerli sermaye yanında öncelikle 
yabancı sermayeye yer verilmesi ve âdeta ya
bancı sermaye iştiraki olmadan yerli sanayinin 
yatırım yapmasına imkân verilmemesi gibi, bir 
politikanın takibi özel sermayenin yerli sana
yie akışını önlemektedir. Dışardan gelen yaban
cı sermayenin, ekseriya büyük kapitale sahi-
bolması ve yurdumuzda yapacağı yatırımlar
da çeşitli muafiyetlere haiz olması karşısında, 
yerli sermaye bunlarla rekabet edemediği için 
gelişememekte veya yok olmak tehlikesi ile 
karşikarşıya kalmaktadır, iktidarın özel teşeb
büsü ve yerli sermayeyi baltalar hale gelmesi, 
onun program ve ekonomik görüşüne de aykı
rı bulunmaktadır. Sanayi Bakanlığının ya
bancı sermaye karşısında, yerli sermayeye da
yanan millî bir sanayii engelliyen tutumun 
muhtelif misallerle izah etmek zaman müm
kündür. Çok yakın zamandan bunun bir - iki 
örneğini Yüksek Huzurunuzda açıklamakla ye
tineceğiz. Türkiye'de bugün yerli kimya sana
yii çoğunlukla ihtiyaçlarımızı karşılar bir ça
lışma içinde olduğu ve bilhassa yerli imalâtla 
bugün kimya sanayiinde çalışan yerli firmalar 
deri, tekstil, kâğıt ve benzeri sanayiide kulla
nılan yardımcı hammaddeleri plâstik dispersi-
yonları, deri finisaj boyaları ve diğer birtakım 
kimyevi boyaları imâl ettikleri halde Türkiye 
ihtiyaçlarını karşılar bir hale geldiği halde, 
son zamanlarda bir isviçre firmasının iştiraki 
ile Sümerbankın kurduğu ortaklığa yukarda 
saydığımız kimyasal maddelerin imalâtına mü
saade verilmesi iktidarın güttüğü ekonomik 
politikanın hakiki yüzünü ortaya koymakta
dır. Bir ikinci misalimiz, çok yakın bir zaman
da, Danimarka'da bulunan bir firma ile TPO, 
Azot Sanayii ve Türkiye Şeker Fabrikaları 
şirketinin iştiraki ile müştereken kurulan bir 
şirkete verilen hakla yurdumuza gelen yaban
cı sermayenin yurdumuzda yapacağı faaliyet
lerin birkaç tanesini zikretmeyi faydalı bulu
yoruz. 

Yabancı sermayenin iştiraki ile kurulan şir
ketin Türkiye'de yapacağı faaliyetler şunlar 
arkadaşlar : 

1. — Fizibilite ve diğer teknik ve ekono
mik etütler yapmak, 

2. — Her türlü mühendislik hizmetleri ifa 
etmek, 
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3. — Mubayaa, kontrol ve sevkıyat işlerini 
yürütmek, montaj ve diğer saha işlerini yap
mak, arama ve etüt işlerini ifa etmek, 

4. — Araştırma ve geliştirme etütleri yap
mak ve yaptırmak. Daha bunun gibi birtakım 
maddelerle bu şirkete Türkiye'de birtakım ça
lışma imkânları sağlanmıştır. 

Tesislerin yatırımlarının tahakkuku için 
Devletçe büyük fedakârlıklar yapılarak bu te
sislerin ikmalini biran evvel tamamlamamız, 
Türk sanayiinin kuruluşu olacaktır. Ve bunlar
dan yalnızca makina ve teçhizat sanayiinin ta
hakkuku bir taraiftan şikâyetçi bulunduğumuz 
ambalaj ve montaj sanayiinin zararlarını önli-
yecek ve diğer taraftan bir millî sanayiimizin 
kurulmasını sağlıyacaktır. 

Sayın senatörler, vaktin müsaadesi müdde-
tince Bakanlığa bağlı iktisadi Devlet Teşekkül
leri üzerindeki görüşlerimizi de kısaca arz ede
ceğiz. İktisadi Devlet Teşekkülleri, plânlı kal
kınma döneminde kalkınmanın başarılmasında 
en fazla mesuliyet ve görev taşıyan kuruluşlar
dır. Zira plânda öngörülen tedbir ve hedefler 
bu teşekküller için cebridir. Kalkınmanın başa
rılması İktisadi Devlet Teşekküllerinin çok iyi 
yönetilmesi ve başarıya ulaştırılmasiyle müm
kündür. İmalât sektöründe çalışan İktisadi Dev
let Teşekkülleri büyük kısmı ile 440 sayılı Ka
nun çerçevesi içinde Sanayi Bakanlığına bağlı
dır. Bu kuruluşların durumlarını etraflıca bun
dan kısa bir zaman evvel Yüce Senatoda Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapor
larının müzakeresi sırasında eleştirmiş, aksıyan 
tarajflan ve alınması lâzım gelen tedbirleri gru-
pumuz adına yapılan konuşmalarda dile getir
miştik. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin politik tesir
lerle kuruluş gayeleri dışında ve ekonomimize 
katkıda bulunmıyan ortaklıklara itilmesi ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin partizanlık yuva
lan haline geldiği müddetçe yönetici kadrolara 
yapılan atanmalarda ehliyet ve kabiliyet unsur-
lan yerine senin - benim adamım kıstası hâkim 
olduğu müddetçe bu kuruluşlar memleket kal
kınmasına hizmet değil, ancak partilere ve par
tililere hizmet ederler. 

Sayın senatörler bir Bakanın birlikte çalış
tığı yakın mesai arkadaşlarına ve umum mü
dürleri tâyinde takdir ölçüsünü politik açıdan 

kullanması bir ölçüde mazur görülebilir. Fakat 
İktisadi Devlet Teşekkülleri bünyesinde her tür
lü iş kolunda mahallî parti teşkilâtlarının ağır 
partizanca baskılannı siyasi rakipleri üzerinde 
devam ettirmeleri ve idarecilerin bunlara karşı 
koyması asla mazur görülmez. Kalkınmamızın 
belkemiği ve vaz geçilmez en müessir vasıtala
rı olarak Türk ekonomisine iyi niyet eseri ola
rak kazandırılan bu kuruluşların, faaliyetlerini 
her gün biraz daha kötüye götürecek tarzda 
vaki bu nevi müdahalelerin sıona erdirilmesini 
talebediyoruz. İktisadi Devlet Teşekkülleri 440 
sayılı Kanunun koyduğu esaslar altında iyi bi
rer işletme haline getirilmesi, iyi idare edilme
si ve kaynak yaratabilmeleri halinde kalkınma
mızın ana unsuru olarak memleketimizi ekono
minin dar boğazından geçirecek ve ülkemizi az 
gelişmişlikten kurtaracaktır. Aksi halde, her yıl 
biraz daha azalmakta olan öz kaynakları ile 
büyüyen finansman açıklan ile, ekonomimize 
büyük yük olacaklardır. Bunlara ayrıca bütçe
den transferi gereken büyük paraları da düşü
nürsek meselenin ağırlığını takdir kolaylaşa
caktır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin süratle 
fon tüketici hale gelmeleri her yıl düşünülen 
yatınm hedeflerinin tahakkuku için fon tesisi 
şöyle dursun, cari faaliyetlerini dahi karşıla
yamaz bir duruma gelmesi iktidarın İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde uyguladığı partizan po
litika ile sevk ve idare hatalarından ileri gel
mektedir. Devlet işletmeciliğine inanmış bir ik
tidarın gereksiz müdahaleleri ile bu teşekkül
leri bugünkü durumlarına ulaştırmakta başlıca 
rol iktidarındır. Devlet işletmesi kuruluşları
nın, işletme açığı vermelerini sadece piyasa me
kanizması veya Toplu Sözleşmeler gibi sebeple
re bağlamak doğru olmıyacaktır. Zira 1966 yılın
dan sonra, adı geçen teşekküllerce birçok ma
mule zam yapılmıştır. 

Sayın senatörler; 
Bu eleştirmemizin, Sanayi Bakanlığının ça

lışmalarına yurt ekonomisine ve yurt kalkınma
sına faydalı olacağı kanaati ile konuşmaları
mıza 'son verirken, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak bütçenin Sanayi Bakanlığına ve 
memleket kalkınmasına hayırlı olması dileğiyle, 
hürmetler sunar, teşekkür ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pestılci teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, 1968 kalkınma istik-
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razı hakkında kanun tasarısının açık oylama
sında oyunu kullanmıyan sayın üye? Yok. Oy
lama muameleleri bitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, buyurunuz 
efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA EN
VER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Güven Partisi, Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu adına, Sanayi Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi 
hakkında görüş ve temennilerimizi arz etmeye 
çalışacağım. Bu münasebetle, sözlerime başla
madan önce Yüce Heyetinizi en derin saygıla
rımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Plânlı ve programlı kalkınma çabası içeri

sinde olan memleketimizin sanayi alanında 
gelişmesine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bünyesinde ™.ühim iktisadi Devlet Teşek
külleri bulunan Sanayi Bakanlığının, beşer yıl
lık kalkınma plânlarında öngörülen sanayi 
politikasını uygnlamak, sınai faaliyetlerin bir
birleriyle ahenkli şekilde cereyan etmesini te
min etmek, küçük sanayi ile kasabalarda ve 
şehirlerde toplanmış el sanatlarını plân ve 
program ilkeleri istikametinde geliştirmek, sı
nai mülkiyet işlerini yürütmek ve kendisi ile il
gili iktisadi Devlet Teşekküllerini sevk ve ida
re etmek gibi görevleri vardır. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresinde, plân 
hedefine varılamamış olmakla beraber, diğer 
sektörlere nazaran, iyi netice alınmış olmasını 
ve dolayısiyle sanayide istihdam artışını mem
nuniyetle karşılamaktayız. 

Bu devre içerisinde, mamul madde ihraca
tında elde edilen neticeler maalesef tatminkâr 
olamamıştır. Bunun sebebi de sanayiimizin ar
zu edilen ölçüde ihracata yönelemeyip daha 
çok iç bünyemizin şartlarına intibak ettirilme
sinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Talebin 
artışı dolayısiyle, üreticiler arasında normal ce
reyan etmesi gereken rekabet, kalite ve ma
liyet endişelerini ortadan kaldırmıştır. 

Sanayi hammadde ithalâtı da buna muva
zi olarak artış göstermiştir, imalât sanayiinin 
muhtacolduğu bâzı hammaddelerle, ara mal
larını üretecek tesisler faaliyete geçirilerek 
sanayi hammadde ithalâtının azaltılması temin 
edilmelidir. 
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Geçen sene bir çimento fabrikasının değer 
itibariyle % 70 i memlekette yapılırken, 1968 
yılında bu nisbetin % 77 ye ulaşmasından ve 
bu fabrikalara ait döner fırınların dahi mem
leket içinde yapılmasına teşebbüs edilmesinden, 
bir kısım elektrik motorlarının motopomp
ların imalâtına geçilmesinden ve montaj sana
yiinin yerli imalât yüzdesinin % 59,3 e çıkartıl
mış olmasından memnuniyet duymaktayız. 

1968 yılı program uygulamasında, imalât 
sanayii yatırımlarının büyüme hızı % 10,6 ola
rak tahmin edilmektedir. Plân hedefi % 11,1 
olduğuna göre, elde edilen sonucun yeterli 
olmadığına ve ekonomik gelişmeyi temin ede-
miyeceğine işaret etmek isteriz. 

1969 programı, imalât sanayiinin ihracata 
müsait ve sınai hammadde ve yatırım malları 
ithalâtını ikame edebilecek branşlara tevcihini 
ihtiva etmektedir. 

Programda, sınai mamuller ihracatı 
100 200 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. 
Tesbit edilen bu hedefe ulaşmak için sanayii
mizin 1969 yılında halletmek mecburiyetinde 
kaldığı birçok problemler vardır. Geçmiş yıl
larda olduğu gibi, sadece Devletçe uygulanan 
teşvik tedbirlerinin meseleyi halletmeye kâfi 
gelmiyeceği kanaatindeyiz. 

Sanayiimizin ihracat gücü kazanması, millî 
ekonomimize katkıda bulunması, dünya piyasa
larında rekabet edebilecek güce kavuşması ve 
tutulması için, sanayicilerin gayret ve yardım
larına da ihtiyaç bulunmaktadır. 

Görüşümüz odur ki; resmî veya yarı resmî 
bütün kuruluşlar sıkı işbirliği etmeli ve alacak
ları tedbirleri uygulamaları ve bilhassa ihraca
tı geliştirme merkezinin, daha aktif bir hale 
getirilmesi lâzımdır. Sanayiimizin ihracata mü
teveccih olması için kalitenin yükseltilmesini 
ve maliyetlerini düşürecek tedbirlerin alınma
sını yanlış ve hatalı politikaya devam edilmeme
sini temenni ederiz. 

Maliyeti, sanayiimizin temel dâvalarından 
biri olarak görmekteyiz. Maliyet yüksekliği sa
nayi mamullerimizin ihraç imkânlarını zayıf
lattığı bir gerçektir. Nitekim, geçen yıl % 20 
bâzı hallerde % 40 oranında vergi iadesi ciheti
ne gidilmiş olmasına rağmen sanayi mamulleri
mizde yeteri kadar ihraç gücü kazandırılama-
dığı da bir gerçektir. 
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Maliyet yüksekliğini ve maliyet artışlarını 
belli bir, iki faktöre bağlamak hatalı bir görüş 
olur. Şüphe yoktur ki, maliyet yüksekliğine 
çeşitli etkiler tesir etmektedir. Sanayiimizin 
ekonomik bünyemize ve plânda derpiş edilen 
amaçlara uygun kurulmayıp, gelişigüzel kurul
muş olması, küçük sanayi halinde ve dağınık 
işletmeler şeklinde bulunması, işletmelerin 
küçük kapasite ile çalışmaları, hammadde ma-
kina ve malzemenin pahalıya tedarik edilmesi 
ve pahalı kredi kullanılmasını bu etkiler ara
sında sayabiliriz. 

Bu sebepledir ki, sanayiimiz daha çok içe 
dönük bir manzara ars etmektedir. Bu hal, 
tüketimi kamçılıyarak tasarruf ve yatırını gü
cünü azalttığı gibi, asıl muhtacolduğumuz, millî 
ekonomimizin dış yardım almaksızın gelişmesi
ni de önlemektedir. 

Sanayiimizi, ihracat, anamadde sanayiine, 
hammaddesi memlekette yetişen sanayie, zirai 
maddelere dayanan sanayie, makina sanayiine 
öncelik verilmek suretiyle değiştirmek duru
mundayız. Bu itibarla yüksek olan maliyeti 
düşürecek tedbirler mutlaka alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1989 yılında öngörülen imalât sanayii yatı

rımları 5 075 397 000 lira olup, toplam yatı
rımların % 22,6 smı teşkil etmektedir. Bu ya
tırımların 1 975 397 000 lirası kamu sektörü, 
3 100 000 000 liralık kısmı isa, özel sektör 
tarafından yapılacaktır. Bu demektir ki, ima
lât sanayii alanında özel sektörün payı % 60 a 
yakın bir nisbete ulaşmakla önemli bir ağırlık 
kazanmıştır, ileri hamleler yapmak için arzu
lu, tereddütlerden kurtulmuş bir ezel sektörün 
meydana gelmesine ihtiyaç vardır. Bu takdir
de, kamu sektörünün yükünün hafiflemesi ve 
Devletin memleketimiz için hayati önem taşı
yan altyapı yatırımlarına daha büyük ölçüde 
yönelme fırsatı bulabileceği kanaatindeyiz. 

Bakanlığın, Özel sektör yatırımlarını tssbit 
edilen hedeflere ulaşacak şekilde imkânlarım 
kullanmasını temenni ederiz. 

1969 yılı programınızda yer alan, temel sa
nayi projeleri arasında bulunan : 

1. Üçüncü demir - çelik kompleksi, 
2. Ereğli Demir - Çelik fabrikaları tevsii, 
3. Kâğıt tesisleri, 
4. Suni gübre tesisleri, 

j 5. Makina ve teçhizatla ilgili tesisler. 
imalât projeleri mutlaka tahakkuk ettiril

melidir. 
Bu projelerden demir - çelik ve motor ima

lât1. ile ilgili yatırımlar sanayiimizin gelişme 
yapabilmesi için temel yapısına taallûk etmekte
dir. 

Gübre komplekslerinin, ekonomimize yapa
cağı müspet tesisler çok yönlüdür. Hususiyle, 
tarımla verimin artmasına yardımcı olacaktır. 
Kâğıt sanayiine gelince; endüstrilerin artma
sı ve memleketimizde okur - yazar nisbetinin 
yükseltilmesi zarureti kâğıt ihtiyacını artıra
caktır. Bu sahada girişilen yatırımlar zamanın
da gerçekleştirilmelidir. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminde çimento 
sanayiine de gerekli önem verilmiştir. 1967 ve 
1968 yıllarında 638 334 ton çimento ithal etti
ğimiz nazarı dikkate alınır ise, halen inşa 
edilmekte olan 7 fabrikaya ilâveten 5 fabrika 
daha inşasında zaruret bulunmaktadır. Bu te
sislerin yapımında, mümkün olduğu nisbette 
yerli malzeme kullanılmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği gibi, 1963 tarihli Ankara Anlaşması 

Ortak Pazarın heyeti umumiyesi ile memleke
timiz arasında bir ortaklığı öngörmektedir. 
Anlaşmanın derpiş ettiği intikal devresinin bi
timinde Avrupa Ekonomik Topluluğuna katıl
mamız imkân dâhiline girecektir. Bu ortaklık, 
kısacası, altı Devletin ekonomik bakımdan tek 
bir Devlet haline getirilmesi demektir . 

Serbest rekabetin, tam mânasiyle hâkim bu-
| :...::''.•...£•:•. üçüncü devletlere karsı, bir tek müş

terek gümrük tarifesinin uygulanacağı müşte-
| rek bir tarım ve ulaştırma politikası tatbiki ve 

•na1! mevzuatlarını birbirleri ile ahenkli bir 
I hale getirecekleri bu topluluğa girmemiz zaruri 

bulunmaktadır. Bunun için sanayiimizin dış pi-
| yasalarda rekabet edebilecek duruma getiril

mesi gersküdir. Aynı şartların hâkim olduğu 
serbest piyasada rekabet kaliteye ve maliyete 
istinadeder. Sanayiimizin küçük kapasitelere 
imkân verecek ve normal ölçülerin altında kal
ması bir taraftan maliyeti yükseltirken diğer 
taraftan aynı imalât kolunda küçük teşebbüsle
rin meydana gelmesine sebebolmuştur. Bu iti-

j barla, bu kabil işletmelerin bir araya getirilme
sini ve yeni kurulacak tesislerde maruzatımızın 

I dikkate alınmasını faydalı mütalâa etmekteyiz. 
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Bu konuda bir diğer problemi, sermaye ve 
kredi teşkil etmektedir. 

Bilindiği üzere, sınai müesses elerimizin malî 
bünyeleri çok sayıftır. Sanayiimizin muhtacol-
duğu ucuz yatırım ve işletme kredileri de ye
teri ölçüde karşılanamamaktadır. İsletme mas
raflarının tamamını ticari kredi müesseselerin
den yüksek faiz ödemek suretiyle karşılamakta 
olan firmalar mevcuttur geçiş döneminde, sınai 
kredi faiz hadlerini Avrupa Ekonomik Top
luluğu memleketlerindeki faİE hadlerine in
dirilmesinin sağlanması halinde, Ortak Pa
zara girmemiz ve ekonomik hayatımızın 
bütün faaliyet kollarında daha ileri bir 
gelişmeye kavuşabileceğimiz inancındayım. Bu 
itibarla, her ne kadar Türkiye Sanayi Kal
kınma Bankası ve Sanayi Yatırım ve Kredi ban
kaları sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşıla
makta ise de; özel sektör Yatının Bankasının 
kurulması bu boşluğu kısmen doldurabileceği 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Montaj sanayiimise de temas etmek ve gö

rüşümüzü belirtmek isteriz, 
Bu sanayiin, sıkı bir disiplin altına alınması 

hususundaki gayretlerin devamını ve bir ma
mulün döviz değeri itibariyle memleket dâhi
linde imal edilebilen kısmının % 70 e çıkarıl
ması ve zamanla bu nisbetin artırılmağı sure
tiyle döviz açığı tesiri azaltılmalı ve millî sana
yiin gelişmesine mâni olmamalıdır. Kısa saman
da bu sanayiin tam bir imalât sanayii haline 
gelmesi tedbirleri alınmalıdır. İşaret etmek is
tediğimiz bir diğer husus sanayiimizin yurda 
yayılması meselesidir. Sanayiimizin bâzı bölge
lerde toplanması, sosyal ve ekonomik denge bo
zukluklarına ve işsizliğe yol açtığı bir gerçek
tir. Bu itibarla, şehirlerimizin organize sanayii 
sahalarının tesbiti çalışmalarının bütün yurda 
yaygın bir vasiyete getirilmesini temenni ede
riz.. 

Bakanlığa bağlı iktisadi Devlet Teşekkülleri 
faaliyetlerinin imalât sanayiimizin gelişmesi is
tikametinde tedviri ve verimliliklerinin artırıl
masını temenni ederiz. 

Sayın senatörler, 
Küçük esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ge

liştirilmesi hususunda yapılan çalışmaları dik
katle ve hassasiyetle takibetmekteyiz. Bu züm

renin mamullerinin yurt içinde ve dışında tanı
tılması ve pazarlanması hususunda almacak her 
tedbiri grup olarak destekliyeceğimizi ifade et
mek isteriz.. 

Bu yurttaşlarımız, memleketimizin pek çok 
istihlâk ihtiyacına cevap verdiği gibi yatırım 
maddesi imaline, tamir ve yedek parça yapma 
gibi çeşitli konularda istekleri yerine getirmek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimi bağlamadan önce, bir noktaya te

mas edeceğiz. Sümerbank ile işçileri arasındaki. 
ihtilâfın uzamasını bir idaresizlik ve beceriksiz
lik olarak görmekteyiz. Bu ihtilâf millî ekono
mimize bu derece zarar verecek hale getirilme
den halledilebilirdi kanaatini tadıyoruz. Bunun
la beraber, ihtilâfın halledildiğini öğrenmek 
memnuniyetimizi mucibolmuştur. 

1989 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesinin, mille-' 
timize ve Bakanlığa hayırlı olmasını temenni 
sder, Yüce Heyetinizi Grupum adına saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, teşekkür ede
rim efendim: 

Muhterem senatörler, 1968 kalkınma istikra
zı hakkında kanun tasarısı açık oylamasına 112 
sayın üye iştirak etmiş 109 kabul, 3 ret oyu ve
rilmiş böylece kanım tasarısı kanımiyet kesbet-
miştir. 

Sayın Güvsoytrak, buyurunuz efendim, 
MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

GÜRSOYTRAK (Tabiî* Üye) — Sayın Başkan 
ve sayın senatörler; Avrupa ekonomik toplu
luğu ortak üye olarak geçiş döneminin müza
kerelerinin yapıldığı bugünler, özellikle sanayi 
sorununun daha detaylı ve daha dikkatli ola-
• ak ele alınmasını gerektirmektedir. Zira 2 nci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının başarısı plân dö
nemi içinde bilhassa imalât kısmı olmak üzere 
sürükleyici sektör olarak tanımlanan sanayi 
sektörünün başarısına bağlamış bulunmaktadır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu yetkili organları 
ile, geçiş döneminin müzakerelerini yürüten 
Türk delegasyonunun ne gibi esaslar üzerinde 
tartışmaları yürüttüklerini bilmiyoruz. Yalnız 
bu hususlarda bâzı endişemiz var. Müzakereler 
halen devam ederken 1969 yılı programı. Ortak 
Pazara üye olmanın yaratacağı fayda ve mah
surlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi 
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gereklidir, demektedir. Ve ayrıca şu şekilde de
vam ediyor; ihracat yönünden Ortak Pazarın 
ortak gümrük tarifesini, mevcut ihraç madde
lerimizin çoğu bakımından esasen sıfır kabul 
etmek mümkündür. O sebeple bu tip maddeler 
yönünden indirimlerin ek bir fayda sağlama
ması muhtemeldir. 

İthalât yönünden ise durum daha da kritik
tir. Bu konuda malî bakımdan gümrük vergi
lerinden mahrum kalmak ve genç sanayilerin 
tasfiyeye uğraması üzerinde durmak gerekmek
tedir. Gecikilmeden ele alınması zorunlu bulu
nan en önemli hususlar, sanayide maliyetlerin 
düşürülmesi, kalite kontrolüne önem verilmesi 
ve kurulacak yeni sanayilerin Ortak Pazarda 
rekabet edebilecek gününün araştırılmasıdır. 
İthalâtta uygulanmakta olan miktar tahditleri
nin kaldırılabilmesi, ancak ihracat gelirlerinin 
serbest bir ithalâtı mümkün kılabilmesine bağ
lıdır, demektedir. Programın bu hükümleri, biz 
de şu endişeleri uyandırmaktadır. Demek ki, 
programın istediği bu değerlendirmeler henüz 
yapılmamış o halde Ortak Pazardaki geçiş dü
zeni ile müzakereler hangi esaslar üzerinde yü
rütülmektedir, Bu hazırlıkların tam olmayışı 
elbet şüpheleri davet etmektedir. Çünkü bu 
müzakerelerde alınacak kararların Türk Ulusu
nun ekonomik hayatında çok uzun yıllar etki
leri olacak nitelikte olduğuna ve kolay kolay 
düzeltilme imkân ve fırsatları olmıyacağına 
önemle işaret etmek isteriz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişki
lerimizi tâyin ve tanzim ederken bu topluluğu, 
yalnız Avrupalı üyelerden meydana gelmiş bir 
topluluk olarak düşünmememiz gerekir. Mez
kûr bir yazarın Amerikan resmî belgelerine da
yanarak yazdığı gibi, bundan onbeş yıl sonra 
dünya yüzünde, Amerika ve Rusya'yı izliyecek 
üçüncü büyük endüstri gücü, Avrupa değil, 
Avrupa'daki Amerikan sanayii olacaktır de
mektedir. Ve bu şekilde ilâve etmektedir. Ame
rikalılar, daha şimdiden, on yıllık bir Avrupa 
pazarı olan Ortak Pazarın organizasyonunu el
lerine geçirmiş bulunuyorlar demektedir. 

O halde Ortak Pazar dediğimiz zaman, Av
rupa ekonomik topluluğu dediğimiz zaman dü
şüneceğimiz topluluk yalnız Avrupalı devletler
den ibaret değil, buradaki teşekküllerin halen 
organizasyonunu ele geçirmiş Amerika'yı dün

yanın en büyük ekonomik gücünü de dikkate 
almamız gerekmektedir. Bu kadar karışık ve 
büyük bir topluluğa programda ifade edilen hü
kümler doğru ise, bizde Türk delegasyonu da 
bugün bu müzakerelere programın ifade ettiği 
hazırlık derecesinde katılmış bulunmaktadır. 
Elbette bu durum birtakım şüpheler doğurmak
tadır. 

Bugün bütün dünya ulusları sosyal, ekono
mik ve bilimsel gelişmeler bakımından dünya 
tarihinin kaydetmediği bir hızla yarışma halin
deler. Bilhassa asrımızın başlangıcından itiba
ren de gün geçtikçe hızlanan, mineral, kimya
sal, metalürjik ve elektronik alanlarındaki bu 
gelişmelerle, 

Su kudretinden nükleer enerjiye, 
El aletleri elle üretimden - Numarikal Kon-

tral tezgâhlarla imalâta, 

İnsan beyin gücü ve emeği yerine, birçok 
maksatlarla ve değişik anlarda elektronik kom-
putörlerin kullanılışının büyük bir hızla art
tığı, dün bir hayal gibi görünen şeylerin bugün 
gerçekleştirildiği bir çağda yaşamaktayız. 

Dünyadaki ve ortak olmaya çalıştığımız Av
rupa ortak topluluğu hakkındaki durumu böyle 
tesbit ettikten sonra acaba dünya ulusları ara
sındaki Türkiye'nin yeri ne durumdadır. Şimdi 
de bunu gözden geçirelim. 

Türkiye nüfus bakımından dünyada mevcut 
158 ülke arasında 18 nci, 30 Avrupa ülkesi ara
sında 8 nci sırada iken, fert basma düşen gayri-
sâfi millî hâsıla bakımından yani refah duru
muna göre 158 ülke arasında 85 nci ve 30 Av
rupa ülkesine göre de en sonuncudur. Yunanis
tan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya halk
ları, bugün Türk halkından bir misli daha zen
gin ve daha uygar yaşama imkânlarına sahip 
bulunmaktadır, 

Bilindiği gibi ülkelerin iktisadi kalkınmala
rı ile sanayileşmeleri arasında belirli bir ilişki 
vardır. Sanayileşme ülkelerde, fert basma dü
şen gelir ve sinai üretim miktarı da yüksek bu
lunmaktadır. Meselâ Amerika'da smai üretim 
600, isveç'te 500, B. Almanya'da 300, İsrail'de 
150, italya 125, Türkiye'de de 35, Filipinler'de 
25 ten ibarettir. 

Gine birçok işbirliği faaliyetinde bulundu
ğumuz iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilâtı 
içindeki Türkiye'nin durumunu gayrisâ-
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fi millî hâsılanın meydana getirilen çe
şitli sektörülerin faaliyetleri bakımından, 
incelediğimizde şöyle bir durumda ol
duğunu görüyoruz: 

Batı Almanya'da gayrisâfi millî hâsılanın 
meydana getirilmesinde. 

Tarımın payı Endüstrininki 

Batı Almanya'da 4,2 51,9 
Yunanistan'da 25,1 26,5 
italya'da 12,5 40,1 
İsveç'te 7,1 47,1 
Türkiye'de ise bunlardan daha değişik hüvi
yette olmak üzere tarımda, 37,6 endüstride 24,6 
olmak suretiyle gayrisâfi millî hâsıla
nın meydana getirilişi itibariyle hâlâ 
tarımsal bir ülke hüviyetinde görünmektedir. 

Serbest rekabet yaparak aynı zamanda sa
nayi devrimini yürütmeye çalışacağımız ülkele
rin teknik ve sinai üretim seviyeleri ile Türki
ye'nin mukayeseli durumunu böyle ortaya koy
duktan sonra, şimdi de, daha detaylı olarak 
Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu tesbit et
meye devam edelim. 

Filhakika plânsız devrelere nazaran, Türki
ye ekonomik bünyesi bütün iktisadi göstergele
rin açıkça gösterdiği gibi bir bünye değiştir
mektedir. Fakat, bu bünye değişikliği yukarda 
açıkladığım diğer ülkelerdeki gelişmeler karşısın
da arzu ettiğimiz sürat ve büyüklükte midir? El-
betteki hayır, o halde bunun nedenlerini ara
mak ve bulmak mecburiyetindeyiz. 

Acaba Türk ekonomik bünye değişikliğini 
smırlıyan, tahdideden faktörler var mıdır, bu 
faktörler nelerdir, bunları değiştirmek kontrol 
altına almamız mümkün değil midir? Sosyal ve 
ekonomik bünyeleri ve kültürel yapıları bize 
benziyen ülkeler bu sorunları nasıl halletmiş
ler? Onlardan ne derece yararlanabiliriz? Ko
nuşmamızda bu sorunların cevaplarını bulma
ya çalışacağız. 

Bir ülkenin gayrisâfi millî hâsılası içinde sa
nayi payının % 40 civarında olmadığı takdirde 
o ülkenin endüstrileşme sorununu halletmiş gö
zü ile bakılmıyacağma açıkladığım örnekler ta
nık olmaktadır. Böyle bir sonuca ulaşabilmek 
için çok ciddî ilmî gerçeklere dayanan ve bü
yük bir disiplin içinde çalışmak gerektiği bir 
hakikattir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın birinci dilimi olan 
1968 yılı uygulaması, alman bütün teşvik ted
birlerine rağmen beklenen sonucu maalesef ver
memiş, plân başarısı sürükleyici sektör olarak 
tanımlanan sanayi sektöründe, plân hedefinin 
oldukça gerisinde kalmıştır. 

Plân, sanayi sektöründe % 12 lik bir geliş
me hızını öngörmüşken ancak % 10,5 luk bir 
gelişme sağlanabilmiştir. 

1967 yılında elde edilen % 12 lik gelişme hızı 
dikkate alındığında bu geri kalmış, çok daha 
önem, arz etmektedir. 

Zira, 1963 te % 8 den başlıyan ve 1967 de 
% 12 oranında olmak üzere daima büyüyen bir 
gelişme hızı temin edilmişken ilk defa bu yıl 
sanayi sektörünün gelişme hızında bir geri kal
ma görünmektedir. 

Bunun nedenlerini araştırdığımız zaman, 
program bu geri kalışın sebebini; proje, prog
ram kredisinde gecikmeler, işçi gelirlerinde ge
rileme ve rezerv seviyesini düşüklüğü sebebine 
bağlamaktadır. 

Bildiğiniz gibi 1968 yılında programlanan 
19,4 milyarlık toplam sabit sermaye yatırımla
rının gerçekleşmesi için yüz milyon doları pro
je kredisi ve 214 milyon dolar program kredi
si olmak üzere 314 milyon dolarlık dış finans
man kaynağının sağlanması programlaştırılmış-
tı ve bunun 308,6 milyon dolar taahhüde bağ
lanmıştı. 

Bu taahhüde bağlanmalara rağmen bu mik
tarlardaki ufak gecikmelerin Türk ekonomisi
nin gelişmesinde büyük, etken rolü olan sanayi 
sektöründa, oldukça önemli geri kalmalara se
bebiyet verebilmektedir. Zira imalât sanayiin
de, toplam ithalâtın önemli bir kısmı hammad
de ve ara mallardan müteşekkil olup son 5 yı
lın tatbikatı incelendiği zaman bunun % 50 - 55 
olduğunu görüyoruz. 

Bu ithalât kalemleri içerisinde ikinci sırayı 
yatırım mallan teşkil etmektedir. 

Bu durum bugüne kadar yanlış oüarak uygu
lanmaya çalışılan özel sektör yabancı ortaklığı
na dayanan montaj sanayii politikasının tabiî 
bir sonucudur ve üstelik her yıl ithalât ihtiyacı 
da ümidedilenlerin aksine azalmıyor, bilâkis git
tikçe çoğalmaktadır. Diğer taraftan toplumu, 
malî gücünün üstünde lüks tüketim maddeüerini 
harcamaya itmekte, bu vasıfları, bu nitelikleri 
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ile de bu durum bugünkü şartları içerisinde eko
nomik kalkınmamızın en hassas tarafını teşkil, 
etmektedir. İhracat gelirlerimizin alman bütün 
tedbirlere rağmen istenilen ölçüde geliştirileme
miş olması, buna mukabil ekonomimizin ihtiyacı 
olan yatırım malı hammadde ve tüketim malî it
halâtı ihtiyacının gittikçe büyümesi ve borç yü
künün artması Türkiye'yi gün geçtikçe daha çok 
yabancı kaynaklara bağlılığını artırmaktadır. 
İşçi dövizlerinin sağladığı olumlu imkân bu za
rureti kısmen hafifletmekte ise de yeterli olma
dığı ve olmryacağı da ortada görünmektedir. 
Ekonomimizin bu safhasında yabancı kaynakla
ra duyduğu bu ihtiyaç esasen bütün kalkınma 
çabasına girmiş bulunan ülkelerin uğraşa geldik
leri temel bir sorun olarak kendisini hissettir
mektedir. O halde kalkınmanın devamlı bir kay
nakla desteklenmesi gerekmektedir. Bu destek, 
bugüne kadar uygulan agelmiş olan borçlanma 
ve kredi temini yolu ile yeterli olmadığı gibi, 
ekonomiyi daha çok yük altına sokmakta oldu
ğu görülmektedir. Taahhüdedilen kredilerin za
manında ifa edilmeyişi, projelerin zamanında 
Tbitirilmelerini ne denli geciktirdiği, maliyetleri
ni yükselttikleri ortadadır. O halde devamlı ve 
istikrarlı bir yabancı kaynak temini yolunu bul
mak mecburiyetindeyiz. Bu gerçek bizi ciddi bir 
sanayi politikası, program ve plânlamasına gö
türmektedir. Sanayi devrimini yapmış olan ülke
lerin gelişme aşamaları incelendiği zaman, sü
rekli ve muntazam bir gelişme yapabilmek için, 
hemen hemen her ülke için motor ve makina teç
hizat sanayiini harekete getirinceye kadar, ayrı 
karakterde olmakla beraberi itici bir sektörün 
bu gelişmelere dayanak olduğu, başlamış olan 
sanayileşme hareketinin dinamizmini artan bir 
hızla devam ettirdiğini görmekteyiz. Örneğin 
İngiltere'de pamuklu dokuma sanayii, İsveç'te 
kereste sanayii, Japonya'da pamuklu dokuma 
sanayii ve toprak reformu, Kanada ve Rusya'da 
hububat ihracatı aynı rolü oynamıştır. Bu ör
neklere de dayanarak Türk sanayi devriminin 
muhtelif aşamalarının devamlı ve muntazam ola
rak gelişebilmesi için bir sektörün temel olması 
gerekmektedir. Halen acaba bu sektör hangisi
dir diye incelediğimizde, bunun henüz tâyin ve 
tesbit edilmemiş olduğunu görürüz. Şayet sana
yi sektörü içinde 20 kalemden ibaret olan ima
lât sektörü bu vazifeyi yapacak diye düşünülü
yor ise, bunun yuvarlak bir ifade olacağını şim

diden belirtmek gerekir. İmalât sektörü içinde 
hangi sanayi kısmı bu rolü üzerine alacaktır? 
Pamuklu dokuma sanayii mi, gıda sanayii mi, 
kereste sanayii mi, madencilik sektörü mü bu 
vazifeyi ifa edecektir? Yoksa birkaç sektör be
raber mi bu rolü oynıyacaktır? Bunun Ortak 
Pazarla daha bağlayıcı anlaşmalara girişilme
den önce, hislerimize kapılmadan, objektif kıs
taslarla Türkiye'nin dünya piyasalarında işgal 
edebileceği en uygun yeri ve imkânları düşüne
rek kararlaştırmamız gerekir kanaatindeyiz. Bu 
hususta Sanayi Bakanlığı çalışmalarını varsa ta
biî ve neler düşünüldüğünü öğrenmek isteriz. 

1969 yılı sabit sermaye yatırımlarının 11,9 
milyarı kamu ve 10,6 milyarı özel sektör tara
fından olmak üzere, toplam olarak 22,5 milyar
lık yatırım yapılması öngörülmüştür. Sanayi ya
tırımlarının toplam yatırımlara oranı bize sa
nayi sektöründe beklediğimiz, öngördüğümüz 
süratli gelişme hızının olup olmadığı hakkında 
en belirgin işareti verecektir. Bu yönden incele
diğimiz zaman şu gelişme seyrini takibettiğini 
görüyoruz. 1965 te yüzde 33, 1966 da yüzde 31, 
1967 de yüzde 32, 1968 de yüzde 33,8 iken 1969 
da yüzde 33,9 oranında olarak geçen yıla hemen 
hemen eşidolacağı görülmektedir. 1965 ile 1969 
yılları arasında sanayi yatırımlarının toplam ya
tırımlara oranları arasında ancak % 1 oranında 
bir artış sağlanabilmiştir. Yani 1968 yatırım se
viyesine göre 247 milyon lira kadar bir artış. 
Bu konuyu başka bir yönden de incelediğimizde 
aynı sonuçları bulmaktayız. Sanayi sektörü
nün gayrisâfi millî hasıla içindeki payı 1967 
de yüzde 24,51, 1968 de yüzde 25,34 iken 1969 
da yüzde 26,20 ye yükselecektir. Diğer bir de
yimle, sanayi sektörünün katma değerinde 1968 
yılında 2,5 milyar, 1969 da 2,8 milyar liralık 
bir artış beklenmektedir. Aradaki fark dikkat 
bııyurıılursa sadece 300 milyondan ibarettir. O 
halde 1969 yılında 1B68 yılına ilâveten sanayi 
sektöründe yatırılan 247 milyon lira karşılığın
da 300 milyon liralık bir değer artışı sağlıyaca-
ğız demektir. Eer halde bu miktarlardaki ar
tışlar ile süratle bir şekilde sanayileştiğimizi 
iddia edemeyiz. Bu neden böyle Bu durumu 
hep beraber araştırmak ve yapıcı bir çözüm 
şekli bulmak zorundayız. İktidarın bütün id 
cilalarına rağmen, sanayi sektörüne, diğer sek
törler içinde süratli bir kalkınma temin edecek 
şekilde bir öncelik vermediğini görmüş bulunu-
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yoruz. Bu da Hükümetçe ciddî bir plân anla
yışı ve şuurunun benimsenme diğinin bir ifade
sidir. Halen acaba Hükümet tarafından ne ya
pılıyor, hiçbir şey yapılmıyor mu, diye ko
nuyu incelediğimiz takdirde, sanayi sektörü içe
risinde maden kısmından yatırımların kısıla
rak imalât ve enerji kısmına bir ağırlık verme
ye çalışıldığını görmekteyiz. Her halde Sayın 
Sanayi Baikanı arkadaşımla kürsüye gelip bu
nun süratli bir kalkınma hamlesi olduğunu id
dia edeceğini sanmıyorum. Millî gelire çeşitli 
sektörlerin katılma payları bakımından da du
rumu inceliyecek olursak, 1966 da yüzde 16,9, 
1967 de yüzde 16,6, 1968 de yüzde 12,3 oranın
da olmak üzere de azalan bir seyir takibettiği 
dle görülmektedir. Peki, imalât sektöründe plâ
nın öngördüğü şekilde bütün kalkınmayı çekip 
sürükliyecek şekilde bir ağırlık verilmiş midir 
diye durumu incelediğimiz zaman şu sonuçla 
karşılaşıyoruz. İmalât kısmının yatırımları 
toplam, yatırımlar içerisindeki payı 1988 de 
yüzde 22,5 iken 1969 da yüzde 22,6 oranında 
hemen hemen sabit kaldığını görüyoruz. 

O halde Hükümet, imalât sektöründe 1969 
yılında bir gelişme beklemiyor demektir. Bu ha
liyle bile bütün ümidi ÖZ8İ sektöre bağlandığı 
görülmektedir. Pekiyi acaba, 1969 yılında, 
1963 yılı oranında bir gelinme olabilir mi bu 
dvrumu araştırdığımızda 1957 yılındaki % 18,7 
cranında olan imalât sektörü payının, 1968 de 
% 22,5 oranına çıkarılır.'?~ı sayesinle, ancak 
sanayi sektöründe bu yıl, % 10,6 lık bir geliş
me sağlayabilmiştir. O hrlde toplam yatırım
lara göre, 1969 da, 1Ü68 o nazaran % 0,1 Tik 
bir artışla sanayi sektör lir/?e % 10,6 lık bir 
gelişmenin dahi gerçeMeşti./ilebileceği çok şüp
heli olmaz mı? 

Gerçekte, sanayi sektörünün gelişme hızın
daki ve millî gelirdeki payının azalmasının te
mel nedeni; bu sektördeki kamu sektörü yatı
rımlarının- bilinçli bir şekilde azaltılmış olma
sında gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

Zira, bir müddetten beri, kamu kesimi; ya
tırımlar önemli bir ölçüde kısılmakta üstelik fi
nansman güçlükleriyle karşı karşıya bırakmakta 
ve hattâ, o'tofinansman imkânlarını kaybetme ba
hasına, özel sektörü finanse etmek ve ayrıca bir
takım karma teşebbüsler kurmaya zorlanmak
tadırlar. | 
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Kamu sektörü yatırımlarındaki azalma, iher 

ne kadar zamanla özel sektörü, imalât kesi
minde güçlü bir duruma götürürse de, bu hem 
çok uzun bir zaman meselesidir, hem de Türk 
ekonomisinin süratle gelişmesini engelliyecek 
nitelikte ve hem de dünya uluslarındâki geliş
melere, taban tabana zıt bir uygulamadır. 

Bu söylediklerimizi şu bölgelere istinadetti-
rebiliriz. Evvelâ, kamu sektörü yatırım gücü
nün yıldan yıla nasıl azaltıldığını inceliyelim. 

Toplam sabit sermaye yatırımlarının 1967 
yılında kamu sektörü yatırımları % 57,4, 1968 
yılında % 54,9 düşürülmüş, 1969 yılında ise, 
% 52,7 indirilmiştir. 

Burada, kamu sektörü yatırımlarının sistem
li bir şekilde nasıl azaltıldığını tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Halbuki, kamu sektörünün elinde 
hazır vaziyette büyük yatırım projeleri vardır. 

Burada, kamu sektörü yatırımlarının sistem
li bir şekilde nasıl azaltıldığını tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Halbuki, kamu sektörünün elinde 
hazır vaziyette yük yatırım projeleri vardır. 

Örmeğin, 1966 yılında bunların sayısı prog
ramdaki hükme göre ifade ediyorum, 4 900 ka
dar olup, toplam maliyet değeri de 26 milyar 
kadardı. Fakat, ancak iktidar bunun 1/4 ünün 
uygulanmasına müsaade etmektedir. 

Kamu sektörünün, yatırım kabiliyeti olma
dığı da iddia edilemez, iktidarın, olumsuz bü
tün müdahalelerine rağmen, yatırımların o yıl 
% 94,2 sini gerçekleştirmiş olduğunu biliyoruz. 
Buna rağmen, kamu kesimi yatırım hacimlinin, 
yılda ortalama olarak ancak 1/3 ünü yıllık prog
ramlara bağlanmasına iktidar ancak müsaade 
etmektedir. 

Bu durum özel sektörün yatırım gücünün 
artmasına bağlanarak da izah da edilemez ka
nısındayız. Zira, bu sektörün yatırım gücü, tür
lü tedbirlerle bizzat iktidar tarafından suni ola
rak yaratılmaya çalışılmaktadır. Plâna uyma
maktadır. Bölgelerarası dengeleşme faaliyeti, 
gösterememektedir. Yabancı ortaklığı çoğunluk
la hakimdir. Teknolojik ve malî güc kuvveti 
noksandır. Ama, her nedense Hükümet, bu uy
gulamada İsrar etmektedir. Halbuki bugün dün
yadaki uygulama, kuruluşların bünyeleri bakı
mından bilbaöisa Batı âleminde, en ileri derece
de endüstrileşnıiş ülkelerde datoi malî gücü bü
yük organizasyon ve teknolojik kabiliyeti üs-
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tün büyük araştırma ve inceleme imkânlarına 
sahip müesseselere doğru bir gidiş vardır. Bi
zini gibi gelişmekte olan ülkelerde, bu nitelik
teki müesseseleri kurabilme kaabiliyeti ancak 
olsa olsa kamu sektöründe olabileceği bir be-
dehalttır. Ayrıca müesseselerin mülkiyeti bakı
mından uygulamada ters yöndedir. Hattâ ör
nek aldıklarım iddia ettikleri Amerika'da özel 
şahıs ve aile şirketleri dahi bugün artık birer 
halk şirketleri haline dönüşmüş iken iktidarın, 
bunun aksine ille bâzı şahıs ve zümreleri zen
gin edeceğiz politikasını uygulamaya çalışma
sını anlamaya maddeten imkân güraıemekte-
yiz. 

Kamu sektörü içerisinde iktisadi Devlet Te
şekküllerimin yatırımları bakımından da duru
mu incelediğimiz zaman, aynı tahditlerin onlar 
üzerinde de uygulandığım görüyoruz. 

Şöyle ki, toplam olarak arz ediyorum. 1966 
yılında 3 milyar 68 milyon, 1967 de 3 milyar 
286 milyon her nasılsa 1968 de 3 milyar 482 mil
yon, 1969 yılında ise 4 milyar liraya çıkmış. Bu 
rakamlar, program rakamlarıdır. Gerçek yatı
rımlar, bu miktarların da altındadır. Bu yatırım 
rakamları, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ya
tırımlar bakımından ne derece tahdit edildik
lerini tipik bir örneğini göstermektedir. 

Oysaki, imalât sektöründe, büyük bir dina
mizmi sağlamak için, iktisadi Devlet Teşekkül
lerine büyük bir ağırlık vermek gerekir. Zira, 
bu sektör kamunun en çok üretken olduğu, kat
ma değerleri ve yeni iş imkânları yaratmak gü
cü çok yüksek olduğu bir sektördür. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım he
deflerinin bilinçli olarak kısıtlanması neticesin
de; teşekküllerin malî bünyeleri sarsılmakta, 
verimlilik düşmekte ve kaynak yaratmak im
kânları da gelecek yıllar için büyük ölçüde azal
maktadır. 

Örneğin, programın 25/26 sayfalarında şöy
le diyor, «Genel olarak işletmeci iktisadi Dev
let Teşekküllerinin, finansman durumlarında, 
1961 de konsolidasyonun yapılmasını takibeden 
kısa bir süre hariç tutulursa, olumlu bir geliş
me sağlanamamıştır. Devamlı ve büyük miktar
da açık veren Türkiye şeker fabrikaları ile bu 
yıl Sümerbankın ve Azot Sanayiinin tahmin edi
len açıkları, 1968 de 476 milyon iken, 1969 da 
613 milyon liraya yükselecektir. 
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Bu kuruluşların, malî yapılan ile ilgili en 
önemli iki problem, sermayelerinin yetersizliği 
ve ağırlaşan borç yüMeridir. 

Bunun yanı sıra, iştirak ve ortakhklar; ku
ruluşlar için, pek çok halde yük teşkil etmek
tedir. Sermaye hissesi ve işletme kredisi karşı
lığında elde edilen temettü ve faiz gelirleri ge
nellikle çok düşük seviyededir. 

1968 yılı sonu itibariyle işletmeci kuruluş
ların, daha çok Sümerbankııı iştirak ödemele
rindeki artışlardan ve toplu iş sözleşmelerinden 
dolayı 1968 programında tahinin edilen 392 mil
yon açığı aşarak 616 milyon liraya yükseleceği 
tahmin edilmektedir, ki bu miktar açığın, 476 
milyonu yani 2/3 Sanayi Bakanlığı ile ilgili üç 
iktisadi Devlet Teşekkülüne aittir. 

Tabiî bu ifa ettiğim hususları ben söylemi
yorum sayın senatörler. Program söylüyor. 
Programın altında da Sayın Sanayi Bakanının 
imzası olduğuna göre, Sanayi Bakanı bunu ifa
de ediyor. Fakat eğlemine baktığımız zaman da 
bu programın zıt bir yönde olduğu g'örülü-
yor. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinde verim düşü
yor. Zarar ediliyor ise, yukardan beri izah ede-
gıeldiğim sebepler yüzünden bu durumu iktidar 
bizzat hazırlamaktadır. 

Sanayi sektörü gelişme hızındaki geri kal
manın diğer bir sebebi de imalât sektöründe, 
özel sektörün gittikçe ağır basmaya başlamış ol
masıdır. 

Zira, özel sektör imalât sanayiin, katma de
ğer oranları, kamu sektörüne nazaran çok dü
şük bulunmaktadır. 

Kamu sektöründe katma değer oranı % 49 
ve daha yüksek iken, bu oran özel sektörde 
% 30 civarında yani, kamu sektörü 100 birim 
değerinde bir malî üretmek için 51 ve hattâ da
ha az birim değerinde hammadde ve enerji tü
ketirken, özel sektör, aynı birim değerindeki 
malı üretmek için, 70 birim değerinde hammad
de ve enerji tüketmektedir. Yani daha masraflı 
çalışmaktadır. 

Çoğu küçük, küçük ve dağınık işletmeler 
halinde çalışan özel sektör bu sebeple kârlı ça
lışsa bile katma değer bakımından kamu teşeb
büslerinden çok .geride bir verimsizliği yansıt
maktadır. 
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Kredi sorunu da, maalesef sanayi sektö
ründeki beklenen gelişme hamlesini engelliyen 
temel faktörlerden bir tanesidir. Bunun en 
tipik örneği ihtisas kredileri içerisinde, Sa
nayi Bankası kredileri 1968 yılının altıncı 
ayında 1,1 milyar iken, mesken inşaat kredileri 
1,7 milyardır. Tabiî bunun neticesi olarak, 
inşaat sektörü ve konut sektörü plân he
deflerini aşmakta, hemen hemen sanayi sek
törü kadar bir gelişme hızı sağlamaktadır. 

Tarım kredileri ise, aşağı - yukarı birinci 
plân döneminden beri hâlâ birinci önceliği 
muhafaza etmektedir. 

Sonuç olarak, ikinci plân dönemine geçtiği
miz halde, henüz kredi dağılımının plânın he
deflerine uygun bir sisteme kavuşturulmadığı, 
ticari kredilerinin ağırlığını muhafaza ettiği, 
inşaat kredilerinin sanayi kredilerinden daha 
önemli kabul edildiği, tarım kredilerinin de 
ihtisas kredileri içinde birinci önceliği devam 
ettirdiği ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca küçük esnaf ve sanat kredileri de 
yeterli değildir. Bu sektörde çalışan ve değer 
yaratan küçük sanayici sanatkâr ve esnafımı
zın âdetlerini de düşünürsek, 703 milyonluk 
bir kredi imkânını denizde bir katreden ileri 
olmadığını kabul etmemiz gerekmektedir. 

BAŞKAN —Sayın Gürsoytrak bağlamanızı 
rica edeceğim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bağlıyayım 
efendim. 

Sanayi Bakanlığı dünyadaki teknolojik kül
türü yurda getirecek ve yurt içinde gelişti
recek bir çalışma içine yeterince girmemiştir. 
Gerçekte bu Sanayi Bakanlığı üstünde bir 
Hükümet sorunudur.. Bir teknoloji bakanlığı 
kurmayı gerektirecek önemdedir, kanısındayız. 
Sanayi Bakanlığı, halen Türkiye'de kurulu 
sanayi dallarının kapasitelerini, hammadde ve 
muhtelif seviyedeki eleman ihtiyaçlarını, pi
yasa taleplerini, topluluktaki satmalma gücü
nü tam olarak bilmemektedir. Zira, sanayi 
envanterine yeteri kadar önem verilmemiştir. 
Prodüktivite, kalite kontrolü, kalite - fiyat 
dengesi sağlanamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak eğer daha 
devam edecekse, o takdirde Heyeti Umumiye-
den talebettiğiniz dakika kadar bir mühlet ta-
lebedebilirim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Devamla) — Beş dakika lüt
federseniz bir sayfam kaldı, bağlıyayım. 

BAŞKAN —- Efendim, Sayın Gürsoytrak 
beş dakikalık bir zaman için müddetinin uzatıl
masını talebediyor. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Buyurun. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

GÜRSOYTRAK (Devamla) — Teşekkür ede
rim sayın senatörler. 

Bu bilinmediği içindir M, birçok sanayi 
kollarında dublikasyonlar vardır. Meselâ Akü 
sanayiinde olduğu gibi. Böylece hem mahdu-
dolan kaynaklarımız israf edilmekte ve âtıl 
kapasiteler doğmakta hem de rantabiliteleri 
küçük birçok cılız işletmeler meydana gel
mektedir. Oysa ki, bugün Ortak Pazar tam 
üyeliği yönünde, atacağımız yeni bir ileri adım
da, sanayiimizin uluslararası rekabete alışa
bilmesi için, bir taraftan gümrük himayeleri
ni kaldırmak ve miktar tahditlerini de kaldır
mak durumundayız. O halde bu rekabete da
yanabilmek için rantabilitesi yüksek, malî 
gücü büyük, ileri teknolojiyi kullanabilen pa
zarlama tekniğine vâkıf ve yaratıcı kabiliyeti 
olan, modern idarecilerin yönetiminde olabile
cek, millî sanayi kuruluşlarını kurmak mecbu
riyetindeyiz. Oysa M, iktidar, bu işi gecekon
du ve yabancı ortaklığına dayalı, özel sektö
rün yapabileceği bir iş zannetmektedir. Bıra
kıyorum, az gelişmişliğimizin yarattığı zorun-
luğu, konuşmamın baş kısmında açıkladığım 
ileri endüstri ülkelerindeki, bugünkü gelişme 
eğilimi dahi, kamu sektörünün mutlak öncülü
ğünü gerektirmektedir. Bütün bunlar, özel 
sektörün öncülüğünde, bir sanayileşmenin, do-
layısiyle kalkınmanın mümkün olmadığını gös
termektedir. İstanbul Sanayi Odası Başkanve-
kili 1968 yılı ayındaki yapılan sanayi anketi 
için yaptığı açıklamada, «Devletin ağır bastığı 
karma ekonomi düzeninde, elde edilen sınai 
gelişme, tekmil otoritelerce de teslim edilmek
tedir. Yatırım tercihlerinde kamu sektörü plâ
na uymakta, özel sektöre nisbetle üstünlük gös
termektedir. Özel sektör çoğunluğu itibariyle 
plâna ve sınai kalkınmanın gereklerine uyma
maktadır. Özel sektör, dana çok, çabuk kâr 
getiren kollara yönelmiştir. Montaj, doldurma, 
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şişeleme ve genel tüketim maddeleri gibi. Tür
kiye Devletinin, isletmelerinde çok güçlü atel-
ye tezgâhları bulunduğu halde bunlar genel
likle muattal durmaktadır.» diyor. 

Sanayi Odası Başkanı ise, aynı ankette 
«Dar olan imkânlarımızla girişeceğimiz yatır
maların, memleket bünyesine ve dünya pa
zarları taleplerine uygunluk ölçüsünde sıra
lanması lüzumuna inanıyorum.» diyor. 

Yani, gelişi güzel gecekondu, ösel sektöreü-
lüğüne karşı olduğunu her iki sorumlu insan 
belirtiyor. Buna rağmen, Sanayi Bakanlığı bu 
iki şahıs özel sektörde çalıştıkları ve sorumlu
lukları olduğu halde, Sanayi , Bakanlığı kadar 
özel sekiörcü olmadıkları görülüyor. Her hal
de bu durumda Türkiye'ye ait diğer bir pa
radoks olsa gerek. Ve İstanbul Sanayi Odası 
Başkanı ilâve ediyor, «Temel zaıf, hükümetle 
iş âleminin - kamu ve özel her iki sektörü kas
tediyorum - iş birliği içinde olmayışıdır.» der
ken, Türk - İş Genel Sekreteri ise, Sanayi Ba
kanlığını kamu kuruluşları ile işçi teşekkülle
rini birbirine düşürmek çabası içinde olmakla 
itham etmektedir. Oysa ki, Hükümet, bizim an
layışımıza göre, sanayi sektörü ve üniversite 
ve işçi teşekkülleri ile yumuşak ve ahenkli bir 
çalışma ortamı yaratmak suretiyle, başarılı bir 
sanayileşme hareketini götürebilir ve ancak bu 
suretle ülkede sanayileşme şuuru ve şevki can
lanabilir kanısındayız. 

Bu tezatlara böylece temas ettikten sonra, 
ülkemizdeki ve düıryadaki koşullar, deneyler 
ve müspet ilini yolundaki gelişmelerin ak~i".e 
bir eylemi benimsemiş olan sayın hükümete, 
biz de soruyoruz. 

Tuttuğunuz yolun Türkiye'yi süratle sana-
yileştirebileceğine inanabiliyor mumunuz? 

Bütçenin, ulusumuza hayırlı olmasını diler, 
Yüce Senatoya şahsım ve grupum adına say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak teşekkür 
ederim. 

Sayın Yüce buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET D1MÎR 

YÜCE (Zonguldak) —: Sayın Başkan ve sayın 
senatörler, 1969 yılı bütçesinin Sanayi Bakan
lığına ait kısmının eleştirilmesini Cumhuriyet 
G:natosu Adalet Partisi Grupu namına yap
mak üzere huzurunuza, çıkmış bulunuyorum. 

Hepinisi hürmetle selâmlarım. 

4 . 2 . 1969 O : 2 

| Muhterem senatörler, bu konuşmamızı ve 
eleştirmemizi yapmadan evvel, eleştirmemizin 
esasını teşkil edecek olan bâzı esasları noktala
mak, tesbit etmak istiyorum. 

i Bunlardan birincisi, sanayi mevzuunda Tür-
kiyenin geri kalmışlığının muhalefet cephesi 

j tarafından sadece Adalet Partisi hamlesizliği-
ne yüklemenin doğru olmadığı prensibi içeri
sinde eleştirmemizi yapacağız. 

j İkincisi; Türkiyenin 1939 yılından 1.49 yıl 
sonra Amerika seviyesine ereceği, dünyalının 
aya gitmekte olduğu bir devirde, Türkiyenin 
ancak 149 yıl sonra bu seviyeye erişeceğini be
yan etmek suretiyle peşin hükümlü bir ifadeyi 

î eleştirmelerine esas tutmuş, olmanın hatasını 
belirterek bağlıyacağını, 

Türkiyenin meseleleri 149 yıl sonra erişil
mesi icabeden bir hedefin ınünakası şeklinde 
değil, herkese iş, herkese barınabileceği bir ev 
temin etmek suretiyle halledilecektir. Öteki ta
rafı, bugünden münakaşa edildiği zaman, bizi 
erişilmesi güç bir tobyoya ve münakaşası güç 
bir duruma götürür. 

[ Üçüncü husus, biz- eleştirmelerimizi ne bir 
devletçi görüşü müdafaa eder, ne de özel sek
törü ihmal ederek yapmıyacağız, Bunlar bizi 

| daha peşin hükümlü birtakım eleştirilere götü-
I receği cihetle biz, esasen Adalet Partisinin ve 

Türk kalkınma plânlarının kabul etmiş olduğu 
ve her ikisinin de Türk iktisadiyatında rolü 
bulunduğu ve faydası olacağı esasına göre, 
hem kamu sektörünü, hem özel sektörü mevki
leri ilerisinde, fakat birini diğerine tercih eder, 
kötüler edalar dışında, eleştirmemizi yapacağı?. 

Dördünuü olarak; hiz bir millerin sanayi
leşmesinin, onun medenileşmesi hamlelerinden 
biri, telâkki ettiğimizi belirterek yapacağız. 
Bu noktalan tebarüz ettirdikten sonra size 
Adatet Partisinin 1989 y-lı Bütçesi vesilesi ile 
sanayimiz üzerindeki etkisini ve bundan sonra 
sanayimizin al?cağı veçheleri tarihî seyrini de 

j zikretmsk suretiyle arz edeceğim.. 

?•':,• ülkenin, as gelişmişlikten kurtularak 
IVVin veçheleri ile medc-nile^mesnıe medar ola
cak en mühim yollardan biri do muhakkak ki 

j sanoyileşmektir. Bu hıi"r^. sürp'îi bir inkişafa 
I yani, ır.eieııi seviyeye erişebilmek için metot 
j meseleleri hariç, kadim devirlerdenberi filo-
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zof ve ekonomi doktrincilerinin büyük bir ek
seriyetle kabul etmiş oldukları bir keyfiyettir. 
Nitekim, italyan merkantilistlerinden Antonio 
Serra daha 1613 yılında sanayinin ehemmiye
tinden bahsetmiştir. Aynı tez, aynı asırda 
Avusturyalı P. W. Von Hornick tarafından da 
müdafaa edilmiştir. 

Sonraki asırlarda sanayie diğer tesirli ener
ji kaynaklarının tatbiki, sanayii çok büyük ça
pa erdirmiş ve insanlığın sosyal yapısında esas
lı değişikliklerin zuhurunun âmili olmuştur. 

Türkiye'nin de, Batı medeniyeti seviyesine 
erişebilmesi için takibetmesi gereken yollar
dan biri de süratle sanayileşmek idi. Nitekim 
bu ihtiyaç Osmanlı İmparatorluğu devrinde 
dahi nazari alanda hissedilmiş, fakat müspet 
denecek bir adım atılamamıştır. Cumhuriyet
ten sonra bu konunun nazari sahadan âmeli 
sahaya intikalinin ciddî çarelerini arama çalış
malarının yapıldığını ve çabaların sarf edildi
ğini görmekteyiz. İlk zamanlarda çare olarak 
bir merhaleyi temine yardımcı olmak kaydiyle, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri eliyle sanayinin 
nüvesinin atılması düşünülmüş ve öyle de ya
pılmıştır. Nitekim bu tatbikat, erişilmesi icabe-
den hedeflerin basamaklarından birçoğunu 
hazırlamış ve bugünkü mertebeye erişilmeye 
yardımcı olmuştur. 

ikinci Cihan Harbinden sonra, sanayini 
harbe tahsis eden ve harbin zarureti icabı bu 
sanayii genişleterek tam kapasite ile çalıştıran 
memleketler, harb sonunda bu sanayiin çalış
ma temposunu kılamazlardı. Binaenaleyh sanayi 
devleri; yeniden yapılması gereken yıkık dün
ya durumunu da nazarı itibara alarak; bir ba
kıma görünmez harb sanayii sahasında, görü
nür ve dünya ekonomisini ve sosyal alanları 
büyük çapta etkiler harb sanayii gayrisi sana
yie, aynı büyük tempo ile geçtiler, ihtiyaç 
maddelerinin, yukarda zikrettiğim sebepler 
muvacehesinde, yeni piyasalar da kazanılarak 
bol miktarda sürülmesi; yıkılan Avrupa ve 
Asya'nın yeniden yapılması zarureti; başta 
uçak olmak üzere, her nevi münakale vasıta
larının geliştirilerek ulaştırma alanında deği
şik tarzda ve bol miktarda kullanılması; sine
manın, radyonun, televizyonun ve sair haberal-
ma vasıtalarının bir ihtiyacolarak pek yaygın 
halde istimali dünyayı Kristof Kolomb devrin
den bu yana çok küçültmüş ve insanları bir

birleriyle daha fazla kaynaştırmış ve ihtiyaç 
maddelerinin hepsinin herkes tarafından kul
lanılması arzusunu doğurmuştur. İstek bol 
imalât yeni istekleri ve yeni keşifleri, insanoğ
lunun ayağına sermek neticesini tevlidetmiş-
tir. Buna bir de dünya nüfusunun süratle art
masını ekliyecök ve sanayie, sürati temin et
mek için yeni enerji kaynakları ve yeni maki-
nalar tatbik etme çığırını da ilâve edecek olur
sak, bir kar topunun nerede duracağı belli ol-
mıyan muazzam bir çığ halinde büyüyüp yu
varlandığını görürüz. Dünyaya şamil bu bü
yük tempo, hür dünya memleketlerinde de, de
mirperde gerisi memleketlere de, ekonominin 
kendi kanunları gereğince bâzı anlardaki çal
kalanmaları hariç, tatbik edilmektedir. 

Türkiye İkinci Cihan Harbi sonunda bu hal 
ile karşıkarşıya gelmiş ve o da, kendi imkân
ları ile daha hızlı bir temponun tatbikinin za
ruretine inanmıştır. 1950 den sonra sanayileş
me ihtiyacı daha büyük bir arzu ile hissedil
miş, benimsenmiş, ele alınmış ve büyük kütle
lere benimssttirilmeye çalışılmıştır. Bir kısım 
ünitelerin biran için menfi seyreden durumla
rı, bu hakikati cerhetmek için kâfi sebep teş
kil edemez. Bu gayretten sonra Türkiye çapın
da, eskisine nazaran süratli bir temponun dev
let seketörüne de, özel sektöre de sirayet etti
ğini görmekteyiz. 

Adalet Partisinin, bir sanayi politikasından 
mahrum bulunduğunu söyliyen birtakım muh
telif arkadaşlarımızın ve onu «değiştirilmiş, çe
kiştirilmiş klâsik bir liberalizmle; Keynes'ei-
lik karışımı bir sanayileşme politikası olduğu
nu» beyan eden ve bunun da Türkiye'nin dert
lerini halledemiyecek modası geçmiş bir sistem 
olduğundan bahseden bâzı muhalefet mensup
larının bu beyanlarını, birtakım peşin hüküm 
lâflarını tekrarlamak itiyadından başka bir 
şekilde vasıflandırmanın mümkün bulunmadı
ğını ifade etmek isterim. 

Adalet Partisinin bir sanayi politikası var
dır. Bu «İzmir» den mülhem bir politika ol
mayıp, Türkiye realitelerinin icabı meydana 
gelmiş ve muvaffak olmuş bir politikadır. Bu 
politika ve tatbikatı, plânlı ekonomi esasları
na göre hazırlanmış plân hedeflerini aşmak
la; iyi olduğu ve Adalet Partisinin bu gayeye 
erişme çalışma temposunda bulunduğu ve ça
lıştığı hakikatlerini de ortaya koymaktadır. 
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1961 Anayasası, adeta kılı kırk yararcası-
na bir titizlikle, hür nizamı bütün icapları ile 
ayakta tutacak bir sistemi vazetmiştir. Anaya
samız karma ekonomi sistemini ortadan kal
dırmamış ve ekonomi sektörlerinden birini di
ğerine tercih edecek bir prensip hükmü getir
memiştir. Anayasamız plânlı ekonomiyi öngör
müş ve bir plânlama teşkilâtı kurulması sure
tiyle bu tatbikatın nizamlanmasını istemiştir. 

Bu Plânlama Teşkilâtı, yaptığı, beş yıllık 
kalkınma plânlarında, senevi %7 bir kalkın
ma hızını ilmî bir icab olarak Türk ekonomi
si nin dengeli inkişafı için şart görmüş ve bunu 
hedef olarak vermiştir.. 

Adalet Partisi İktidarı Anayasamızın em
retmiş olduğu hususları ihmal etmeden ve ona 
titizlikle uyarak verilen hedefin üstünde vasa
ti % 7,8 lık bir kalkınma hızı elde etmiş ve 
sanayide de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının vermiş olduğu %12,3 lük hedefe, 1966 
yılında %10,6' yi, 1967 yılında % 10,8 i; 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının vermiş 
olduğu % 11,1 lik hedefe ise, 1968 yılında % 
10,6 yi elde etmekle, kendi iktidarından evvel
ki tatbikat nisbetlerirıi de bir hayli geçmek 
suretiyle yaklaşmıştır. 

Türk Anayasası ayakta iken başka bir hu
kuk sistemi tatbik etmek mümkün bulunmadı
ğına göre, Adalet Partisinin tüzük programı 
ile ilân ettiği, Anayasa hukuk sistemi içerisin
deki sanayi politikasının, hedeflere varmış ol
ması dolayısiyle, Anayasa hukuk sistemi içeri
sindeki başka sanayi politikalarına nazaran da
ha iyi olduğu, tatbikatın hedefleri aşmış bulun
ması hasebiyle de çalışkan bir iktidar olduğu 
hakikatlerini bir defa daha ortaya koymakta
dır. Şayet A. P. iktidarı bu hedeflerin dûnun
da kalan bir tatbikatçı olsa idi, o zaman üzerin
de bu yönü ile münakaşa edilebilir bir mahiyet 
kazanmış olurdu, iddialar. 

Başka bir hukuk sistemi ile % 7 ilâ % 8 kal
kınma hızına erişmek kabil değil midir, Kabil 

olabilir. Ama buna ve bunu düşünmeye dahi lü
zum yoktur. Anayasamız, mülga 1924 Anayasa
mız gibi demokrasi ve hürriyet rejimini benim
sediğine ve bu rejime istinaden «Hürriyet için
de kalkınma» ve refah Devleti prensibi dâhilin
de, ilmin Türkiye için kabul ettiği % 7 kalkın

ma hızı elde edilebildiğine ve rakamlar da bu 
hususu teyidettiğine göre; illâ da başka bir hu
kuk sisteminde hürriyetlerimizi bırakarak, bu 
kalkınma hızını elde edelim talepleri ve çaba
ları, lüzumsuz ve tehlikeli talepler olarak va-
sıflandınlmaya ve kalmaya mahkûmdur. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisi Türk Milletinin medeniyetin 

bütün nimetlerinden istifade etmesini arzu ve 
gaye olarak kabul etmiş ve o noktaya ulaşma
nın yollarından birinin de sanayileşme olduğu
na inanmıştır. Aksini söylemek veya o mânaya 
gelecek kalem sarf etmek hakikati bililtizam 
çevirmek gayretlerinden başka bir şey değildir. 

Bİ2, bugün, istenilen merhaleye erişildiği 
iddiasında değiliz ve hiçbir zaman da bulun
madık. Türkiye'nin fabrika yapacak, fabrika 
kurma seviyesine ermesi icabettiği ve ancak o 
zaman bir sanayi memleketi denebilmek vasfı
nı kazanacağı hakikatini de müdrikiz. Fakat 
zaman zaman bâzı muhaliflerimizin Adalet Par
tisi için bunun aksi bir fikri varmış gibi be
yanlarda bulunduklarını görmekteyiz. Bâzı mu
haliflerimizin bunu mütemadiyen tekrarlanm
anın, bu hususu Adalet Partisinin yapmadığa 

veya yapmamakta ısrar ettiği şekilde bir iddia
ları olarak kabul etmek temayülünde değiliz. 
Olsa olsa bu iddia ve tekrarı, onların da Adalet 
Partisi gibi düşünmeye başladıklarının bir de
lili olarak kabul edebiliriz. Çünkü, bir sanayi 
memleketi olabilmek için en evvel alt yapı denen 
kısmın kurulmasının tamamlanması icabettiği-
ni bileceksiniz, Sanayi olabilmek için ilk önce 
sn aşağı bir çivi yapmanın gerektiğini bilecek
siniz. Sanayileşmenin kademe kademe ilerle-
nek suretiyle ancak tahakkuk ettirilebileceğini 
aileceksiniz, ve iktidarınız zamanında da, «Ya
pılması lâzım, yapacağız.» gibi lâflar söylemek
le bu işin olamıyacağını müşahade edecek ve 
yapanııyacaksınız; ondan sonra bugün muhale
fetteyim diye, «imlât sanayiini % 100 ü ile yap
mak lâzımdır. A. P. bunu yapmıyor, yapma
makta ısrar ediyor.» diye, bunun heyecanını du
yan ve duyduran A. P. ye tarizde, hücumda bu-
• -anacaksınız. Olmaz böyle şey. Onun için ben 
yukarda da arz ettiğim veçhile, bu söylenen be
yanları bir hatırlama ve hatırlatma kabul edi
yorum. Aksini mantıkla bağdaştırmaya imkân 
yoktur. 
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Sayın senatörler; 
1969 yılı Bütçesi vesilesiyle Bakanlığın faali

yetlerini; 
I - Kendi kanunu; 
II - Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık prog 

programları; 
III - Hükümet Programındaki vaitler; 

muvacehesinde ele almak gerekiyor. 
Sanayi Bakanlığı Kanunu, bâzı ünitelerin 

ondan alınmış olması dolayısiyle, verilmiş ol
duğu bakanlıklar kanunlarının çıkmış olması 
eğer tahakkuk ederse, kendi özvarlığı içerisine 
daha iyi oturma imkânına kavuşmuş olacak
tır. 

Kalkınma plânları muvacehesinde : 
Kalkınma Plânında, hedef olarak ittihaz edi

len gayelere ulaşabilmek için sanayi sektörüne 
ve bu sektör içinde bilhassa imalât sanayiine 
ne derece ehemmiyet verildiği malûmlarıdır. 

Bu devre içinde sanayiimizin şu hususları 
tahakkuk ettirmesi öngörülmüştür. 

1. Yeni istihdam sahaları yaratmak, 
2. Dış ödemeler dengesinin sağlanmasında 

müesseriyeti temin etmek, 
1. Yeni istihdam sahaları yaratmak : Bu 

konuyu incelediğimin zaman istihdam sahası 
yaratma hususunda sanayiin öngörülen hedef
lere yanaşmış olduğunu görmekteyiz. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 1977 
yılına kadar verilmiş olan hedefler vardır. 
Türkiye'de nüfus artışı yüzde 3 nisbetinde ola
rak kabul edilmiştir. 

Nüfus artışının doğuracağı sosyal ve ekono
mik problemler büyüktür. Bu sebeple artmaya 
devam edecek olan fazla işgücünü ve tarım ala
nında yığılı bulunan işgücünün fazlasını mas
sedecek faaliyet sahalarının başında sanayi 
sektörü gelmektedir. 1963 yılında % 9,8 olan 
sanayide çalışanlar oranını onbeş yıl içinde 
% 15,6 ya yükseltilecek ve 77,4 olan tarımda 
çalışanlar oranını onbeş yıl içinde % 58,1 e dü
şürecek bir hedef öngörülmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, bu pren
sibi göz önünde bulundurarak sanayimizin ge
lişme hızını % 12,3 olarak tesbit etmiştir, ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise bu hız 
% 11,1 olarak kabul edilmiştir. Bu hızların ta
hakkuk nisbetlerinden yukarıda bahsetmiştim, 

Şurasını ayrıca arz edeyim ki, 1968 yılında 
imalât sanayiinde elde edilen hedefe varan 
% 11 nisbetlik tatbikat, 1969 yılı programında 
da hedef ittihaz edilmiştir. Sanayi sektöründe
ki bu uygulamanın 1967 yılında istihdam nis
betinde % 13,8 i ihraz etmiş olmasiyle hedef
lerin üstünde bir tatbikatın yapıldığı da mem
nuniyetle görülmektedir. 

2. Dış ödemeler dengesinin sağlanmasın
da müesseriyet : 

Bunu iki yönden mütalâa etmek gerekmek
tedir. 

a) Mamul maddeler ihracatının artırıl-
rnası : 

b) Sınai hammadde, tüketim ve yatırım 
malılarını ikâme : 

a) Mamul ihracı : 
Mamul ihracı 1963 yılında .3,3 milyon do

larken, 1967 yılında 81,2 milyon dolardır. He
defin dûnundadır. 

b) Sınai hammadde, tüketim ve yatırım 
mallarını ikame :-

1. Sınai hammadde ikamesi : 
Sınai hammadde ithalâtı 327,4 milyon do

lardan, 380 milyon dolara kadar çıkmıştır. Se
yir hep bu aradadır. Bu husus talebin çokluğu
nun bir neticesidir. Mamafih, imalât sanayiinin 
ihtiyacı olan bâzı hammaddelerle, aramallarını 
üretecek tesisler işletmeye geçtikçe bu rak-
kam muhakkak ki tedricen küçülecektir. 

2. Tüketim mallarını ikame 
Tüketim malları ithalâtı, 1963 te 104,2 mil

yon dolar iken; bu, 1967 yılında 44,7 milyon 
lolâra düşmüştür. Böylece çok iyi bir netice 
elde edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığının bu hususu temin etmek 
yönünden büyük yatırımları mevcuttur. Bu ya
tırımlar, hepimizce malûm olduğu için, tekrar
lamıyorum. Bu yatırımları da Sanayi Bakanlığı
nın ve muhterem Sanayi Bakanımızın sıkı tu-
tumlariyle, iyi bir uygulayıcı olarak şimdiye 
kadar nitelediğimiz Bakanımızın, muhakkak ye
rine getirmeye çalışacağından emin bulunmak
tayız. 

3. Yatırım mallarını ikame : 
Yatırımların gittikçe büyüyen hacmına rağ-

men, yatırım malları ithalâtından ilk seviye 
muhafaza edilmiştir. 1963 - 1967 yılları arasın
da bu kabîl mal ithalâtı yıllık 256 - 260 milyon 
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dolar arasında seyretmiştir. Yatırım mallan 
ithalâtında yıllık programların dûnunda bir 
tatbikat mevcuttur. Bu tatbikat noksanlığını 
bâzı yatırımların tahakkuk ettirilemeyişinin 
âmili gibi görmek mümkünse de, bunun böyle 
olmadığı, kendisinden beklenen ikameyi tahak
kuk ettirdiği kuvvetle ifade edilebilir. Meselâ 
montaj sanayiinde, Montaj Talimatnamesinin 
Bakanlık tarafından sıkı uygulanması bu so
nucu doğurmuştur. Bu da, görüntünün tefsiri 
hilâfına, mesut bir durumun mevcudiyetinin 
tesbiti imkânını bahşetmektedir. Bu uygulama 
çimento fabrikalarında 1968 de % 77, montaj 
sanayiinde ise % 59,3 nisbetine erişmemiz gibi 
memnuniyet verici ve iftihar edici bir sonucu 
doğurmuştur. 

Bugün iktidardasınız uyguladığı sanayi poli
tikasının anaesasları şu 4 umdede ifedelendiri-
lebilir. 

1. Sanayinin kendi kendine yeter olmaktan 
kurtarılması, yani ihracata dönük ki, bu, plân 
hedeflerinden biridir. 

2. iktisadi şartlar ve teknik icaplar yeri
ne getirilmek şartiyle vatan sathına yayılma
sı ve halkın iştirakinin temini, 

3. Kapasitenin mümkün olduğu nisbette 
yüksek tutulması, 

4. Yukarda da izah ettiğimiz veçhile ima
lât sanayiinde hususi teşebbüse öncelik tanına
rak, esasların ona göre hazırlanmasının deva
mı. 

Sayın senatörler, bir de konuyu Hükümet 
programımız muvacehesinde eleştirecek olur
sak va'detmiş olduğumuz hususlardan pek ço
ğunu yerine getirmiş olduğumuzu göreceğiz. 

Hükümet programımızda Sanayi Bakanlığı
nı ilgilendiren 42 maddede toplanabilecek hu
suslar mevcuttur. Bunlardan bâzıları, her Ba
kanlığın üzerine eğilmesi gereken umumi işler
dir, bir çoğu ise Sanayi Bakanlığını betahsis 
ilgilendiren işlerdir. 

Bendeniz bu 42 madde tatbikatının Sanayi 
Bakanlığı yönünden hangi safhada olduğunu 
teker teker zikretmeyi zait addediyorum. Bu
na hem vaktim müsait değildir. Hem de sizleri 
lüzumsuz yere yormuş olacağım. Bu konuda arz 
edeceğim bilgi; belki siz muhterem, üyelere yu 
karda arz ettiğim bilginin bir tekrarı olacaktır. 

Ama, umumi mahiyetteki bu arzım sırasında, 
mevzuun Hükümet Programı tatbikatının saf-

i hasmı görmekte temin edilmiş bulunacaktır, iyi 
bir uygulamanın memur tâyinlerinde objektif 
esasların tatbik edildiğinin, Hükümet Progra
mımızda bahsedildiği veçhile yerine getirildiği
ni. görmekle memnun oluyoruz. 

üniversite ile va'dedilen temas yerine geti
rilmiş, tüzükler yeniden gözden geçirilmiş ve 
Sanayi Bakanlığı bütçeleri, umumi bütçe artış
larına nazaran daha tasarruflu bir eda içerisin
de % 3 ü aşmaz bir eda içerisinde tutulmuştur. 

Yukarda arz ettiğim gibi, sanayimizin içe 
dönük ve kendi kendine yeter olmaması pren
sibi hedef ittihaz edilmiştir. Ayrıca sanayi te
sislerinin teknik icap ve ekonomik şartlar ihlâl 
edilmeden sağlanması ikinci bir hedef olarak 
tesbit edilmiştir. 

Bu hedefler tatbikatından olmak üzere, Tür
kiye'ye gelmek istiyen birçok yabancı sermaye 
yatırımlarına ihracat şartı konmuştur. Yeni 
çimento kuruluşlarında halka açık şirketlerin 
kurulması teşvik edilerek, bu kabil yeni tesisle
rin zuhuru, mümkün hale getirilmiştir. G-übre, 
otomobil, motor, traktör, gıda ve diğer imalât 
sanayii sahasında halka dönük şirketler uygu
laması keyfiyeti, iyi sonuçlara doğru yön al
mıştır. 

Yukarda arz ettiğim gibi, tesislerin asgari 
ekonomik kapasitenin üzerinde yapılması, ya
ni kapasitelerin mümkün olduğu nisbette* bü
yük tutulması prensibi de sıkı bir tarzda uy
gulamaya tabi tutulmuştur. Meselâ çimento 
fabrikalarının asgari kapasiteleri 400 bin ton 
clark tesbit edilmiş ve yıllık 1 milyon ton ka
pasiteli tesislerin kurulması için teşvik ted
birleri getirilmiştir. 

Kurulmuş olan tesislerin tam kapasite ile 
çalıştırılması mevzuunda da, ciddî tedbirler alın
mış, yukarda da başka bir vesile ile arz etti
ğim veçhile sıkı takip ve bilgili uygulama ne
ticesinde de mühim sonuçlara vâsıl olunmuştur. 
Bu sahada istihsal artırılmış, kapasitelerine 
yakın bir çalışma sağlanmış ve neticede fiyat
ların düşürülmesi imkân dâhiline sokulmuştur. 
Mamullerde yerli nisbeti artırılmış, döviz ta
sarrufu fasla!aştırılmıştır. Meselâ bu sanayi 
kolunda 1964 yılında ortalama döviz tasarruf 
nisbeti % 27 civarında iken ve bunun çok bü
yük nisbeti montaj işçiliğine inhisar etmekte 

I iken, bu nisbet 1968 yılında % 59,3 e çıkarıla-
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bilmiştir. Meselâ, yıllık traktör imalâtı 6 - 7 bin 
civarında iken, 1967 de 12 bin, 1983 de 18 bine 
çıkarılmıştır. Ayrıca yeni kuruluşlara müsaade 
verilmesi durdurulmuş ve iktidarımızdan önce 
muamelesi bitmiş iki müesseseye de, ancak kâr 
transferi kadar ihracat şartı ile müsaade veril
miştir. 

«Montaj sanayii Türkiye'yi sanayileştirme-
mek için gelişmiş ülkelerin Türkiye'ye zorla 
kabul ettirdikleri örtülü bir ihracattır. Türki
ye'de bu bakımdan ekonomik üsler doğmuş
tur.» şeklindeki fikre ve tenkide bir yönü ile 
itibar etmek mümkün değildir. Türkiye'nin 
iktisadi potansiyeline bâzı güçler katmak ve 
ondan istifade etmek başka şeydir. Onları eko
nomik üsler haline getirmek başka şeydir. Ma
rifet, ekonomik üsler haline gelirler korkusiy-
le bir şey yapmamak değil; ekonomik üsler ha
line gelmelerine mâni tedbirleri ittihaz ederek, 
onları faydalı istikâmete kanalize etmektir. 
İşte iktidarımız bunda muvaffak olmuştur. Ba
kanlığın bu nisbetleri kısa zamanda daha yük
sek seviyelere çıkarmasını istiyor ve bunu yapa
cağını ümidediyoruz. 

Fabrika imalâtında da yerli nisbeti büyük 
ölçüde artırılmıştır. Meselâ çimento ve şeker 
fabrikaları makina imalâtında yerli nisbeti 
% 60 civarından ortalama % 80 civarına çıka
rılmıştır. Bu nisbetin daha da artırılması için 
müsbet çalışmalar yapılmaktadır. 

İşlerin süratle gördürülmesi için de, bir pren
sip ittihaz edilmiş çimento fabrikalarında 36 
aydan 18 -24 aya indirilmek suretiyle imalât 
öngörülmüştür. Gübre fabrikaları ve şeker fab
rikalar?. yapımında da aynı titizliğin gösteril 
mekte ve müddetlerin azaltılmaya çalışılmak
ta olduğunu görüyoruz. Yıllık kârlar, alınmış 
olan tedbirlerle, artırılmıştır. Buna misal olmak 
üzere Sümerbankm 1968 yılı kârının ortalama 
olarak % 34 e; M. K. E. nin % 187 e, Karabü-
kün % 185 e, Sekanm % 128 e, çimento sana
yiinin % 110 a, şeker sanayiinin % 28 e ulaşmış 
olduğunu zikredebiliriz. 

Yatırımların süratle tahakkuku prensibi de 
esaslı bir uygulamaya tabi tutulmuştur. Sana
yi Bakanlığına bağlı teşekküllerin yatırım ta
hakkuk nisbeti, yıllık ortalama % 80 civarında 
iken, bu nisbet 1966 ve 1967 yıllarında ortala
ma % 95 civarına, 1968 yılında da % 100 ün 
üstüne çıkarılmıştır. 

I Bunun azametini belirtmek için bâzı tamam
lanmış yatırımlara ait rakamları sıralıyaca-
ğıın. Sümerbank 12 yeni tesis 749 milyon lira. 
M.K.E. 3 tesis 100 milyon lira. Karabük 7 tesis 
617 milyon lira. Türkiye Şeker Fab. A.O. 5 tesis 

I 182 milyon lira, Çimento Sanayii 9 tesis 322 mil
yon lira. Azot Sanayiinde 1 tesis 469 milyon 
lira. Bunları takiben büyük çapta yeni tesis
ler de inşallah çok yakın bir zamanda Türk hiz
metine arz edilecektir. 

Esnaf ve sanat erbabına yapılacak yardım
lar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
siteleri yapılması mevzuunda da büyük netice
lere vâsıl olunmuştur. Bu hususu uzun uzadıya 
anlatmaya hacet yoktur. Ve küçük sanayi site
leri, sınai kalkınma organize bölgeleri yapımları 
ilk zamanlar proje ve araştırmaya ayrılan saf
halar nihayete erdiği için, kuvvetli bir tatbikat 
safhası içerisine girmiştir. 

Küçük sanat ve esnaf kredilerinde de büyük 
bir artış vukubulmuşjtur. 1965 te 312 milyon lira
ya yükselen bu krediler son üç yılda, yıllık orta
lama % 50,7 bir artış hızına kavuşturularak 
1968 yılında 800 milyon ıliraya ulaştırılmıştır. 

Sınai kalkınma ban'kalarmca açılan uzun va
deli sınai yatırım kredileri 1962 - 1965 dönemin
de yılda ortalama % 25,9 nisbetinde çoğalmış
ken, 1965 - 1968 döneminde % 40,6 nisbetinde 
çoğalmıştır. Öte yandan bu bankalar dışında ka
lan diğer bankalar tarafından da sanayi sektö
rüne kısa ve uzun vadeli işletme kredileri açıl
makta ve bu krediler «muhtelif krediler» içinde 
gösterilmektedir. Bunun sonucunda 1963 yılında 
2,141 milyar lira olan sınai kredilerin 1965 yılın
da 3.218 milyara, 1968 yılı içinde de 6.1 milyara 
çıkmış olduğunu görmekteyiz. Sanayi kesimine 
açılan kredilerin toplam kredilerdeki payı 1963 
te % 18 iken, 1965 te % 20 ye, 1968 de de % 25 e 
yükselmiş olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Malûmunuz olduğu veçhile Avrupa Ekono

mik Topluluğu (AET) nun tam üyesi olmanın 
kademelerini geçmekteyiz. Ortak Pazarın, ken
di topluluğu içinde serbest rekabeti öngörmesi 
muvacehesinde. Türkiye zararına bir teşekkül 
olmaması için lâzımgelen bütün tedbirlerin alın
dığı, alınmakta olduğu ve alınacağı muhakkak
tır. 

Hiçbir Türk Hükümetinin Ortak Pazar gibi 
l sanayi olarak, daha inkişafa ermemiş bir Türk 
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ekonomik vasatını bu dev çarkın içerisine bil
gisizce ve hazırlıksızca atacağını kabul edemiyo
ruz. Bu teşekkül içinde Türk sanayiinin durumu 
muhakkak M, bu hali ile büyük bir ehemmiyet 
iktisabetmektedir. 

Plân ve programlarımızda bununla ilgili 
esaslı tedbirlerin de yer aldığı, bilinen bir hu
sustur. Hükümetin bu tedbirleri hassasiyetle uy-
gulıyacağma ve ortak pazara giriş hazırlıkları
mızı geliştirecek olan sanayiimizin ihracata dö
nük yönünü inkişaf ettireceğine dair olan tat
bikattan aldığımız inancımızı, bir defa daha tek
rarlamak isteriz. 

Sayın senatörler; 
Sizlere Sanayi Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle 

partimiz sanayi politikası ve iktidarımız tatbi
katı hakkında bana bahşedilmiş olan müddet 
çerçevesi içerisinde arzlarda bulundum. Beni 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için teşekkür
lerimi arz ederim. 

Bütçenin Sanayi Bakanlığı camiasına, başta 
Sayın Bakan olmak üzere, bütün memur ve işçi
lere tebrik ve teşekkürlerimizi sunar, Sanayi 
Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve memleketi
mize hayırlı olması temennisiyle Cumhuriyet Se
natosu Adalet Partisi Grupu adına hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yüce teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, grupları adına yapılan 

konuşmalar bitmiştir. Şimdi şahısları adına ko
nuşma talebinde bulunan sayın üyelerin adlannı 
konuşma sırasına göre arz ediyorum. 

Sayın Faruk Kmaytürk, Sayın ismail Yeşil
yurt, Sayın Mehmet Vanşlı, Sayın Mehmet Pı-
nltı, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Ferid Melen, 
Sayın Mehmet Hazer, Sayın Nusret Tuna, Sayın 
Refet Rendeci, Sayın Celâl Ertuğ, Sayın Sami 
Turan, Sayın Orhan Akça. 

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

rem Başkan, muhterem senatörler, kıymetli Ba
kan, Bakanlık erkânı; 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlanm 
Sanayi Bakanlığının gerekli bütün konularına 
temas ettiler. 

Bendeniz şahsım adına yalnız pancar ekimi 
ve şeker sanayii üzerinde duracağım. 

Türkiye'de ilk defa şeker sanayii ve Şeker 
Fabrikası 1926 da Uşak ve Alpullu'da ve son 

olarak da 1963 te Kastamonu'da kurulmuştur. 
Bu vaziyet karşısında ilk fabrikalanmız 43 ve 
son olanı da 6 yaşındadır. Ve köylümüzün bir 
kısmı 43, bir kısmı da 6 seneden beri pancar 
ekmektedir. Pancar ziraatini de kısmen öğren
miş olup, kaderini buna bağlamıştır. 

Nasıl tütün eken köylülerimiz kaderini tü
tüne bağlamışsa, pancar ekenlerde kaderlerini 
pancara bağlamışlardır. Esasen köylümüzün 
pek çoğu küçük tarla sahibi olup elindeki bu 
küçük tarlasını da 4 müsavi parçaya bölerek, 
bu ziraati yapmakta ve bununla geçinmekte
dir. 

Her sene bu daha dikkatli çalışarak daha 
fazla emek vererek, biraz daha iyi netice alıp 
hayatını daha iyi tanzim etmektedir. 

Bu ziraatin de yine takdir buyuracağınız 
gibi, tek müşterisi yalnız Şeker fabrikaları ol

duğundan, âdeta tütün gibi bir inhisar maddesi 
mahiyetini arz etmektedir. Hattâ tütün serbest 
olarak tüccara da satılabilmektedir. 

Vaziyet böyle olduğuna göre; ve bu ziraati 
yapan köylülerimiz de kaderlerini bu mahsûlle
rine bağladıklarına göre, bunların da sosyal 
güvenliklerini sağlamıya mecburuz. 

Bu mahsulü ekenlerin en küçük bir teminat-
lan yoktur. Şeker Şirketi, tek taraflı olarak 
birkaç seneden beri ektirilen sahalan peyder pey 
azaltmaktadır. 

Köylülerimiz bu durumdan muztarip ve şi
kâyetçidirler. 

Meselâ, 1967 senesinde bütün Türkiye'de 
1 488 000 dekar ekim yapıldığı halde, 

1968 de 1 248 000 dekar, 
1969 de da yine 1 248 000 dekar ekileceği 

ifade edilmektedir. 
Bu indirme, Şeker Fabrikası bulunan ve pan

car ekimi yapan vilâyet ve köylerimize ve mün
ferit köylülerimize kadar muntazam ve belirli 
nisbetlerde yapılarak, köylümüzün fert başına 
ektiği dönüm azalmaktadır. 

Böylece kendisi uzun zamandan beri ektiği 
ve 4 müsavi parçaya ayırdığı pancar tarlasını 
tam ekememekte, yansını ve hattâ 4 te 1 ine ka
dar düşürerek ekmek zorunda kalmaktadır. 
Genel Müdürlüğe takdim ettiğim, Yeşilova'nın 
Bademli köyü ihtiyar heyetinin bir mektubun
da, ekim sahasının şahıs başına (600) metreka
reye kadar düşürüldüğü bildirilmektedir. 

— 580 — 



C. Senatosu B : 32 

Bu iddiaların gerçekliğini, G-enel Müdürlük 
tetkik buyuracaklardır. Fakat hakikat olan 
şudur ki, yukarıda belirtiğim gibi ekim sahası 
her geçen sene biraz daha düşürülmektedir. Bu
nun karşısında takdir buyurulur ki, söylenecek 
bir cevap yoktur. 

Kıymetli Bakan arkadaşım, lütfedecekleri 
cevapta; pancar ekim sahasını azaltıyoruz ama, 
vatandaş noksan pancar almıyor, prodüktivite 
artmıştır, diyeceklerdir. 

Bendeniz, müsaade buyurulursa, bu cevapla 
tatmin olmıyacağım. 

Zira, benim parti ve Hükümetimin progra
mında, anailke olarak kabul ettiğimiz refah 
Devleti için, fert başına düşen gelirin yerinde 
durması değil, çalışarak her sene artırılması ön
görülmüştür. 

Bu temel felsefe karşısmda köylümüz tabiî 
ki yerinde durmıyacak, her sene tarlasından 
daha fazla mahsûl almaya çalışacaktır. 

Bu vaziyet karşısında bizler, köylerimize faz
la mahsûl alıyorsun diye, az ektirmiye kalkar
sak, o zaman topyekûn millî gelirin artmasına 
mâni oluruz ki, bununda en hafifinden izahı 
güçtür. 

Kıymetli Bakan arkadaşımın bir cevabı da; 
Plânlama senelik şeker istihsalini 600 000 ton
da tutmuştur. Şeker ihracedemiyoruz ve içe
ride istihlâk azdır. Bu bakımdan da pancar 
ekimini kısıtlıyoruz, diyeceklerdir. 

Hemen şunu ilâve edeyim ki, kıymetli bakan 
arkadaşıma ve değerli Şeker Şirketi mensupları
na bu durum karşısında söyliyecek bir sözü
müz yoktur. Kendileri haklıdır. 

Ancak, müsaade buyururlarsa, bendeniz ken
dilerinden şunu öğrenmek istiyorum : 

Eğer aldığım rakamlar doğru ise; 
1964 te 732 000 ton şeker istihsal edilmiştir. 
1965 te 543 000 ton şeker istihsal edilmiştir. 
1966 da 650 000 ton şeker istihsal edlmiştir. 
1967 de 728 000 ton şeker istihsal edilmiştir. 
1968 de 650 000 bin ton şer istihasl ediliştir. 

1969 da yine 600 000 ton tahmin edilmektedir. 

Bu rakamlar götseriyor M, 1965 senesi hariç 
diğer seneler plânlamanın kabul ettiği 600 000 
tondan her sene fazladır. Depolarımızda da 
tonlarla şeker bulunmakta ve milyonlarca lira
mız beklemektedir. Köylülerimiz de bu yüz
den paralarını zamanında alamamaktadırlar. 
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Şekeri içte ve dışta sarf edemediğimize 
göre; bu müspet rakamlar karşısında Sayın 
Bakan ve Şeker Şirketi ne gibi tedbirler dü
şünmüşlerdir? Ve Plânlamaya ne gibi olumlu 
teknik teklifler götürmüşlerdir? 

Yalnız her sene ekim sahasını azaltmak ve 
köylüye ekmiyeceksin demek hiçbir netice ver
mez. Zira her sene prodüktivite artacaktır. 

Esasen bu yol hukukî de değildir. Zira tar
lasını pancar ekimi için hazırlıyan vatandaşa 
«ekmiyeceksin» demek ve azaltmak, gelecekte 
halli zor birtakım problemler açabilir. Bu, 
âdeta bir memurun maaşını, sebep yokken in
dirmek gibi bir harekettir M, değerli mem-
leketsever Bakan arkadaşımın buna rıza gös
tereceğine kaani değilim. 

Ümidederim ki, Bakan arkadaşım, bize ve
receği diğer bir cevapta gerekli teknik ve eko
nomik tedbirlerin alındığını sıralıyacaktır. 

Meselâ, pancar ekimini azaltırken, geniş 
ziraat teşkilâtına sahibolan Şeker Şirketi Ge
nel Müdürlüğünün hazırladığı bir program 
gereğince ve Tarım Bakanlığı ile ziraat mü
hendislerinin koordine çalışmaları sayesinde, 
pancar yerine başka yeni bir tarım ürünü ika
me etmek akla gelebilir. 

Uzun zamandan beri tetkik edilen ayçiçeği 
sonucu ne olmuştur? Daha ne gibi tarım 
ürünlerinin tetkikleri yapılmaktadır? Sayın 
Bakanın Yüce Senatoya bilgi vermeleri hepi
mizi bahtiyar edecektir. 

Hemen sırası gelmişken ifade edeyim ki, 
bu sene Bakanlık ve Şeker Şirketinin, hayvan
cılık konusu üzerinde almış olduğu karar, çok 
isabetlidir. Böylece Türkiye'nin et proble
minin hallinde büyük sonuçlar sağlanacaktır. 

Şeker sarfında önemli bir konu da, ek
mek içine şeker koymaktır. 

Ekmeğin içine şeker konursa; 
1. Ekmeğin spesifik hacmi çoğalır. 
2. Ekmeğin renk, lezzet, tat, hoş bir ko

kusu olur. 
3. Hamurun olgunlaşma müddeti kısalır. 
4. Hamurda maya için lüzumlu ve maya

larımızda eksik olan karbon hidratı tamamlar. 
5. Ekmeğin pişirim müddeti azalır. 
6. Ekmeğe yumuşaklık verir, şekerli ek

mek çabuk kurumaz, kırıntı yapmaz ve böy-
I lece büyük çapta ekmek sarfiyatı önlenir. 
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7. Ekmekia şeker, nişastanın yerini alaca

ğından, ithal edeceğimiz buğday miktarı aza
lır. 

Kısacası; şekerimiz ekmek sanayiinde kul
lanılır, ekmek imalâtında prodüktivite artar. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin önümüzdeki tü
ketim dönemine ait un satış, tahmini en az 1 
ımilyon ise ve bu 1 milyon tonluk ekmeklik una 
% 4 şeker katılırsa, ekmek için sarf edilecek 
toplam şeker, 40 000 ton olur. Yani ekmeklik 
unuımuza şeker koyduğumuz takdirde, 40 000 
ton buğday az sarf etmiş oluruz. 

Dolayısiyle buğday ithalâtımız da 40 000 ton 
azalır. 

Böylece memleketimizde buğday sarfiyatı 
azalacak ve şeker sarfiyatı artacaktır. Netice 
olarak da buğday için dışarıya vereceğimiz dö
viz miktarı düşecek ve ayrıca sarf edilmeyen 
şekerlerimizi depolamak için her sene verdiği
miz 3 - 4 milyon depolama masrafı da önlen
miş olacaktır. Diğer taraftan sürprodüksiyon-
dan mütevellit şeker ihracı dolayısiyle uğradı
ğımız zararlar önlenmiş olacaktır. 

Ayrıca diğer bir yolu da, şeker şirketinin 
müstakil veya ortak olarak kuracağı fabrikalar
da ve bol miktardaki meyvalarımız da şekeri 
mamul hale getirip, Türk vatandaşına arz eder
se sarfiyat da çoğalacaktır. 

Muhterem Senatörler, 
Bu münâsebetle bir noktayı daha belirtmek 

isterim: 
Türkiye'de ortalama ekmek israfı, Devlet 

Plânlama Teşkilâtı raporuna göre % 20, Millî 
Prodüktifite Merkezinin beyanına göre de % 15 
ilâ 40 arasındadır. 

Halkımız taze ekmek yemeğe alışmıştır. Bek
lemiş (bayat ekmekler, ekseriya atılır. Ayrıca 
ekmeklerimiz kesilirken çok kırıntı verirler Bu
nun için Millî Prodüktivite Merkezinin yerinde 
foir görüş olarak üzerinde durduğu ve ekmek 
israfını önleyici tedbirlerinin birincisi olarak 
kalbul ettiği ekmeklik hamurlarımıza şeker ko
nulmasını yerinde görüyoruz. 

Görülüyor ki, şeker sarfetmek için pek çok 
tedbirler almak mümkündür. Sayın Bakan arka
daşımdan en kısa zamanda bu tedbirlerin alı
nacağına inanmaktayım. 

Ayrıca bu sene aldıkları hayvancılık tedbir
leri karşısında şeker fabrikalarının daima 
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% 50 zayi ettikleri küsbeleri kurutmak kin de 
küsbe kurutma tesislerini Plâtnlamaiya öncelik
le götürmesini ve mutlak bu işi halletmesini ça
lışkan kıymetli Bakanımdan istirham ederim. 

Böyıece pancar eken köylülerimiz şeker 
sarfetme imkânı bulununca ekim sahalarını ek
siltmeyeceğine ve eksilmemesi için gerekli ted
birleri Sayın Bakan arkadaşımın alacağına ina
nıyorum. 

Sözlerime son verirken, Sanayi Bakanlığı 
Bütçesinin memleketimize ve yüce milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kmay-
türk. 

Sayın Yeşilyurt... Yok. Sayın Varışlı... Yok, 
Sayın Pırıltı... Yok. Sayın Ucuzal Buyurun. 

ÖMES UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, yıllardanberi geri 
kalmış bir millet olarak kendi kendimizi dün
yaya ilân ettiğimiz bir devirde, Türkiye'nin sa
nayileşmesinde büyük hizmeti bulunan, Sanayi 
Bakanlığının ve bu Bakanlığa bağlı yedi büyük 
teşekkülün bütçesi üzerinde şahsım adına söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Plân 
devresini geçirdik. İkinci Beş Yıllık Plân 
devresinin başındayız. 

Plânlı devrenin icabı olarak elbette, karma 
ekonomi sistemi içerisinde birtakım işlerin 
islerin geciktiğini, birtakım yapılması lâzımge-
len hususların, zamanında yapılmadığın kabul 
^im^r-v-z lâzım. Türkiye'nin kaderine bü
yük hizmeti olan bu 7 kuruluşun geçmiş birin
ci plân devresiyle ikinci plân devresine baka
cak olursak şayanı şükran bir gelişmenin içinde 
olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz. 

Sümerba^k Genel Müdürlüğü 1959 - 1963 
yıllarının katî hesap ve bilânçolariyle hesapla
rım tetkik edip, bundan birkaç ay evvel de 1964 
1066 yılları hesaplarını tetkik etiğimiz zaman 
gördük ki, Sümerbanka bağlı teşekküllerin 
% 80 i kendisine düşen hizmeti fiilen yerine 
getirmen in imkânını sağlamış ve bu % 80 i, za
rarlı bir devreden çıkıp, kârlı bir devreye gir
miştir. Geri kalan % 20 si ise, sermaye darlı
ğının meydana getirdiği bir güçlük sebebiyle, 
bu sıkıntıdan kurtulmanın çaresini aramış, böy
lece Sümerbankm sermaye tezyidini teminen 
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bir kanun tasarısı Yüce Senatoya gelmiş bulun
maktadır. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, hakika
ten bugün memleketimizde kendisine düsen va
zifeyi sanayi sahasında yapmanın gücü ve gay
reti içerisindedir. 

Demir ve Çelik işletmesi de, aynı gayret 
ve çaba içerisindedir. 

Selüloz ve Kâğıt Sanayimiz ise, hepinizin 
bildiği gibi, yeniden büyük yatırımlara gitmek 
suretiyle memleketin ihtiyacını karşılamanın 
gayreti içerisindedir. 

Çimento Sanayii, hepinizin malûmu olduğu 
üzere hakikaten memleketin bugünkü ihtiyacı
nı karşılamanın gayreti içerisindedir. 

Keza Azot Sanayii, Türkiye'nin ihtiyacı bu
lunan, suni gübre yaratmanın gayreti içerisin
dedir. 

Bu 7 büyük kuruluşun içerisinde Şeker Şir
ketinin bir talihsizliği vardır. Hakîkaten şir
ket, güç durumdadır. Ama, bu teşekküiim güç 
duruma düşmesinin sebebini hepiniz biliyorsu
nuz aziz arkadaşlarım. Sekerin kilosunu elli 
kuruş ucuzlatma pahasına her sene bu teşekkü
lün sırtına 300 milyon lira, beş yıl içerisinde 
1,5 milyar liraya yaklaşık bir sararı yüklen
menin, böylece bu teşekkülü bugün güç duru
ma düşürmüş olduğunu ela hepiniz bilmektesi
niz. 

Değerli arkadaşlarım, Şeker Fabrikasını bu 
durumdan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Nite
kim geçen sene Hükümetimizin bu yolda almış 
olduğu bir karar iyi neticeler tevlidetrciştir. 
Şekere yeniden yapılan 50 kuruşluk zam avlar
ca aleyhimize politik yönelen kullanıldı ama, 
büyük bir teşekkülü de kurtarmanın yoluna 
girdik. 

Muhalefete mensubolan arkadaşlarımız, gay
retli bir çalışmanın içerisinde fikriyatlarını bu
rada serd ettiler. Anbalâj ve montaj sanayii, 
yabancı sermaye üzerinde fikirler beyan etti
ler. Zamanın darlığı içerisinde, elbette Sayın 
Bakanımız gereken cevabı verecektir ama, du
rup dururken ağır bir sanayinin içerisine gir
miş, dünyada hiçbir devlet mevcut değildir. El
bette anbalâj ve montaj sanayii ile birtakım 
teknik eleman yetiştirmenin imkânım bağlıya
cağız. 
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Bir tâbir çıktı, söınürülme. Değerli arka
daşlarım, hukuk devletinde hiç kimse kimseyi 
sömûremez. Sayın Sanayi Bakanının tetkikatı 
neticesinde, bu yolda çalışan sanayi kollarına 
gerekli talimatlar verilmiş, hesaplan yaptırıl
mış neticede hepinizin malûmu olduğu üzere 
akümüiâtörden tutunuz, otomobil ve otobüs 
gibi. rnakinaların bedellerinde de büyük bir ten
zilât imkânı sağlanmıştır. Türkiye'nin kaderi 
bu aziz arkadaşlarım. Bir imparatorluk müte
madiyen memur yetiştirmiş, onun alışkanlığı 
hâlâ devam edip gitmektedir. Her Türk vatan
daş], yetiştirdiği çocuğu mutlak surette memur 
olma istikametine sevk etmiş, teknik eleman ye
tiştirme güçlüğüyle bugün bu plânlı devrede 
büyük güçlük çekmekteyiz, özel sektörle kamu 
sektörü arasında personel mücadelesinin deva
mı kanaatimce bunun neticesinde meydana gel
mektedir. Birinci Beş Yıllık Plan devresinde, 
iktidarda bulunan şimdiki muhaliflerimizin, 
tatbikatlarının fiilî neticesi hepimizce malûm, 
3 yıldan beri Adalet Partisi iktidarında fiilî ne-
tlcelori malûm. Yal.nıa ben bir hususu anlama
dım. Bir değerli arkadaşını burada Bulgaris
tan, Romanya ve Yugoslavya'nın, fert basma 
düşen millî geliri Türkiye'den yüksek buyur
dular. 

Aziz arkadaşlarım, fert basma düşen millî 
geliri emsal olarak ele alırken aynı rejimin bu
lunduğu memleketlerin.; emsal olarak yan yana 
getirilmesi lârmıdır. Belki hesapların neticesin
de Türkiye'den yüksek bir rakam bulunur ama, 
o memleketlerde yaşıyan vatandasın eline Tür
kiye'deki ya siyan vatandaşların eline geçen 
miktarın, geçip geçmediğini tesbit etmek müm
kün değildir. Hürriyet rejimi içerisinde, elbette 
çalışan kazanacak ama, bir mecburi an
laşmanın sonunda Devlet kalkacak bir 
he'.̂ ap çıkaracak biz do bu, o rejime tâbi 

i Doviet-in çıkardığı hesaplara, hür rejimin yarat-
t'ğı ; millî servetin sonunda çıkan rakamı yan 
yana getirip kıyaslıyacağız. Bendeniz bunu an-
Jiyamadım, Yabancı sermaye, yabancı sermaye... 
diye dile dolanmıştır. Kötü tarafları varsa bu 
kanunu değiştirmek için hepimizin teklif ge
tirmeye salâhiyeti vardır. 

Aziz arkadaşlarım, İkinci Dünya Harbinden 
bonra bir Alman mucizesi meydana geldi. Bu 

1 rıucizsnin dayandığı sermayenin Alman seraıa-
I vesi olmadığı malûm 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, iki dakikanız 
var hatırlatıyorum. 

ÖMER UOUZAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Bugün geri kalmışlık 
çabası içinden kurtulup yükselmenin çaresini 
ariyan her devletin mutlak surette sermayeye 
ihtiyacı malûm. Gayet tabiî bu sermaye, ya ge
lip sizi bulacak yahut siz gidip onu bulacak
sınız. Gayet tabiî bu sermaye, millî menfaatle
rimizi istikametinde olacak. Türkiye'de bir 
Anayasa müessesesi olan bir plânlama teşkilâ
tı var. Hepimiz biliyoruz ki, her kurulacak te
şebbüsün projesi evvelâ bu teşekkülün elinden 
geçmekte. O halde meşru bir iktidar meşru ni
zam içerisinde bütün gayretlerini seferber et
miş, kalkınmanın çabasını ararken hamleler 
yaratacak nesnelelerin şu veya bu şekilde istis
mar edilerek, bilenin bilmiyenin nazarında bir
takım şüphe yaratmanın bu memlekete fayda 
getirmiyeceği kanaatini arz eder. Yüce Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim. 
Sayın Melen?.. Yok. Sayın Hazer, Vaz geçi
yorlar. Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar bu bütçe devresi hakika
ten doktrinel görüşlerin ifade edilmesi suretiyle 
geçti. Bu bütçe devresinde bir hayli kara tab
lolar çizildi. Elbette ki bakanımız bunlara ge
rekli cevapları verecektir. Yalnız ben söze baş
lamadan evvel şunu ifade etmek istiyorum. Bir 
mevzuda hakikatin payı ne ise, hiçolmazsa kıs
men hakikatten tarafa olursak feragatle çalışan 
ve hakikaten gecesini gündüzüne katıp bu mem
lekete hizmet etmek için çırpman arkadaşları
mıza bir şevk ve heyecan vermiş oluruz. Şimdi 
vaktin dar olması dolayısiyle bu kısımların ce
vaplandırılmasını elbette ki Sayın Bakanımız 
yapacaktır. Ben, Sanayi Bakanlığı Bütçesiyle 
birkaç münfetit noktaya temas etmekle iktifa 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 440 sayılı Kanundaki 
kârlılık ve verimlilik tâbirlerinin kanunun ru
huna uygun olarak iyi anlaşılmadığı kanaatin
deyim. Yatırımla alâkası olan bâzı umum mü
dürlüklerle temasımız oluyor. Aşağı - yukarı 
fakir bölgelerin ısdırap içindeki halkına ve o 
bölgenin kısırlığına göre orada, bu ıstıraplı 
durumu kısmen telâfiye medar olacak yatırım

ların yapılmasına âdeta imkân yok gibi, bir fik
rin sahibi oluyoruz. Şimdi bu kanun hazırlanır
ken ilk defa «kârlılık esasına göre çalışır» diye 
gelmişti. Bilâhara «verimlilik» tâbiri ilâve 
edildi. Bundan maksat netice itibariyle bir ka
zançla bir fazla parayla bilançoyu kapatmak 
değil, Eğer bulunduğu mahiyetin ıstırabına 
kısmen mâni oluyorsa, o muhitte sosyal haya
tın icaJbı, bir ferahlık yaratabilliyorşa bu kabîl 
müesseselerde, verimli müesseseler olarak tavsif 
edilir. Ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin, kâr
lılık ve verimlilik esasına göre, çalışabileceği 
ifade olundu. 

Kanunun metninde de mevcut. 
Şunu üzüntüyle ifade edeyim M, bu tatbikat 

sırasında fakir bölgeler, tam nasibini alamamak
tadır. Meselâ bir çimento fabrikası yapılacaktır, 
Devletin şu kadar çimentoya ihtiyacı vardır, ba
kıyoruz 5 - 10 malî durumu iyi, iktisadi durumu 
iyi vilâyetler 15 - 30 - 40 milyon gibi bir parayı, 
en kısa bir zamanda toparlıyaibiliyor ve hizmetin 
o tarafa doğru aktığını müşahede ediyoruz. Evet 
böyle ihtiyacı karşılamak için, özel teşebbüsün 
sermaye yatırdığı bir anda buna İktisadi Dev
let Teşekkülleri bigâne kalmasın. Kalmasın ama, 
maPi takatsizlik dolayısiyle sermayeyi yan yana 
getirme, bir sermaye teraküm ettirme, toplama 
imkânı olmıyan bölgelerin de nazardan kaçırıl
maması lâzımgeldiği kanaatindeyim, tik defa 
bunu ifade etmek istiyorum. Yatırımlar yapılır
ken bâzı fakir bölgeler yatırım yapacak serma
yeyi toparlıyamamaktadır. Meselâ bir misal ola
rak arz edeyim, Kastamonu bütün kazalariyle 
bütün imkâniylle iştirak etse 3 - 5 milyon lirayı 
toparlayıp bir araya getiremez. Eğer yatırımın 
mühim bir kısmı özel sektörden gelsin, halkın 
sermayesi iştirak etsin derlerse, bu bölge adetâ 
kaderiyle başbaşa bırakılacak demektir. îşte, 
bu noksanın bir bakımdan da kamu hizmeti gö
ren îktisadi Devlet Teşekküllerimiz tarafından 
nazara alınması ve plânın hedefi, dengeli kalkın
maya mesnet olduğuna göre, o fakir bölgelerin 
de ellinden tutulması, sosyal dıraıunun düzeltil
mesine çaba sarf edilmesi lâzımgeldiği kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususa daha temas 
etmek istiyorum. Bu zamana kadar orman teşki
lâtımız bir muhafaza ormancılığı hizmetini gör
müştür. Bugüne kadar (bildiğimiz Türkiye or
manları 10,5 milyon hektar civarındadır, gibi 
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bir kanaata sahiptik. Son yıllarda havadan fo
toğraflar çekilmek suretiyle, ormanlarımızın 
amenajman plânları tesbit olunmaktadır. Bu
gün, memnuniyetle öğreniyoruz ki, Türkiye or
manları 18,5 milyon hektar civarındadır. Mese
lâ ben bütün vilâyetlerin etaları hakkında bir 
fikrim yok. Fakat Kastamonu bölgesi hakkında 
son yıl, hava fotoğrafları çekilmiştir. Etası he
saplanmıştır. Bu zamana kadar yıllık etası, 300 
metremikâbı civarında gösterilen Kastamonu 
ormanlarının, bugün 3 milyon metremikâbma 
yakın, bir etaya saJhibolduğu tesbit edilmiştir. 
Şimdi, bu bölgede sanayi bakımından belki baş
ka bir hammaddesi olmıyabilir. Fakat memleke
timizde haset sanayiinin, bu hasetten mamul 
maddelerin büyük bir ihtiyacı duyulmaktadır. 
Bura halkı bir sabah kanun çıkmıştır. Asırlardan 
beri orman servetinden istifade etmek suretiyle 
geçinen imlet, bir gün sabah kalktığı zaman bir 
kanun. Ormanlar devletleştirilmiştir. Böyle bir 
kanunla karşılaştılar. Ormanlar devletleştiril
miştir. Bu halk ne yapacaktır, ne yiyecektir, ne 
içecektir düşünülmemiştir. Bugün şu tatbikatın 
içinde olan büyük bir kütle, hakikaten yoksul
dur, perişandır arkadaşlarım. Millî hâsıladan 
fert başına düşen miktar, Türkiye'de 3 bin lira 
civarında olduğu halde, Kastamonu'da bu mik
tar 300 liradır arkadaşlarım. Dengeli kalkınıla-
cak, bu miktar 3 bin lirayken 300 liradır. Şimdi 
bu son keşifler, tetkikler 300 bin metremikâb 
civarındaki etanın 3 milyon metremikâbı seviye
sinde olduğunu tesbit eylemektedir. Yatırımcı 
dairelerin muhterem genel müdürleri burada
dır, bu fakir bölgenin de, tetkikleri sırasında 
nazara alınması, imkânlarının bu şekilde oldu
ğunun, Orman Genel Müdürlüğünden araştırıl
ması ve bu sahanın, şu hakikaten pek perişan 
olan haline bir çare bulunması için gerekli ted
birlerin alınmasını rica ediyorum. 

Son olarak bir mevzua temas ederek sözleri
mi bitireceğim, 

Muhterem arkadaşlar, Ankara - İstanbul yo
lu üzerindeki Makina - Kimya Endüstrisi Kuru
mumuzun top atışlarına temas etmek istiyorum. 

Geçen yılki, Millî Müdafaa Bütçesinde, top 
atılıyor, Millî Müdafaa ile ilgilidir, dedik, bu 
mevzuu dile getirmeye uğraştık, fakat, Ankara -
İstanbul yolu üzerinde atılan top atışları Maki
na - Kimya Kurumu ile ilgilidir, Millî Müdafaa 
Vekâleti ile alâkası yoktur, dediler. Ben vazifeli 
arkadaşlarımdan böyle bir atışa Taslamalarını 
temenni ediyorum. Herkesin çeşitli âcil işleri 
var, hususi vasıta tutmuş, acilen Ankara'ya gi
decektir, yahut istanbul'a gidecektir, gidiyor
sunuz Kızılcahamam'ın bu taraflarında yol ke
silmiştir. Ne var? Efendim, top atışı tecrübesi 
yapılıyor. Kaç saat?.. Bir saat, iki saat, üç saat, 
dört saat. Arkadaşlar, bu devam ediyor. Orada 
inen halkın homurtularını tahayyül etmeniz 
mümkündür. Yolu kesilmiştir, top atışı vardır, 
artık oradaki homurtuyu tarif etmek mümkün 
değildir. Hakikaten arkadaşlar, Türkiye'nin en 
işlek yolunda, trafiğin bu kadar kesif olduğu bir 
yerde, bu kabîl deneme yapılması pek isabetli 
olduğu kanaatinde değiliz. Bunun bir başka yolu 
vardır, başka bir tarafa doğru bunun kaydırıl
ması mümkündür. Muhterem Bakanımdan ve 
bu teşkilâtın muhterem erkânından, bu işe bir 
çare bulmasını ve şu şikâyetçi halkın, haklı şi
kâyetinin önlenmesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Muhterem senatörler, 30 ncu Birleşimde alı

nan karara uyarak, 32 nci Birleşime saat 20,00 
de tekrar toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

...... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli) - Adil Ünlü (Cum. Bask. S. ü.) 

BAŞKAK — Muhterem senatörler 32 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütte Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sa
yısı : 1162 ve 1162 ye ek) (1) 

R) SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1969 mali yılı Sanayi Bakan
lığının Bütçesinin tümü üzerindeki müzakere
lere devam ediyoruz. Sayın Hükümet ve Ko
misyon buradalar. Sayın Rendeci? Yok. Sayın 
Varışlı. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, ıSanayii Bakanlığı 1969 bütçesi üzerinde 
şaihsım adına söz almış bulunuyorum. Sanayi 
Bakanlığı mensuplarına ve sanayicilerimizi Sa
yın Bakanımızın salısında selâmlar saygılarımı 
sunarım. 

Sayın senatörler, 10 dakikalık bir zaman
da ne mümkün olursa, onu söyliyeceğim. 

Türkiyemizin kaderini bağladığı bu konuş
mamda birkaç hususa temas edeceğim. 

Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu ya
na Sanayimizin gelişmesi için birçok hamleler 
yapılmıştır. Ancak, bu hamleler bir hedef tâ
yin etmekten ziyade, sadece sanayiimiz kendi 
kaderiyle başbaşa bırakmaktan ileri gitmemiş
tir. 

Sanayi konusunda daha önce memleketimiz
de neler yapıldığını, şimdi neler yapılabildiği
ni ve bu hızlı kalkınma devresinde ileride ne
ler yapılabileceğini bilen, gören ve içinde ya-
şıyan bir kişi olarak arz etmeye çalışacağım. 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı 
28 . 1 . 1969 tarihli 5 nci birleşim tutanağı so
nun d adır. 

Son üç sene içinde Adalet Partisi iktidarı, 
Sanayimizde büyük merhale kat'etmiş tir. Her-
şeyden önce iktidarımız sanayimizi ve sanayici
mizi kendi kaderiyle başbaşa kalmaktan kur
tarıp, yeni bir hedefe yöneltmiştir. Bu hedef, 
ihracata hazır, rekabete hazır, dünya şartlarına 
uymaya hazır ve ithali durdurma hedefidir. Bu
gün memleketimizde geniş bir sanayi politi
kamızın olduğunu iftiharla söylemek isterim. 
Saanyimiz gün geçtikçe memleketin sathına 
yayılmaktadır. 

imalât sanayiinde büyük ölçüde ilerlemeler, 
gerek devlet sektöründe ve gerekse özel sektör
de kendisini göstermektedir. Türk Sanayicisi 
bilgili kaf asiyle çok şeyler yaratmaktadır. Gör
meden, bilmeden, tetkik etmeden konuşmıya-
iım. Görerek, bilerek, tetkik ederek konuşur
sak, 'tenkidlerimiz kıymet taşır. 

Sanayimizin en büyük sıkıntısı, sadece ele
man mevzuudur. Bunun da çâresine kısa za
manda bakmak meoburiyetindayiz. Plânın ön
gördüğü teknik elemana kavuştuğumuz zaman 
yepyeni bir Türk sanayii meydana getirileceği 
kanaatindeyim. 

Bu itibarla yapıcı ve yaratıcı insan gücüne 
ihtiyaç vardır. Elbette bu da, kolay olmuyor. 
Meslekî bilgi ve maharet, Millî Eğitim bütçe
si sırasında da söylediğim gibi teknik öğretim 
müesseselerinde verilir. Bu müesseselerden me
zun olanların formasyon, kalifikasyon, po
zisyon ve ücretlerinin değerlerine uygun bir 
tarzda halli lâzımdır. 

Sanayi kalkınmasını sağlıyabilrnek için tek
nik elemanlarımızın büyük bir ekseriyetini teş
kil eden sanat enstitüleri, tekniker okulları, 
Yüksek Teknik öğretmen Okulu ve Teknik 
Okul mezunlarının haklı dâva ve dileklerine 
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hassasiyetle eğilmesini ve bunlara hal çareleri 
bulmak için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
yapılmasını Saym Sanayi Bakanımızdan, yeri 
gelmişken rica etmekteyim. 

Saym senatörler; 
Sanayi Bakanlığının bünyesinde bulunan 

Devlet sektörü, Sümerbank, Demir - Çelik, 
SEKA, Azot, Çimento Sanayii, Şeker, Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi müesse
selerin verimli çalışmalarını hepimiz bilmekte
yiz. Bu mevzular üzerinde mutlaka Saym Ba
kanımız izahat vereceklerdir. Bu konuda sade
ce benim bahsedeceğim Demir ve Çelik fabri
kalarının imal çeşitleri piyasada devamlı ola
rak bulundurulması keyfiyetidir. Bu hususun 
dikkate alınmasını bilhassa rica etmekteyim. 

Sanayici, aradığını bulmalıdır. Piyasa za
man zaman ilgililer tarafından kontrol edilirse, 
veya takibedilirse, iyi neticeler alınacağı kana
atindeyim. 

Sayın senatörler; 
Büyük sanayi, küçük sanayiin modern va

sıta ve imkânlarla donatılmasiyle doğar. Bu 
ise, malî güce bağlıdır. Sanayide en büyük ço
ğunluğu meydana getiren küçük sanatkârlar
dır. Evvelâ bunların haklı dileklerini yerine 
getirmemiz lâzımdır. 

Bu esnafın verimli hale gelmesi, sanayiimi
zin mühim problemlerinden biridir. 

Aziz senatörler; 
Sanayicinin mühim sıkıntılarından biri de 

kredi mevzuudur. Meslekî krediler, esnaf ke
falet kooperatifleri kefaletiyle verilmektedir. 

Bu hususta kefalet kooperatifleri ile işbirli
ği yapan Halk Bankasının sanayiciye yardım
larım bu mikrofondan memnuniyetle ifade et
mek isterim. 

Donatım, tesis, işletme ve buna benzer kre
diler hakikaten küçük esnafın gelişmesinde 
faydalı olmaktadır. 

Kredi mevzuuna gelmişken, önemine bina
en biraz daha bahsetmek isterim : 

Esnafa verilen kısa vadeli kredi ihtiyacını 
kısmen de olsa karşılamak imkânına sahiptir. 

Küçük esnafın bilhassa orta ve uzun vadeli 
kredi ihtiyacının temini hususunda yardımcı 
olmamız icabeder. 

Bankaların, bu kabîl kredi talebi ile ticari 
kredi talebi arasındaki rekabet kaldırılırsa, 

I sanayicinin sıkıntısı giderilmiş olacağını ifade 
etmek isterim. 

Bankaların gerek vâde, gerekse teminat ba
kımından, tüccar kredisini tercih etmeleri, sa
nayicinin imkânlarını daraltmaktadır. 

Orta ve uzun vadeli kredi imkânları üze
rinde de Saym Sanayi Bakanının hassasiyet 
göstermesini rica etmekteyim. 

Sanayici, vâdesi ne olursa olsun, kredi ihti
yacının hepisi için birçok hallerde sadece tica
ri bankaların senet kredisi ve açık kredi kay
naklarından yararlanmak durumundan kurtarıl
malıdır. 

Sayın senatörler; 
Kredi konusunda en önemli husus menkul 

rehni karşısında kredi verilmesi hususudur. 
Kredi veren müesseselerin gayrimenkulu ter
cih etmeleri, plân ilkelerinin aksine bina ve ar
sa yatırımlarını teşvik etmektedir. Bu ise, ge
lişme hızımızı azaltacak niteliktedir. 

Memnuniyetle ifade edeyim ki, menkul 
rehnine cevaz veren kanun teklifi Millet Mec
lisinde kabul olunmuştur. Halk Bankasından 
kredi alabilmek için, gayrimenkullerinin ipotek 
edilmesi yanında, menkul rehnine cevaz veren 
bu kanun teklifi, küçük sanayici büyük sıkıntı
dan kurtaracaktır. 

2284 sayılı Halk Bankası Kanununa bâzı 
maddeler eklenerek, bankaca satmalınarak ve
rilecek veya kredi verilecek küçük esnaf 
tarafından satmalınacak makina, alât, edevat 
ve teçhizat, bankaya rehnedilecektir. 

Bu kanunun ivedilikle Senatodan geçiril
mesini, bütün Parlömanter arkadaşlarımdan, 
küçük sanayiciler namına rica etmekteyim. 

Böylece, gelişme hızımızı artıracak nitelik
te olan bu kanun, küçük esnafı huzura kavuş
turacaktır. 

Saym senatörler sanayi konusunda arkadaş
larım pek çok söz söylediler. Hakikaten bu 
mevzu memleketimizin mukadderatiyle ilgili 
olduğu için burada ne söylenirse azdır. Yalnız 
bir fikrimi burada açıklamak istiyorum. Sana
yimizin ilerlemesi konusunda, son derece önem
li bir husus. 

Malûmlarınız yurdumuzda iş tezgâhları sa
nayi, imalât tezgahları sanayii ve montaj sana
yiinde mutlaka ilerlemek mecburiyetindeyiz. 
Sıkıntısını çekmiş bir sanayici olarak, Türki-
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yemizde her türlü dişli çark sanayiinin kurul
ması hususuna inanıyorum. Bunun getireceği 
imkânların takdirini, muhterem sanayicilerimi
ze bırakıyorum. Bu hususta da Sanayi Ba
kanlığının konuya, gerekli önemi vereceğine 
ayrıca inanmaktayım. 

1969 Sanayi Bakanlığı Bütçesinin memle
ketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Varış
lı. Sayın Turan buyurunuz efendim. 

SAMÎ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, şahsım adına Sanayi Bakan
lığı Bütçesi hakkında görüşlerimi arz edece
ğim. Sanayi Bakanlığı kendisine bağlı dev ge
nel müdürlükleriyle çok geniş ve büyük bir 
Bakanlığımızdır. Gayrisâfi millî hasılamızla 
baş rolü oynar. Ve dolayısiyle kalkınmamızın 
mühim temellerinden biridir. Ben kısaca, ko
nuşmamda Sümerbank Genel Müdürlüğünün 
bazı çalışmalarına temas edeceğim. Vakıa bun
dan birkaç ay evvel de Yüksek Murakabe Ku
rulunun raporları dolayısiyle bir hayli mese
leler ortaya kondu. Dilek ve temenniler söy
lendi. Tekrarında fayda var fetvasiyle hare
ket edeceğim. 

Bütçe münasebetiyle hazırlanan rapordan 
öğreniyoruz ki, Sümerbank Genel Müdürlüğü 
yörüngesine doğru gitmektedir. Ve fakat, he
nüz daha yörüngesine oturamamıştır. Her yıl 
biraz daha disiplinli ve ciddî çalışmalariyle za
rar eden bir çok müesseseler, birkaç yıldan be
ri kâr getirmeye başlamıştır. Sümerbank köp
rü bir Genel Müdürlüktür, Devletin iktisadiya
tında çok mühim bir yeri vardır. 

Genel Müdürlük kurduğu sınai tesisleriyle, 
yetiştirdiği teknisyen ve idari eiemanlariyle 
yurt ekonomimize ve sanayimizin gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır. Bugün özel sektörü 
sevk ve idare edenlerin büyük bir kısmı gerek 
teknik ve gerek idari alanda bu müessesenin 
yetiştirdiği elemanlardır. 

*Bu müessesenin alım ve satım kısmının za
rar etmesi nedenlerini her ne olursa olsun bir 
türlü hafsalam almıyor. Sümerbank müesse
selerinin imalâtını satanlar zengin olur. Mües
sese satar, fakir kalır, yani zarar eder. İmalât
ta, imalât sanayünde maliyetin çok mühim rol 

oynadığını hepimiz biliriz. Memnuniyetle işit
tik ki Sayın Bakan, bütün sanayimizde maliye^ 
ti hesabedecek bir büro kurmuşlardır. Bu çok 
iyi bir harekettir. Acaba Sümerbank fabfilka-
ları maliyeti yüksek mi de zarar ediyor? Belki 
de öyledir. Çünkü bugün Sümerbank fabrika
ların bir kısmı 50 seneyi geçmiş ve hattâ Def
terdar fabrikası ise 100 seneye yakın bir za
mandan beri, hep aynı makinalarla çalışmak
tadır. Kayseri Bez Fabrikasının bir İnsim tez
gâhları da öyledir. Hele Bünyan'daki yünlü 
mensucat fabrikası, zavallı Cumhuriyetle be
raber kuruldu. Hâlâ esaslı bir revizyona tabi 
olmadı. Sayın Bakandan ve Sayın Sümerbank 
Genel Müdürlüğü mensupları bunları çok din
ledik diyecekler ama, yine dinliyeoekler. Biz 
de her fırsatta bunu tekrar edeceğiz, bilhassa 
Bünyan Fabrikası üzerinde. Bu fabrika çapı
na göre 1 milyona yakın kâr sağlamıştır. Bu 
kâr çok iyi bir kârdır. Sümerbank Genel Mü
dürlüğünden ümidimi kestim. Sayın Bakandan 
rica ediyorum. Bu konuya önem versinler. Ben 
Bakandan liman istemiyorum M. Bu fabrika
nın eskiden hazırlanmış plân ve programla
rını lütfen bir tetkik buyursunlar. Netice iti
bariyle de Bünyan'lıların yüzlerini güldüre
ceklerini şimdiden kendilerine bildirmek iste
rim. 

Burada bir sualim olacak. Bugün gazeteler 
işçi ücretlerine zam yapılması nedeni ile Sü
merbank mamullerine zam yapılacağına dair 
Genel Müdürün bir beyanını neşretmişlerdir. 
Bu hakikat mıdır? Sümerbank mamullerine 
zam yapılacak mıdır? 

Sayın senatörler, diğer bir konu da birkaç 
yıldan beri küçük esnafımızın daha randıman
lı çalışabilmelerini sağlamak üzere illerde sa
nayi siteleri ve çarşıları yapımını teşvik için 
bütçeye tahsisat konmasıdır. Bu hayırlı ve eko
nomimiz için çok faydalı bir teşebbüstür. Büt
çeye yardım tahsisatı konması üzerine bir çok 
esnaf ve sanatkârlarımız harekete geçerek koo
peratifler kurmaya başlamış ve sanayi siteleri, 
çarşıları kurma teşebbüsünde! bulunmuşlardır. 
Bu yardımı artırmak lâzımdır. Bu siteler, is
tihsalimizin artmasına da hizmet edecektir. 
Bilhassa, başlamış bulunan inşaatların süratle 
bitirilmesi için bu gibilere yardımda öncelik 
tanınması yerinde olur. 
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Meselelerin ve müesseselerin üzerine bilgili 
ve büyük bir vukuf ile eğilen, halledilmesi 
lâzım gelen konular üzerine cesaretle yürüyen 
genç ve dinamik bakandan çok şeyler bekle
mekteyiz. 

Vaktinizi fazla almamak için sözlerime bu
rada son verirken bütçenin Milletimize, Sanayi 
Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, Yüce Senatoyu ve onun centilmen 
başkanını, değerli bakanın şahsında bütün Sa
nayi Bakanlığı camiasını saygı ve sevgilerimle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turan, teşekkür ederim. 
Sayın Akça, buyurunuz efendim. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Bakanlığın mümtaz mümessil
leri; ehliyeti, kabiliyeti ve ihtisası tarafımca 
müsellem olan Bakanın himayesi altında bulu
nan hatta velayeti altında bulunan bütün mü
esseselere ve takibettiği âli tasarruflara müta-
allik tenkitden ziyade bâzı temennilerde bulun
mak için söz almış bulunuyorum. 

Daire - i intihalbiyem olan Kütahya'da çok 
hızla inkişaf eden bir sanayi devri olan Demok
rat Parti zamanında bir şaip fabrikası kurulma
sı hususunda karar alınmış. Bu şap fabrikası için 
primler, iptidai çalışmaları, fizibilite, rantabili-
te bütün hesapları yapılmak suretiyle mevkii 
tatbike konmuş ve fabrikanın temelleri atılmış
tır. Her hususta olduğu gibi iktidarı devir aldı-
ğımıiz zaman da bu tesis yarım bırakılmış ve 
hattâ rantabl olup olmadığı, pazar bulup bula-
mıyacağı endişeleri hâkim olmak suretiyle ye
niden tetkike tâbi tutulmuştur. Bu yer sakinle
ri senelerdir infak ve iaşelerini bu fabrikanın 
tesisine bağlamış bulunmaktadırlar. Sayın Başba
kanın söylediği gibi Adalet Partisi zor işlerin 
partisi olduğu için pazar hususunda tereddütle
rimiz dahi olsa, bunu başarmasını candan temen
ni ediyorum. Öyle tahmin ediyorum ki, çok kı
sa zamanda sayın Bakan pazar meselesi de hal
ledildi, biz bu tesislerin temelini atmak üzere 
Kütahya'ya geleceğiz diye ilk müjdeyi verecek
tir. 

İkinci temennim, yine dairei intihabiyem 
olan Kütahya'nın Emet; Gediz ve Simav kaza
larında zengin demir cevheri bulunmaktadır. 
Bir temenniden ileri gitmemek şartı ile takdiri 
teknisyenlere bırakıyorum; 4 ncü demir tesisle-
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rinin Kütahya'da kurulması Kütaihya'Uların en 
büyük temennisidir. 

Söz almamın üçüncü sebebi; Seyit Ömer te
sislerine ait şeflik ve müdürlük vilâyetimizde 
kurulmuş olmasını da şükranla karşılar bütün 
senatörleri ve Bakanlığın mümtaz mümessille
rini en derin saygılarımla selâmlarım, efendim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akça, teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, dört grupun sayın söz
cüleri konuşmuş, şahısları adına da altı arkada
şımız görüşlerini belirtmiş bulunmaktadırlar. 
Şimdi bir takrir var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde yeter sayı

da sayın üye konuşmuş bulunduğu cihetle müza
kerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Halûk Berkol 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Son söz 
kimin efendim. 

BAŞKAN — Son söz sayın Dr. Rıfat öztürk-
çine'nindir, efendim. 

Sanayi Bakam sayın Mehmet Turgut, buyu
runuz efendim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 

'Sözlerime Sanayi Bakanlığının bir nevi 
hüviyet değişikliği içinde bulunduğunu ifade 
ederek başlamak istiyorum. Zira bugün Sana
yi Bakanlığı eskiden olduğu gibi işletmeler Ba
kanlığı hüviyetinden çıkmıştır. Bilhassa 933 sa
yılı Kanun ile getirilen yeni hükümler, Sana
yi politikasının tesbitinde ve tesbit edilen po
litikanın tatbikatında, bu Bakanlığa yeni mü
kellefiyetler yüklemiştir. Bu bakımdan Bakan
lık Türk sanayiine, demokratik ölçüler içeri
sinde, nizam veren ve sanayimizin bütün me
selelerini üzerinde durması gereken bir bakan
lık haline gelmiştir. Bakanlığın bu durumunu 
nazarı itibara alarak Dünya'nm ve memleke-
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timizin iktisadi politikaları üzerinde yapılan 
münakaşalara bir göz atmaya sanayimizin üç 
yıllık gelişmesi hakkında bilgi vermeye ve bir 
takım iddialar hakkında kendi görüşlerimizi kı
sa olarak ortaya koymaya çalışacağım. 

Evvelâ sunu arz etmek isterim ki, zamanı
mızın dünyasında son derece hızlı, son derece 
şaşırtıcı ve son derece değişik hâdiseler cereyan 
etmektedir. 

Her geçen gün zaman ve mekân anlayışı mâ
na ve mahiyetini biraz daha kaybetmektedir. 
Uzayda devam eden korkunç yarış yanında, 
kompütörlerle yeni bir dünya doğmaktadır. 
Doğu ve Batı blokları arasındaki çekişme hızı
nı artırarak devam etmekte, Doğuda ses üstü 
dünyasının hazırlıkları yapılırken, Batıda en
düstri ötesi bir cemiyetin nizamları münaka
şa edilmektedir. 

îşte, böylesine bir dünyanın, her iki blokun-
daki iktisadi politikalara bakacak olursak, bü
yük değişmelerin meydana geldiğini görmekte
yiz. Her iki blokta da, bir takım yeni fikirle
rin münakaşası yapılmakta ve birtakım yeni sis
temlerin tatbikatı yoluna gidilmektedir Eski 
sistem ve tatbikatlar değişmekte, yumuşamak
ta ve çeşitli istikametlerde gelişmeler meydana 
gelmektedir. 

Biz millet olarak kendi rotamızı çizmek ve 
politikamızı tesbit etmek için, bu fikirleri, bu 
tatbikatları ve bu değişmeleri kısa da olsa bil
mekte ve münakaşa etmekte fayda vardır. 

Değerli Senato üyeleri, 
iki büyük blökdan önce Doğu Bloku üzerin

de duracak ve oradaki yeni fikri ve değişme
leri sizlere arz edeceğim. Bu blokun lideri du
rumunda olan Sovyetler Birliği, dünya nüfusu
nun % 7 sine sahiptir ve dünyanın yıllık istih
salinin % 12 kadarını elinde tutmaktadır. Bu 
memleket, sanayiini bir noktadan bir noktaya 
getirmiştir. Bunu yaparken de, hususi teşebbü
sü ve mülkiyeti ortadan kaldıran bir metot 
tatbik etmiştir, Bu noktaya gelirken ferdi te
şebbüsü ve ferdi mülkiyeti reddeden anapren-
sip içinde, daha birçok usullere başvurmuştur. 
Bazan halkın vatanperverlik hislerine hitabe-
dilmiş, bazan seferberlik usullerine başvurul
muş, bazan da zümreler birbirlerine karşı en 
ağır şekilde kışkırtılmıştır. Zaman, zaman, bir
takım dış tehlikeler içadedilmis, zaman zaman 

kapitalizmi geçme iddiaları ortaya atılmış. Bü
tün bunlar netice vermeyince de, en ağır şid
det tedbirleri tatbik edilmiştir. Bütün bunlara 
rağmen bugün bu memleketin sanayii, birtakım 
çıkmazlara girmiş ve büyük problemlerle kar-
şiikarşıya kalmış bulunmaktadır. Kapitalist 
memleketlere yetişmek iddiaları ise artık işi
tilmez olmuştur. Bu memlekette son yıllarda, 
yeni bir cereyan meydana gelmiş ve uzun mü
nakaşalardan sonra tatbikata konmuştur. Bu 
cereyan» liberman isminde bir iktisatçı tarafın
dan ortaya atıldığı için liberalizmi adını almış
tır. Sistemin komünist dünyasında büyük de
ğişiklikler meydana getireceği ve birtakım 
gürültüler çıkaracağı iddia edilmektedir. Bâzı 
Batılı iktisatçılara göre, bu yeni fikir veya sis
tem, Sovyet ekonomisini içinde bulunduğu çık
mazdan kurtarmak üzere, atılmış büyük ve ce
sur bir adımdır. Hattâ Sovyet sanayiinin kur-

I tulması için son çare ve son ümit diyenler de 
vardır. Birçok Sovyet devlet adamı ve iktisat
çıları da, bu fikirleri paylaşmaktadırlar. 

Sistemi ortaya atan liberman Sovyet eko
nomisine yeni bir istikamet vermek ve yeni ye
ni unsurlar getirmek arzu ve iddiasındadır. 
Sanayi işletmelerine, kâr mefhumunu, maliyet 
ve ferdin kazanç arzusunu kamçılıyacak bütün 
teşvik unsurlarını getirmektedir. Sistemin ku
rucusu olan liberman bir makalesinde, Sov
yet ekonomisinin çıkmazları ve kendi fikirleri 
hakkında, «Sovyet Rusyaföaki sanayi teşekkül
lerinin bugünkü durumu karşısında söyliye-
ceklerimiz şunlardır: Teşekküllerimizi ^bugün-
kü çıkmazdan kurtarmak ve bu fasit daireni» 
dışına çıkarabilmek için yapılacak şey, teşek
küllerin kendilerini alıcıya en iyi hizmet ede
cek şekilde organize etmeleridir. Yani piyasa
da alıcıların hâkimiyeti kurulmalıdır. Teşek
küller yukardan tesbit edilen hedeflerden kur
tulmak, teslim müddetleri ve kârlılık arasına 
göre plânlamak, mecburiyetindedir demekte
dir. Başvekil Kosigin ise, bir konuşmasında, 
çalışanlara daha fazla imkân ve işlerine daha 
çok alâka temin etmek için, mevcut sistemi 
değiştirmek şarttır, istihsalin artması, kalite
nin yükseltilmesi artan kâr ve yükselen ran
dımanla, refahı artıracak fırsatı vermek üzere, 
yeni usuller bulmak mecburiyeti ile karşıkar-

I siyayız.» demektedir. Sistemin koyu taraftar-
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lanndan Prof. Alexsandr Berman ise, daha 
net ve daha kısa olarak «Bir fabrikanın ran
dımanlı ve kârlı çalışması şarttır. Hakikatte 
ise fabrikalarımız büyük ekesriyeti ile kâr yap
mamakta ve randımanlı çalışmamaktadırlar. 
Bunu temin etmek için, ekonomik sistemde alı
cıyı esas alınmalı ve son söz muhakkak alıcı
nın olmalıdır.» diyor. Yine Alexsandr Berman 
ilâve ederek, «Biliyorum, buna Batılılar ka
pitalizme dönüş diyeceklerdir.» demektedir. 
Bütün bu sözler, itiraf ve iddialar Rusya'da 
ekonomik hayatta ve sanayi işletmelerinde, bir
çok problemlerin, sıkıntıların ve çıkmazların 
bulunduğunu göstermektedir. Yine bu sözler, 
Rusya'da müstehlikin hâküm olduğu bir eko
nomiye dönüşü ifade etmektedir. Ağır sanayi 
politikasından ayrılarak, itsihlâk sanayiine 
ehemmiyet veren ve alıcının arzusunu birinci 
plâna alan bir politikaya geçişi işaret etmekte
dir. Daha açık söylemek gerekirse, kâr mef
humuna, maliyet mefhumuna ve hattâ, şimdi
lik az da olsa, mülkiyet mefhumuna, ekonomi
de yer verildiğini göstermektedir. Yeni sistem 
bugüne kadar 7 000 den fazla fabrikaya tat
bik edilmiştir. Bu miktar istihsalin % 40 ma, 
işgücünün ise, % 33 üne tekabül etmektedir. 
Yeni sisteme göre, fabrikalar kâr etmek mec
buriyetinde ve bu kârlardan bir kısmı perso
nele prim olarak ödenmektedir. Personel ise, 
bu gelirlerle ölçülü olmak şartiyle, bâzı mal
lara sahiıbolabilmektedir. Meselâ ev ve araba 
almak gibi. Tatbik edilen teşekküllerin sayıla
rının çokluğu, sistemden geriye dönüşün her 
geçen gün biraz daha zorlaştığım ortaya koy
maktadır. Son tetkikler ve yayınlardan anlaşıl
dığına göre, Rusya'da, birtakım sloganların, zo
ra ve baskıya dayanan usullerin, çıkmaz oldu
ğu ve neticesiz bulunduğu da anlaşılmıştır. Bir 
zamanların yasak addedilen ve çürümüş olarak 
gösterilen mefhumları sanayie rahatça sokul
maktadır. 

Bu değişmeler, hiç şüphesiz Doğu Blokun-
da sadece Rusya'ya inhisar etmemektedir. Di
ğer peyk devletlerde de bunlara benzer, hattâ 
daha da ileri kademede tecrübelere girişilmek-
tedir. Bilhassa, ikinci öihan Harbinden sonra, 
komünist rejimini kabul eden memleketlerde, 
geriye dönüş şeklinde veya onların ifadesi ile 
sosyalizmin ıslahı yolunda yeni tatbikatlara 
girmek için büyük bir arzu mevcuttur. 

Romanya büyük komşusundan adım adım 
sıyrılma yollarını aramaktadır. Rusya'dan uzak
laştığı nisbette de sanayiine kârı, mahiyeti ve 
mülkiyeti getirmektedir. Hattâ son zamanlar
da alman bir kararla, tekaüt olmuş işçi ve 
memurların dışarda serbest çalışmalarına mü
saade verilmiştir. 

Polonya ve Çekoslavafcta bağlarını kopar
mak istikametinde açık ve gizli büyük bir mü
cadeleye girmişlerdir. Gerçi Çekoslavakya ko
lunu kurtarmak isterken, bacağım da kaptır
mıştır, ama neticenin ne olacağı hakkında şim
diden bir şey söylemek mümkün değildir. 

Yugoslavya anabloktan çoktan kopmuştur. 
Diğerleri de kopmak için fırsat beklemektedir. 

Hulâsa olarak, Doğu Blokunda iktisadi po
litika ve sanayii geliştirme mevzuunda durum 
bunlardan ibarettir. .,.;.:-• 

Senatomuzun Muhterem üyeleri, 
Doğu Blokunda görülen bu fikir değişme

leri ve yeni tatbikatlar yanında, Batı Blokun
da da yer) yeni fikirler doğmakta ve süratle 
yayılmaktadır. Devlet kapitalizmi mazide kal
mış ve o zaman da işe yaramamış bir ilâç ola
rak düşünülmsktedir, Bu 19 ncu Asırda, sınai 
medeniyetin doğduğu sıralarda, mevcudolan 
sertliği gören ve onun neticelerini başka tür
lü hisseden, karamsar ekonomislerin fikirleri 
olarak kabul edilmektedir. Halbuki Batı'nm 
dalga, dalga zenginleşmesi, devletin bir sığı
nak olmasından daha başka imkânları ortaya 
çıkaracak bir netice vermiştir. Zira devletin 
her zaman ve her yerde himayesine karşı hür
riyeti aldığı sabit olmuştur. Bugün çok fark
lı neticeler meydana gelmiştir. 

Batıda değişmelere misal olarak Amerika 
Birleşik Devletlerini alacağım. Batı Blokunun 
lideri durumunda olan bu memleket, dünya 
nüfusunun % 6 sına sahiptir ve dünya istihsa
linin % 33 nü elinde bulundurmaktadır. 1967 
yılı gayrisâfi millî hâsılası 790 milyon dolar
dır. Bu miktarın mânası, İngiltere, Fransa, 
Batı Almanya, Japonya ve Sovyetler Birliği 
gayrisâfi millî hâsılalarının toplamı kadardır. 
Bu muazzam bir iktisadi gücün ve son derece 
gelişmiş bir sanayi kapasitenin ifadesidir. Bu
na rağmen, bu memlekette de yep yeni fikir
ler doğmakta, çetin münakaşalar yapılmakta 
ve yeni fikirler süratle yayılmaktadır. Yüz se-
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ne evvelin kapitalizm anlayışı unutulmuştur. 
Kapitalizm yeni bir şekil almış ve bambaşka 
bir hüviyet kazanmıştır, iktisadi politikada ve 
sanayileşmede, sermaye ve emeğin rolü gittik
çe azalmaktadır. Hattâ, zamanımızda sermaye 
ile emek birbirine karışmış, birbirinin içine gir
miş ve çok defa birleşmiştir. Yavaş yavaş in
san zekası, organizasyon kabiliyeti ve idare et
me güoü, her şeyin üzerine çıkmaktadır. Ser
maye de, emek de, bunların, emrine girmekte
dir. Bugünün iktisatçılarından çoğu, meselele
ri halletmek için, şu veya bu sistemden çok, 
insanın yaratma güoü, müteşebbisin kalitesi ve 
idarenin seziş kabiliyeti üzerinde durmakta
dırlar. Yani esas fert ve ferdin yaratma gücü
dür. Fert ve ferdin yaratana gücünün kazan
dığı ehemmiyet nisıbetinde, onun sanayi te
şebbüslere ortak yapılması fikiri de, değer ka
zanmış ve yayılmaya başlamıştır. Batı'da fikir
lerde meydana gelen bu değişmenin ilk tatbi
katına Amerika Birleşik Devletlerinde başlan
mıştır. Büyüklü, küçüklü pek çok firma hisse 
senetlerini, evvela kendi personeline olmak 
üzere, halka satmıştır. Bunu, hem devlete ait 
teşekküller, hem de hususi teşebbüse ait teşek
küller yapmaktadır. Meselâ bugün, Amerika'
nın en büyük şirketlerinden biri olan posta ve 
telgraf şirketinin 3 milyondan fazla hissedarı 
yardır. Meselâ, General Motors'un 1 milyon 
300 bin civarında hissedarı mevcuttur. Meselâ, 
Fordun, hisse senetleri öylesine yayılmış ve 
dağılmıştır ki, Fort ailesinin hisse nisbeti sa
dece % 2 kalmıştır. Bu nisbet, asrın başların
da % 100 civarında idi. Yani, 50 - 60 yıl için
de, şirketin hepsine saJhibolan ailenin hissesi 
% 100 den % 2 ye düşmüştür, A. B. D. terin
de, sanayi teşebbüslerine hissedar olmak arzu
su, büyük bir hızla yayılmaktadır. Geniş halk 
kütleleri arasında, âdeta moda haline gelmiş
tir. öyle ki, bugün, bu memlekette her iki 
aileden birinin, mutlaka bir sanayi tesisinde 
hissesi vardır. Ayrıca ve bunlara ilâve olarak, 
A. B. D. istihsalin % 23 kadarı da küçük sa
nayi tarafından temin edilmekte ve bu nisbet 
gittikçe artmaktadır. Bunların sahiplerini de, 
thisse senedinle sahibolanlara ilâve edersek, ce
miyetin bünyesindeki mal sahiplerinin durumu 
daha iyi meydana çıkar. Bu fikir ve tatbikat 
Atlantiği aşarak, Avrupa'ya yayılmaya başla
mıştır. Başta Almanya olmak üzere, italya ve 

Fransa bu jyoia girmiştir. Almanya'da hisse sa
hiplerinin Sayısı 1 milyonu aşan dev şirket 
Volkswagen, italya'da hisse sahipleri sayısı 
300 bini aşan Fiat ve Fransa'da Renauld, bu 
fikrin öncülüğünü yapmaktadırlar. Bu suretle 
Batı'da yeni bir sistem doğmaktadır. Bu, ne 
19 ncu Asrın kapitalizmi, ne de zamanımızın 
kapitalizmi, ne de zamanımızın sosyalizmine 
uymamaktadır. Zaten, zamanımızın insanlarını 
Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyılların ideo
lojilerinden hiç biri tatmin etmemektedir. Mem
leketimizde bâzı çevrelerde mevcudolan «önce 
Uzak Batı emperyalizminden kurtulalım, son
ra nasıl olsa Uzak Doğu sosyalizmine geçeriz» 
fikri, iktisadi olmaktan, ilmî olmaktan son de
rece uzaktır. Batılı, ölçülerle hiçbir değeri yok
tur. Bugün Batının düşüncesini kısaca şöyle 
hulâsa etmek mümkündür: Teşebbüs gücü kar
şısında, bir emek gücüne mutlaka ihtiyaç var
dır. Bunun olmadığı yerde ne demokrasiden, 
ne de sosyal adaletten bahsedilebilir. Ancak, 
bu emek gücünün, bir fren değil, bir kırıp-
dckme vasıtası değil, bir yakıp yıkma vasıtası 
değil, bir iş ortağı rolünü oynıyacak şekilde 
kurulmuş ve cihazlanmış olması şarttır. İşte 
«Halk kapitalizmi» denilen yeni sistem bu şart
lan en yakın şekilde yerine getiren bir sistem 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu kısa izahat; dünyanın Doğu ve Batı 
bloklarında, ekonomi ve sanayi politikası saha
sında büyük değişmelerin olduğunu göstermek
tedir. Bu değişmeler köklü ve bünyevi değiş
melerdir. Her iki blokta da, sistemin şeklinden 
çok fert ve ferdin yaratıcı gücü üzerinde du
rulmaktadır. Batı herkesi tesislere""- hissedar, 
dolayısiyle mal - mülk sahibi, yapmak istiyor, 
ferdi birtakım aşırı fikirlerden uzaklaştırma 
yolundadır, Doğu ise, Devlet elinde köMeşaniş 
bir halka, devletin yuttuğu millet fertlerine, 
yeni. bir ruh ve yeni bir enerji vermek için 
ferde dönmekte, onun kâr ve mülkiyet arzula
rını kamçılamaktadır. 

Biz iktidar olarak, bu fikirleri ve tatbikatı
nı nazarı itibara alarak bâzı teşebbüslere gi
riştik. Bursa, istanbul ve izmir çimento fabri
kalarının halka açık şirketler tarafından ku
rulmasını temin ettik. Neticeler son derece 
müspettir. Bursa fabrikası tecrübe çalışması
na başlamıştır, istanbul Martta başlıyaeaktır. 
izmir ise önümüzdeki aylarda ilk tecrübesini 
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yapacaktır. Ayrıca, Abnanyaldaki işçilerimize 
satmak üzere, Fiat otomobil Fabrikasının his
sesinin % 10 unu ve Marmara gübre tesisleri
nin hissesinin ise % 20 sini ayırmış bulunmak
tayız. Fabrikaların inşaatları bir miktar iler
ledikten sonra bunların satışlarına başlanacak
tır. 

Senatomuzun değerli üyeleri, 
Batı ve Doğu bu halde ve bu istikametlere 

doğru yol alırken, memleketimizde, her saha
da okluğu gibi, bu sahada da klişeleşmiş slo
ganlardan kurtulmak mümkün olamamakta
dır. Peşin hükümler ve tatfbik kabiliyeti olmı-
yan yalınkat fikirlerin üzerine henüz gidile
memektedir. Bunun tek sebebi, fikir yönünden 
aksıyan hayatımızda müstehlik insanların bü
yük ekseriyeti teşkil etmeleridir. Müstahsil in
san tiplerimiz maalesef son derece azdır. Dün
yanın her tarafında, müstehlik insanın kafası, 
daima mevcudun bölüşülmesi ile uğraşır ve bu 
yönde çalışır. Mevcudu artırmak ona yeni ilâ
veler yapmak müstahsil insanın yapabileceği 
bir iştir. Bu elbötte kolay bir iş değildir. Bir 
enerji meselesi, bir yapı ve formasyon mesele
sidir. Bir dünya görüşü ve meseleleri halletme 
arzusu meselesidir. Hattâ daha ileri giderek, 
diyebilirim ki, görülmiyen kaynakları görme, 
anevcudolmıyan zenginlikleri önce hayal et
me, sonra yaratma gücüne sahibolma meselesi
dir. Bütün bunlar ise dönüp dolaşıp fertte 
toplanmaktadır. Yani meselemiz insan mesele
sidir. 

Senatomuzun muhterem üyeleri, bu inanış
ladır ki, üç yıl önce Sanayi Bakanlığının ba
şına gelince ilk iş olarak insan meselesi ele 
alındı ve ilk iş olarak tâyinlerden başlandı. 
Bundaki isabet biraz sonra vereceğim üç yı
lın bilançosunda rahatça görülecektir. Bun
dan sonra Hükümet programına uygun ola
rak sanayi politikası ve mevcut sanayinin iş
letilmesi hususunda varılacak anahedefler ve 
temel prensipler tesbit edildi. 

Sanayimizin içe dönük ve ekonomimizin 
kenldi kendine yeter olma felsefesinden kurta
rılması, anaprensilbolarak kabul edilmiştir, ih
racata dönük, rekabete hazır bir sanayi yara
tılması için tedbirler alınimış ve buna göre 
programlar ve plânlar yapılmıştır. Sanayi te
sislerinin kuruluşunda teknik icap ve ekono-

j mik şartlar ihlâl edilmeden, kurulacak tesisle
rin memleket sathına yayılması başlıca pren-
sibolarak alınmıştır. Ayrıca halkımızın teşeb
büslere iştirakini sağlamak ve bilhassa imalât 
sanayiinde kademe kademe hususi teşebbüsün 
rolünü artırmak üzere yeni tedbirler getiril
miştir. Bu tedbirlerin neticesi olarak hususi 
teşebbüs çimento, gübre, otomobil, motor, 
traktör, gıda, giyim ve diğer sanayi kollarında 
büyük ve çeşitli yatırımlara girmiştir. 500 mil
yon Tl. na mal olacak Mersin gübre tesisleri, 
toplam bedeli 640 milyon Tl. sı tutan iki oto
mobil fabrikası, toplam bedeli 583 milyon Tl. 
sına mal olacak motor ve traktör fabrikaları, 
yüz milyon Tl. sini geçen bira tesisleri, 150 
milyon Tl. hk dişli kutusu ve aks imali fabri
kası gibi, memleketimiz için dev sayılabilecek 
tesislerin hepsi, hususi teşebbüs tarafından re-
alize edilmektedir. 

Bunlara ilâve olarak nihai maliyeti, 1,5 
milyar Tl. sı olan Marmara Gübre Kompleksi, 
derin kuyu pompaları yapacak tesisler, soda 
tesisleri, ve bâzı kâğıt tesisleri de yine hususi 
teşebbüs tarafından realize edilmek üzeredir 
ve çalışmalar son safhaya gelmiştir. 

Bu arada geride bıraktığımız üç yıl içinde 
bilhassa montaj sanayii üzerimde ehemmiyetli 
çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların neticesi 
de görülmüştür. Arkadaşlarımızın büyük bir 
kısmı bu montaj sanayii üzerinde durmuşlar
dır. Burada vereceğim kısa izahat zannediyo-

I rum ki, arkadaşlarımıza cevap teşkil edecektir. 

Bu sanayi kolunda 1965 yılı başiPidalki dö
viz tasarruf oranı % 27 civarında idi. Ve bu-

I nun büyük bir kısmı da sadece işçiliğe inhisar 
ediyordu. 1964 kararnamesinin ciddî şekilde 
takibedilmesi ve bu kararnamenin tatbikatta 
görülen aksaklıklarının 1967 yılında değiştiri
lerek onun da ciddi şekilde tatbik edilımesi ne-

I ticesinde, 1968 yılı sonumda yıllık ortalama dö
viz tasarruf nisbeti % 59,6 ya çıkanlabihnüş-

I tir. Bu oran, hiç şüphesiz bunda işçilik ücretle-
I rinde artma nisbeti vardır, fakat bu oranın 
I büyük kısmı yeni parça imalâtının artırılması 
I neticesinde meydana gelmiştir ve 4 sene içeri-
I sinde döviz tasarruf nisbeti % 27 ye çıkmış, 
I omdan sonra geçen 4 sene içerisinde % 100 

üzerinde bir artış kaydederek % 27 den % 59,6 
l ya çıkarılabilmiştir M, bu iktidarımızın aldığı 
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tedbirler ve bu tedbirlerin ciddi bir şekilde 
tatbikatı neticesinde ulaşılan bir noktadır. i 

Yıllık istihsal daha büyük bir hızla artırıl
mıştır, meselâ yıllık traktör imalâtı 6 400 den ı 
18 bine çıkarılmıştır meselâ yıllık kamyonet ima
lâtı 2 400 dan 15 bine çıkarılmıştır. Meselâ yıllık 
kamyonet imalâtı 480 den 3 bine çıkarılmıştır. 
Bu sanayi kolunun daha birçok kusurları, ek
sikleri ve problemleri mevcuttur. Her geçen 
gün, bu kusurlardan bir kısmı daha ıslah edil
mekte, bu eksikliklerden bir kısmı daha tamam
lanmakta ve bu problemlerden bir kısmı daha 
çözülmektedir. Bu sanayi kolunda önümüzdeki 
yıllarda motor, şanzıman ve difransiyel gibi 
anaünitelerin yapılması dolayısiyle daha bü
yük gelişme olacaktır. Her üç anaünitenin ya
pılmasını temin edecek fabrikaların inşasına 
başlanmıştır ve 1970 sonuna doğru ilk imalât
ları piyasaya çıkacaktır. O zaman bu fabrika
lar birer montaj fabrikası mahiyetinden çıka
cak ve birer imalâthane haline v gelecektir. 

Bir memleketin sanayileşmesinde en ehem
miyetli mesele olan maMnaların yerli yapılma
sı hususu da, iktidarımız zamanında ciddiyetle 
ele alınmıştır. Devlet ve hususi teşebbüste bu
lunan tesislerin paralel çalıştırılması ve bun- I 
lara bâzı yeni tesisler ilâvesiyle fabrikaların 
kurulmasında yerli imalât nisbeti büyük ölçü
de artırılmıştır. Çimento ve şeker fabrikası gi
bi tesislerde yerli nisbeti, arkadaşlarım bunu 
% 80 diye ifade ettiler, % 85 mertebesine 
ulaşmıştır. Motor, dokuma tezgâhları, kompre
sör ve bilûmum takım tezgâhaları imalâtına 
girişilmiş, bunların bir kısmında büyük ölçü- I 
de istihsale başlanmıştır. Bunlar makina ya
pan fabrika mevzuunda arkadaşlarımın söyle- I 
diği şekilde iktidarımızın bir çalışma yapma- I 
dığının doğru olmadığını gösteren fabrikalar- I 
dır. I 

Bakanlığa, direkt olarak, bağlı tesislerin 
kurulması ve işletmesinde de bâzı anaprensip- I 
ler tesbit edilmiştir. Bu anaprensiplerin başın- I 
da işlerin hızlı yürütülmesi, plâna ve progra- I 
ma göre yürütülmesi ve kısa zamanda başla- 1 
nan işlerin bitirilmesi alınmıştır. Bu ölçülerle I 
hareket edilerek memleketimizde bir çimento I 
fabrikasının yapılma müddeti 36 aydan 18 aya I 
kadar düşürülmüştür. Bugün işletmeye açılmış I 
bulunan Ankara Çimento Fabrikası Türkiye'de I 
ilk defa olarak 18 ayda bitirilmiştir. Birkaç | 
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gün evvel çalışmaya başlıyan Bursa Çimento 
Fabrikası 20 ayda bitirilmiştir. Ve bundan son
ra iki senenin üstüne hiçbir çimento fabrika
sının bitirilme müddeti çıkmıyacaktır. 

Hızlı çalışmaya misal olarak Kütahya'da 
yapılmış bulunan gübre fabrikaları tevziini 
göstermek mümkündür. Bu tesisler 469 milyon 
Tl. sına mal olmuştur ve iki senede bitirilmiş
tir. Cumhuriyet tarihimizde bu kadar büyük 
kapasitede ve bu kadar kısa zamanda bitiril
miş bir tesise raslamak enderdir. Yatırımların 
tahakkuk nisbetinde de bu hızlı çalışma ra
kam, rakam görülmektedir bunların büyük bir 
kısmını birkaç hafta evvel bu kürsüde izah et
tiğim için üzerinde fazla durmak istemiyo
rum. 

iktidarımızın meydana getirdiği hızlılık ne
ticesinde hem yatırımlar artırılmış hem de ya
tırımların tahakkuk nisbeti artırılmıştır";, Yatı
rımların artırılmasına bir misal vermek iste
rim; 1968 yılı Sanayi Bakanlığına bağlı teşek
küllerin programın üstünde olan fiilî yatırım 
miktarı 921 milyon liradır. 1969 yılı programı, 
% 47 bir artışla 1 milyar 359 milyon Türk li
rasına çıkmıştır. Hülâsa etmek icabederse yıl
dan yıla hem yatırım miktarc artmakta hem 
de tahakkuk nisbeti artmaktadır. 

Hemen hemen Sanayi Bakanlığına bağlı 
bütün iktisadi Devlet Teşekküllerinde 3 yıl
dan beri personel sayısı sabite yakın tutuldu
ğu esası da nazarı itibara alınırsa devlet sis
temine getirdiğimiz metot bütün neticeleriyle 
meydana çıkmış olacaktır. 

Ele aldığımız ikinci bir husus boş kapasi
telerden istifade etmek ve mevcut tesisleri 
mümkün olduğu kadar kapaisitelerinde çalış
tırmaktır. Bu hususta da bilhassa SEKA Ge
nel Müdürlüğünde, Karabük Genel Müdürlü
ğünde, Ereğli Demir Çelik Genel Müdürlüğün
de ve Makina ve Kimya Genel Müdürlüğünde 
çok müspet neticeler alınmıştır. Meselâ SEKA 
tesislerine hiçbir kapasite ilâvesi yapılmadan 
bizim iktidarımızdan evvel en yüksek yıllık 
istihsal 98 bin ton olduğu halde biz aldığımız 
tedbirlerle işçiyi artırmadan, memuru artırma
dan masrafı artırmadan, aynı fabrikadan yılda 
115 bin ton kâğıt alabilmiş durumdayız ve bu
nun neticesi olarak da yıllık kâr 17 milyondan 
80 milyona çıkmış bulunmaktadır. Bilhassa 
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Ereği Demir Çelik, Dünyada çok az görülen 
bir çalışma ile çok kısa zamanda mevcut ka
pasitesinin üzerine çıkanlaibihniştir. Ve 1968 
yılı kârı 109 milyonu bulmuştur. Sanayi Ba
kanlığına bağlı bütün umum müdürlüklerin 
yıllık istihsalini para olarak değerlendirdiği
miz takdirde iktidarımızın 3 yıllık müddetinoe 
yıllık ortalama istihsal artışı, % 10 civarında 
olmuştur. Bunun hiç şüphesiz bir kısmı fiyat 
değişikliklerinden fakat büyük bir kısmı da 
kapasitelerin daha iyi çahştırılnıasından ileri 
gelmiştir. 

Üzerinde ısrarla durduğumuz diğer bir hu
sus kârların süratle artırılmasıdır. Bu noktada 
da çok müspet neticeler alınmıştır. Arkadaş
larımız bu mevzuda çeşitli şekilde konuştular. 
Burada vereceğim rakamlar devlet arşivlerin
de mevcudolan rakamlardır. Yüksek Muraka
be Heyeti raporlarında mevcudolan rakamlar
dır. Bu rakamlar arkadaşlarımızın iddiaları
nın mesnetsiz olduğunu gösterecektir. 1961 yı
lında Sanayi Bakanlığına bağlı bütün teşek
küllerin toplam kârı 141 milyon 800 bin Tl. 
dır. 1962 de bu kâr 151 milyon 300 bine, 1963 
te 205 milyon 600 bine, 1964 tel97 milyon 800 
bine, 1965 te 217 milyon 100 bine çıkmış ve 
bu nisbetler içinde seyretmiştir. 1966 yılında 
toplam kâr birden bire 307 milyon Tl. na çık
mıştır. 1967 yılında 587 milyon Tl. na çıkmış
tır. 1968 yılında ise 678 milyona çıkmıştır. Bu 
rakamlar çalışmalarımızın neticesi ve gayretle
rimizin aynasıdır. Ve bu rakamlar devlet ar
şivlerinden alınan rakamlardır. 

Yıllık kârların artışı muntazam şekilde de
vam etmektedir. Fakat biz iktidar olarak ve 
arkadaşlarım teknisyenler olarak bu artışlarla 
hiçbir zaman tatmin olmuş değillerdir. Daha 
fazla kâr etmek, daha iyi çalışmak ve daha iyi 
netice almak için her gün bir adım daha ileri 
gitmekte hergün yeni yeni çalışmalara git
mektedir. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri sadece Sa
nayi Bakanlığına bağlı müesseseler kârlarının 
artışlanndaki büyük nisbet, bakanlığın ne şe
kilde çalıştığını göstermeye kâfidir. Buna bir 
başka rakam ilâve etmek isterim. Bu da, Sana
yi Bakanlığı bütçesinde cari masrafların 3 yıl
dan beri bir evvelki yıla nisbetle % 3 - 4 nis-
betinde artış kaydetmiş olmasıdır. Bu râkam-
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lar kârların hem istihsal fazlasından, hem de 
cari masraflarda meydana gelen tasarruflar
dan olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa izahattan 
sonra kısa kısa, konuşan arkadaşlarıma cevap 
vermeye çalışacağım ve ondan sonra sual so
ran arkadaşlarıma cevap arz edeceğim. 

Mehmet Ali Pestilci arkadaşımız, sanayi 
sektörünün ehemmiyeti hakkındaki fikirlerine 
iştirak etmemek mümkün değildir. 1968 yılı 
sanayi sektörü kalkınma hızının plân hedefin
den bir miktar geri kaldığı doğrudur. Fakat 
unutmamak lâzımdır ki, 1968 yılı ikinci Beş 
Yıllık Plânın ilk yılıdır. Plânın ilk yılıyla, 
plânın hedef tesbit ettiği rakam arasındaki 
fark, arkadaşımın gördüğü kadar fazla bir 
fark değildir. Birinci Beş Yıllık Plânın hede
fiyle ilk yılı arasındaki farkı, ikinci Beş Yıllık 
Plânın hedefiyle, ilk kalkınma hızı arasındaki 
farkı mukayese ettiği zaman, bu farkın fazla 
korkulacak bir fark olmadığı meydana çıka
caktır. Zaten plânın hedefi beş yılın ortalama-
sıdır. Her yıl plâmn hedefinin tahakkuk etme
si diye bir şey mevzuubahis değildir. Yaşarsak 
göreceğiz, biz sanayiinin içinde olan insanlar 
olarak, ikinci Beş Yıllık Plânda, sanayi sektö
rünün plân hedefini aşacağı inancındayız. 

Montaj sanayii mevzuunda, arkadaşım dur
dular biraz evvel arz ettim. Montaj sanayiin
de, birtakım aksaklıklar vardır. Talimatın de
ğiştirilmesini temenni ettiler. Talimat değişti
rilmiştir. Yüzde miktarı hakkında fikrimi söy
ledim. Motor şanzıman ve difransiyel gibi 
anaünit elerin yapılmasına, fabrikalarının ya
pılmasına başlanmıştır. Birtakım tedbirler alın
mıştır. Zamanımızda bilhassa iki, iMbuçuk yıl
dan beri hiçbir yeni firmaya müsaade verilme
mektedir. Muameleleri bizden evvel bitmiş olan 
iki firmaya da ancak kâr transferi kadar ihra
cat yapması şartiyle müsaade verilmiştir. 

Millî sanayi politikası üzerinde durdular. 
iktidarımızın, millî sanayi politikası vardır. 
İkinci Beş Yıllılk Plânda bu politika ortaya 
konmuştur. 

Hammadde esasına göre sanayi kuruldu, 
dediler, zannediyorum. Bâzı arkadaşlar da bu
nun üzerinde durdular. Bu bir iddiadır. Yalnız 
rakamları ortaya koyduğumuz zaman bu iddia
nın mesnetsiz olduğu görülecektir. 
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ithalâtımızı tasnif ettiğimiz zaman üç grup
ta toplamak mümkündür. Yatırım malları, ham
maddeler ve istihlâk malları, 1963 yılımda yatı
rım malları bütün ithalâtın % 37 sini, ham
maddeler, % 47,6 sim, istihlâk malları, % 15,2 
sini teşkil etmiştir. 1964 yılında yatınım mal
lan % 36,7; hammaddeler % 55,1, istihlâk 
mallan % 8,2. 

1965 yılında yatuım malları % 34,5; ham
maddeler % 54,7, tüketim mallan % 10,8. 

1966 yılında yatırım mallan % 47,5, yani, 
% 37 - % 36 - % 34 birdenlbire % 47,5 a çıkmış. 

Hammaddeler % 47,5; 47,6 imiş, 55 e çık
mış, 54 e düşmüş; 47,5 a düşmüş. 

Tüketim malları % 5. 1967 yılında yatınm 
malları % 47,2; hammaddeler % 47,4; istih
lâk mallan % 4,9 dur. 

Bu taJblo tetkik edildiği zaman görülür M, 
istihlâk mallan büyük bir hızla düşmek
tedir. Yatınm malları bizim zamanımızda bü
yük bir hızla artmış, hammaddeler de, büyük 
bir hışla düşmüş ve birbdrine yakm merteibeye 
gelmiştir. O bakımdan hammadde esasına gö
re, sanayi kuruluyor iddiası varit değildir. 

Yabancı sermaye mevzuu burada çok mü
nakaşa edildi. Bu nihayet partilerin program
larında olan bir husustur. Partilerin program
larının burada uzun zaman, uzun müddet mü
nakaşası yapılmıştır. Beş yıllık plânda yapıl
mıştır, yıllık programlarda yapılmıştır. 

Tekrar bu münakaşaya girmek istemiyo
rum. 

iki tane şirketten bahsetti arkadaşımız. Bu 
şirketlerin durumu şöyledir : 

Bunlardan birincisi, Sümerbankın BASF ile 
beraber kuracağı 100 milyonluk bir şirkettir. 
Bu şirket 3 yılda bir tesis kuracaktır. Bu 
tesis kimyevi yardımcı madde olarak 12 çe
şit mal yapacaktır. Yerli firma halen bunlar
dan yalnız iki adedini imal etmektedir. Bu 
firma Plânlamada »Sümerbank ortaklığı ku
rulduktan sonra bir çeşit mal daha imal ede
ceğini bildirmiş ve tevsii için müracaatta bu
lunmuştur. 12 çeşit mal yapacak, 100 milyon 
liralık bir şirket, elbette, üç çeşit mal yapan 
ve çok daha küçük durumda olan bir başka 
şirketin mevcudiyetinden dolayı kurulmamaz-
lık edemezdi. O bakımdan bu şirketin ku
rulmasına müsaade verilmiştir. 

] ikinci şirket, arkadaşımız tahmin ediyo
rum ki, bu mevzuu iyi tetkik etmemiş. Bu şir
ket, Türkiye'ye her hangi bir tesis kurmak 
için gelmemektedir. Bu şirket, Türkiye'ye fi-

| kir getirmektedir. Bu şirketin yabancı ortağı 
ile birlikte yapılmasının sebebi, Türkiye'de 
arkadaşımızın şirketin gayesine dair burada 
okuduğu hususları yapan büroların mevcu-
dolmayışı ve her sene yabancı firmalara ya
pılan etütler için ve müşavirlik için birçok do-
lârlann ödenmiş bulunmasıdır. Bu şirket, 
yerli şirketlerle ortak olarak kurulmuş ve 
bundan sonra % 40 ı yabancıdır. Bu şirketin, 
% 100 dışanya gideceğine % 40 ı gidecek 
şekilde bir formül bulunmuştur. Bunlar Türki
ye'de ekonomik etütler yapacaklardır. Mevcut 
tesislerimizle mevcut fabrikalanmızun etüt
lerini yapacaklardır. Mevcut fabrikalan ku
rarken, bunların içersinde yerli nisbetini ar
tıracak formülleri bulacaklardır ve bunların 
garantilerini üzerlerine alacaklardır ki, ikinci 
Beş Yıllık Plânda, bu şirketlerin kurulaca
ğına dair, madde vardır. Bu bakımdan, plâna 
uygun kurulmaktadır ve memleket için fev
kalâde faydalı şirketler olacaklardır. Çünkü, 
bugüne kadar Türkiye'deki bürolar, statik 
hesap bürolarından öteye gidememişlerdir. Bü
yük ölçüde, bir üçüncü Demir - Çeliğin, bir 
Marmara Komseleksinin hattâ bir çimento fab
rikasının bütün hesaplarını, bütün ekonomik 
etütlerini yapacak firmalar Türkiye'de mev
cut değildir. Bu şekilde iki firma kurula
caktır. ve bunların Türk sanayiine büyük ye
nilikler getireceği inancı içindeyiz. 

i Küçük sanayi siteleri mevzuunda bunlan 
I ne ölçüde çalıştığımızı, birtakım rakamlarla ifa

de etmek isterim. 1965 yılı sonuna kadar bu 
mevzuda Bakanlığın küçük sanayi sitelerine 
yaptığı yardım 3 milyon 850 bin Türk lira
sıdır. Bunun yanında 1966 yılında 8 milyon 
Türk lirası, 1967 yılında 15 milyon 700 bin 
Türk lirası ve 1968 yılında da 15 milyon 
küsur Türk lirası harcanmıştır. 1969 prog
ramında bu iş için 60 milyon Türk lirası kon
muştur. Rakamlar ortadadır, takdir Yüce He
yetin olacaktır. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri personel politi
kası ve particilik üzerinde arkadaşımız durdu-

J 1ar Bu teşekküllerin kârlannı biraz evvel Yüce 
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Heyetinize arz ettim. Bu kârlar, bu tâyin
lerde, ve bu teşekküllerin personel politika
sında particiliğin mi, yoksa ehliyetin mi esas 
alındığını götseren en güzel örneklerdir. Bu 
hususta fazla bir şey söyleyip, zamanınızı al
mak istemem. Bu rakamlar bu müesseselerde 
huzurun olduğunu, emniyetin olduğunu ve 
bu müesseselerin başında bulunan insanların 
da, ehliyetinin bulunduğunu göstermektedir. 

Enver Bahadırlı arkadaşım, plân hedefi 
mevzuunda durdular, biraz önce arz ettim. 

Sınai mamul ihracı mevzuu üzerinde dur
dular. Kendilerine aynen iştirak ediyorum. Fa
kat bu mevzu, maalesef kolay bir mevzu de
ğildir. Son derece zor bir mevzudur. Aslında, 
bugün Türkiye'nin ihracedecek sanayi mamulü 
mevcuttur. Fakat bu ihracı yapacak organi
zasyonu yoktur. Bu org-anizasyon kurulduğu 
takdirde Türkiye bugünkü mamulleri ile kü-
çümsenmiyecek miktarda ihracat yapabilir. 
Biz bu organizasyonun kurulması için birtakım 
tedbirler almış bulunmaktayız. Bu tedbirlerin 
neticesi de, çok küçük bir rakam olmak üzere 
az çok görülmüştür. Bu rakamı vermek istiyo
rum. Bu tam bir iddia değildir ama, bir ümit
tir. Sümerbankm 1967 yılı ihracatı 9 milyon 
Türk lirası civarında idi, alman -tedbirlerle 
1968 yılında 47 milyon Tl. çıkmıştır. Arz et
tiğim gibi bu istikbal için bir iddia ifade et
memekte fakat, bir ümit ifade etmektedir. 

Hammadde ithalâtı mevzuunda foiraz evvel 
arz ettim. Arkadaşımın diğer fikirlerine iştirak 
etmemek mümkün değildir. Bu fikirlerden tat
bikatımızda elbette istifade etme yollarını ara
yacağız. 

ıSuphi Oiirsoytrak arkadaşım, Ortak Pazar 
ve sanayiimiz mevzuunda konuştular. Biraz ev
vel arz ettiiğm gibi biz, bugün Ortak Pazara 
mal isatabilecek durumdayız. Evvelâ bir nokta
nın bilinmesinde fayda vardır. Sanayi kalkın
masında, sanayi muayyen kademelerden geç
mek mecburiyetindedir. Birinci kademede pa
halı ve kalitesi düşük mal imal edilir, ikinci ka
demede, pahalı ve kaliteli mal imal edilir. 
Üçüncü kademede ucuz ve kaliteli mal imal 
edilir, ihracat piyasasına girmek için, umumi
yetle üejüneü kademede bulunmak lâzımdır. 
Bugün Türkiyede 'her kademede mal imal 
eden tesis vardır. Bu bakımdan bugün Türki-

I ye'de ihracedecek fabrikalar vardır, ve ihra-
cedileeek mal mevcuttur. Bunun organizasyo
nunu kurmak durumundayız. 

Arkadaşım bir metin okudular. Bu metinin 
tamamı, 'hattâ 'o mevzuda bir kitap var. Tetkik 
edilirse şu netice çıkar. Amerika ve Sovyet 
Rusya, birbiri ile yarış halinde iki büyük güç
tür. (Bunlarla mücadele etmek, hattâ mücadele 
demiyeyim, bunlarla yarış etmek ancak bir Av
rupa devletleri federasyonu kurulması şartiyle 
mümkündür. Şimdi Fransa gibi, ingiltere gibi, 
Batı Almanya gibi sanayi kalkınmasını başar
mış memleketler 'bugün bu memlektlerle ya
rış edebilmek için bir Avrupa devletleri fede
rasyonunu kurmayı düşünürken, bizim Türkiye 
olarak kendi başımıza ne şekilde bir yanşa gi-. 
relbileceğimiz taibiî bir hesap meselesidir. Bu 
şartlar altında bizim durumumuzu tetkik eder
ken ve Türkiye hakkında (hüküm verirken, 
Türkiyenin bugün bulunduğu noktayı değil 
Türkiyenin hangi noktadan kalkıp bugünkü 
noktaya geldiğini tesbit etmek mecburiyetinde
yiz. 

Arkadaşım Yunanistanı, Bulgaristanı ve Ro
manya'yı misal verdiler ve bunların hayat şart
larını, Türkiye'den daha iyi imkânlara sahibol-
duğunu ifade ettiler. Evvelâ şu Yunanistan 
üzerinde bir parça durmak isterim. Yunanista
nı Türkiye ile mukayese ederken, Yunanistanı 
kül halinde masanın üzerine oturtup, Yunanis-
tanın durumunu bütün cepheleri ile tetkik et
mek mecburiyetindeyiz. Yunanistana, 1958 -
1965 yılları arasında, yılda or'talama 92 mil
yon dolar yabncı sermaye girmiştir. Arkadaşım 
bir taraftan Yunanistanı Türkiyeye misal ola
rak veriyorlar. Hemen altında yabancı serma
yenin aleyhinde bulunuyorlar. Yine Yunanis-
tanda sadece maden mevzuunda 23 tane şirket 
vardır. Bunun bir tanesi Yunanlı, 22 tanesi ya
bancıdır. 'Halbuki arkadaşım Yunanistanı misal 
olarak veriyor ve yabancı şirketlerin Türkiye
ye yerli şirketlerle gelmesini tenkid mevzuu 
yapıyor. Meseleleri münakaşa ederken ve mu
kayese ederken şartlarını da ortaya koymak 
ve şartlarla birlikte mukayese ve münakaşa et
mek mecburiyetindeyiz Ayrıca Yunanistan 
bilhassa ikinci Cihan Harbi öncesinde, büyük 
bir kalkınma hamlesine girişmiş ve Ibu kalkın
ma hamlesinden netice almamış ama, Yunanis-

I tanın insan olarak gücü büyük bir artma kay-
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detmiştir. Yunanistan'da teknik personel 1940 
öncesi tecrübesinde büyük tecrübe kazanmış ve 
ondan sonraki kalkınmada bu tecrübenin rolü 
son derece ilerletici olmuştur. Türkiye bu tec
rübeyi ancak 1948 - 1960 yılları arasında ka
zanmıştır. Bu anaunsuru da mukayesede na
zarı itibara almadan verdiğimiz netice bizi dai
ma yanlış noktalara götürür. Şimdi Yunanistan 
yabancı sermaye ile kalkınmış veyahut da asgari 
mânada Yunanistanm bir noktadan bir nokta
ya gelişinde, yabancı sermaye büyük rol oyna
mış. Biz yabancı sermayeye karşı olduğumuza 
göre, bizim plânımız, bizim programımız, bi
zim metodumuz ne olacaktır. Bu metodun ar
kadaşım tarafından söylenmesinden çok mem
nun olurdum. Burada söylemiyebilir. Kendisini 
ben davet ediyorum bu metodu kendisi ile bu
yursunlar münakaşa edelim makamımda. Arka
daşım krediye karşı, borçlanmaya karşı, yaban
cı sermayeye karşı. Peki formül ne? Formül 
yok. Kendisinin yine konuşmasında izah etti
ği, kalkman bâzı memleketlerde, bâzı sürükleyi
ci sektörün bulunduğu doğru. «Rostov'un kal
kınmanın safhaları» isimli kitabında bu mev
cut. Ama bu şekilde sektörü olmıyan memle
ketlerin kalkındığı da varit. O bakımdan üs
telik misal olarak verilen memleketlerin hepsi 
hususi teşebbüsten ve yabancı sermayeden isti
fade edilerek bir noktadan bir noktaya gelmiş
tir. E.. Türkiyede bunun karşısında olduğu
muza göre, başka bir formül getirmek duru
mundayız. Biz şaiısan başka bir formül bilmi
yoruz. Kalkınmada, sürükleyici sektör ikinci 
Beş Yıllık Plânda, Türkiyedeki kalkınmada 
sanayi sektörü olarak tesbit edilmiştir. Sanayi 
sektörü bugünkü yatırımlarla sürükleyici sek
tör vasfını taşıyamaz gibi yanlış anlamıyorsam, 
yanlış anlıyabilirim. Bir iddiada bulundu ar
kadaşım; ikinci Beş Yıllık Plânda sanayi sek
törü için 38 milyar 400 milyonluk bir yatırım 
derpiş edilmiştir ve umumi yatırımın % 35 dir. 
Ve % 12 'kalkınma hızı da bu yatırıma göre he-
sabedilmiştir. Şimdi bu yatırım eğer bu kalkın
mayı meydana getiremiyecekse elbette bunun 
tenkid yeri ikinci Beş Yılık Plân Yüce Sena
todan geçerken olmalı idi. 

Bir başka iddiada bulundu arkadaşım, dedi-
ki, şu kadar yatırım yapılmış, kalkınma hızında 
şu olmuş, bu yatırımla bu kalkınma hızı arasın
daki farkın mukayesesini yaptılar. Arkadaşım 

şunu kabul ederler ki, her yılın yatırımı o yılın 
kalkınma hızından hemencecik tesirini, hele 
yüzde yüz denecek bir şekilde göstermez. O ba
kımdan o mukayesede zannediyorum ki, bir hata 
olsa gerek. Kamu sektörü yatırımları yıldan yıla 
düşüyor, dediler. Bu da doğru değil. Kamu sek
törü yatırımlarının, toplam yatırım içindeki 
nisbeti düşüyor. Ama bu da İkinci Beş Yıllık 
Plânın hedefinden ileri gelmektedir. Birinci Beş 
Yıllık Plân, 5 yıllık devre içinde hususi sek
törün yatıracağı yatırım miktarının yüzdesini, 
Devletin yapacağı yatırım miktarının ve yüzde
sini muayyen ölçüde almış, ikinci Beş Yıllık 
Plân başka bir ölçüde almış. Azalma Plânın ica
bıdır. Eğer bu azalma olmasa idi, arkadaşımın 
bizi tenkidetmesine hak verirdim ve o zaman 
kendisiyle beraber olurdum. Azalma plânın 
icabıdır ve bir hesabın neticesidir. Başka türlü 
olması da mümkün değildir. 

Bâzı şahıs ve zümrelerin zengin edilmesi 
iddiası. Bu umumi bir iddiadır . Arkadaşım 
umumiyetle burada ciddî bir çalışmadan sonra 
gelir konuşur, ben fikirlerini kabul ederim, et
mem, o ayrı mesele. Ama bu tip, umumi iddia
lar, asgari mânada doğru değildir kanaatinde
yim. Çünkü bunun hakikatle hiçbir alâkası 
yoktur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin nasıl çalış
tığını biraz evvel arz ettim. Arkadaşım diyor ki; 
Bakan özel sektörcü istanbul Sanayi Odası bil
mem nesi özel sektörcü değil. Ben şahsan özel 
sektörcü olmakla iftihar ederim. Çünkü özel sek
törcü olabilmek, müstahsil olabilmektir. Müs
tahsil olabilmek ise kolay bir şey değildir. Müs
tehlik insana daima her meseleyi kolayından 
alır ve mevcudu nasıl taksim edelim, mevcudu 
nasıl bölelim diye düşünür. Müstahsil insan mev
cudun yanma bir yenisini, bir başka yenisini 
getirmek istiyen insandır ve bu getirme gücünü 
kendinde bulan insandır. Ben böyle bir insan 
olmakla her şeyden evvel iftihar ederim. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri.) 

Arkadaşım sordular, tuttuğunuz yolun doğ
ruluğundan emin misiniz? Elbette eminiz. Emin 
olmasaydık zaten başka bir yol arardık. Rakam
lar ve yapılanlar meydandadır, ama bunları 
görmek ve takdir etrnek bir anlayış meselesi
dir. 

Burada A. P. nin programının ve İkinci Beş 
Yıllık Plânın tenkidini veya müdafaasını yapmı-
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yoraz. Bunlar seçimlerde millet önünde yapılır. 
3 sene önce milet önünde A. P. programının ve 
seçim beyannamesinin münakaşası yapılmıştır, 
millet de kararını vermiştir. Bu karar verildik
ten sonra bu programın 3 senedir tatbikatını 
yapıyoruz. Bir sene sonra yine millet önüne 
çıkacağız yine biz programımızın müdafaasını 
yapacağız, karşımızdakiler programın tenkidini 
yapacak millet kimi haklı bulur, kime evet der
se o gelecek ve o programının tatbikatını yapa
caktır. Biz burada 1969 yılı Sanayi Bakanlığı 
Bütçesini görüşüyoruz, A. P. program ve seçim 
beyannamesinin münakaşasını yapmıyoruz. 

Ahmet Demiryüce arkadaşım, Bakanlığın ça
lışmaları hakkında bilgi verdiler, kendisine bu 
hususta teşekkür ederim, temennilerine iştirak 
ederim. 

Faruk Kmaytürk Arkadaşım ayçiçeği etüdü 
bitmiş midir dediler. Bitmiştir. Şekerin bu mev
zuda daha birtakım etütleri vardır. Şeker pan
carı yerine başka mahsullerin ekilmesi Türkiye 
için büyük bir problemdir. Şeker fabrikalarının 
yıllık istihsali plânda ve programda derpiş edilen 
esaslar içerisinde yapılmaktadır. Bunun dışında 
her hangilbir şey yapmak mümkün değildir. 

Nusret Tuna Arkadaşım, çimento fabrikaları 
için 15-20 milyon lira toplayan iller daha ileri 
geçiyor dediler, bu varit değil, zannediyorum ar
kadaşıma yanlış malûmat verilmiş, yeni çimento 
fabrikası kurulması için 250 000 tonluk çimento 
fabrikasını kurmak istiyenler, 35 milyon, 400 000 
tonluk çimento fabrikasını kurmak istiyenler 
50 milyon lira sermaye bulmak mecburiyetinde
dirler. Memleketin, iktisaden az gelişmiş bölge
lerine fabrika kurmak icabettiği zaman teknik 
şartlar ve iktisadi icaplar gerektiriyorsa hususi 
teşebbüs hiç iştirak etmeden de çimento fabrika
sı kurmak mümkündür. Nitekim 1969 yılında ya
pılacak fabrikaların bir kısmı tamamiyle Devlet 
tarafından kurulacaktır. 

Kâğıt fabrikası meselesinde benim gönlüm 
de arkadaşımızın gönlünün istediği gibi, bu 
işin olmasını ister. Fakat ikinci Beş Yıllık Plân
da mevcut 4 fabrikadan 3 tanesinin yeri tesbit 
edilmiştir. Maalesef Kastamonu Vilâyeti bunun 
içinde yoktur. Biz burada biraz da Orman Umum 
Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre hare
ket etmek mecburiyetindeyiz. 4 ncü fabrika 
için etütler yapılacaktır. Etüdedilecek iller 
içinde Kastamonu da mevcuttur. 

Top atışları mevzuunda geçen sene de bu
rada bu, mevzuubahsoldu. 1968 yılında bunun 
ihalesi yapıldı. İnşaatı Millî Savunma yürüt
mektedir. Konya'nın Karapınar bölgesine nak
ledilecektir. 1969 yılı sonunda bu inşaat bite
cek ve bu top atışları meselesi de halledilecektir. 
Bu hakikaten medeni memleketlerde görülmi-
yen, bizim de üzüntümüz olan bir mevzudur. 

Sami Turan arkadaşım, her halde bir yan
lış anlama olacak. Alım - satım müessesesi za
rar etmemektedir. Bünyan fabrikası tevsii me
selesi bizim de arzumuzdur. Fakat bu hususta 
biz de, plân ve programla tahdidedilmiş du
rumdayız. 

Benim konuşmalarım bu kadardır. Arka
daşlarımın suallerine cevap arz etmeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Türkmen 
zatıâlinizden sual soracaklar. Buyurunuz Sa
yın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Zatıâlinize kü
çük bir sualim var, belki de bir rica mahiye
tindedir. Biraz evvel buyurdunuz ki, harice 
ihraç yapabilmek için sanayiin hem kaliteli, 
hem de ucuz olması lâzımdır. Sanayi alanında 
Japonya ile rekabet edilememesinin en büyük 
sebeplerinden birisi Japonya'da el emeğinin 
ucuz olmasıdır. Benim seçim bölgem olan Ağrı'
da altı ay kış olur. Bu altı ay zarfında işçi boş
tur. Büyük şehirlerde 25 liraya tutacağınız bir 
işçiyi Ağrı'da 15 liraya tutmanız mümkündür. 
Diğer taraftan Ağrı'da bir sanayi de yoktur. 
Orada böyle bir sanayi sitesi kurulursa iyi olur. 
Benim memleketimde mebzul miktarda yün var
dır. Yıkama ve iplik fabrikası kurulması ha
linde hem iktisadi, hem de içtimai faydalan 
olur. Acaba, bu hususta müjde verici bir şey 
söyliyebilir misiniz? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Arkadaşıma şunu arz etmek iste
rim : Evvelâ bu işçi meselesinde Türkiye'nin 
hiçbir yerinin, diğerinden farkı yoktur. Toplu 
sözleşme sistemine girilmiştir, istanbul'da ay
nı iş kolunda nasıl bir toplu sözleşme yapılı
yorsa, Ağrı'da da aynı işkolunda aynı toplu 
sözleşme yapılıyor. O bakımdan, Ağrı'da bir 
fabrika kurulduğu zaman işçiliğin daha ucuz 
olması mevzuubahis değildir. Ağrı için, yapıl
mış her hangi bir etüt mevcut değildir. Arka
daşımın bu temennisini nazarı itibara alarak, 
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Ağrı için bir etüt yaptırıp kendisine durumu 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ersü, buyurunuz. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan, suallerime yazılı olarak 
değil de, sözlü olarak cevap rica edeceğiz. Sua
lime diğer arkadaşların suallerine verecekle
ri cevaptan sonra da cevap verebilirler. 

ilâç sanayii alanına ne kadar yabancı ser
maye gelmiştir ve ne kadar yerli krediyi bu 
yabancı sermaye kuruluşları almıştır? 

BAŞKAN — ilâç sanayiine ne kadar yaban
cı sermaye gelmiş, bunlar ne kadar yerli kredi 
almışlardır diye sual iradediyorsunuz, değil mi 
efendim? 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Evet. Getiren 
firmaların sayısı nedir? Kurdukları bir fabrika 
var mıdır? Yoksa, hangi tesislerde üretim yap
maktadırlar? Yabancı Sermaye Kanununa gö
re hammadde imal ederek sağladıkları döviz 
tasarrufu ne kadardır? Bugüne kadar getirdik
leri personel ücretleri de dâhil olmak üzere ken
dilerinin getirdikleri yabancı sermaye ne kadar 
kâr transferi yapmıştır? ihracat yolu ile ne ka
dar döviz sağlamışlardır? Komple bir ilâç sa
nayii için komple bir ilâç fabrikasının ortalama 
maliyeti ne kadardır? Teşekkür ederim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Efendim, ilâç sanayiinin hususi
yeti dolayısiyle ilâç sanayiinin kontrolü ve ilâç 
sanayiinin bütün meseleleri kanunlarımıza göre 
Sanayi Bakanlığı tarafından değil Sağlık Ba
kanlığı tarafından yapılır ve bu bilgilerin he-
pisi Sağlık Bakanlığında mevcuttur. Bu suali 
Sağlık Bakanı arkadaşıma bildireceğim. Zan
nediyorum ki, yazılı olarak kendilerine cevap 
vereceklerdir. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Sayın Yüce, buyurunuz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Efendim, Şırnak'ta bir asfaltit zuhuratı vardır. 
Bu asfaltit Şarkın enerji ihtiyacını, yakıt ihti
yacını karşılıyacak niteliktedir. Bunu Enerji 
Bakanından sormak gerekirdi, ama bu asfal
tit zuhuratının ruhsatnamesi Sanayi Bakanlığı 
ile endirekt yoldan alâkası bulunan Yeniçeltek 
isminde bir şirkete aittir. Duyuyoruz ki, bu 

şirket bu vazifesini yapamamaktadır. Sayın 
Bakan Şarkın yakıt ihtiyacı için çok önemli 
bulunduğuna inandığım bu asfaltit istihsalinin 
artırılması için ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Bildiğim kadarı ile arz edeyim; 
bu yakıt maddesinin bulunduğu bölgenin yol 
bakımından durumu son derece kötüdür. Yol 
meselesi halledildikten sonra bu bölgedeki ya
kıt maddesinin işletilmesi mümkündür. Benim 
bildiğim buraya henüz doğru dürüst yolun ya
pılmamış olduğudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cebe, buyurunuz. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Efendim, Sa
yın Bakanın mukni izahatını dinledikten sonra 
beş noktada toplıyabileceğim bâzı hususlara te
mas eder mahiyette sualler sormaya çalışaca
ğım. Bunlardan dördü Sümerbank Genel Mü
dürlüğü ile ve buna bağh müesseselerle, bir ta
nesi de Makina - Kimya Kurumu ile ilgilidir. 

Grev ve lokavt neticesi piyasada Sümerbank 
mamullerinde her hangi bir darlık meydana 
gelmesi mümkün müdür? Etrafta dolaşan bâzı 
rivayetler var, bu bakımdan soruyorum. 

ikincisi; lokavt kararı ve tatbikatı netice
sinde iş akitlerinin nihayete ereceği ve bilâhara 
da bâzı işçilerin tekrar müesseselere alınacağı 
yolunda yine rivayetler var. Bu hususta da bilgi 
rica ediyorum. 

Üçüncüsü; lokavt kararının esasını, maksadı
nı; mustar durumda olduğu söylenen Sümer-
bankm bir tesviyeye gitmek amacı ile hareket 
ettiği söylenmektedir; doğru mudur? 

Dördüncüsü; Sümerbankta gerek isçi gerek 
memura aynı statü içinde asgari ücret sistemi 
tatbiki mümkün olabilir mi, olamaz mı? 

Beşincisi; Ankara'da malûmları olduğu üze
re Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
muhtelif sahalarda faaliyet gösteren farbikala-
nnm ve bu arada bilhassa merkezi bir yerde bu
lunan Marangoz Fabrikasının şehir dışına nakli 
hususunda Sayın Balkanın her hangi bir düşün
celeri var mı, bunu lütfedebilirler mi? 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Cebe. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Efendim, evvelâ birinci, ikinci 
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ve üçüncü suallerdeki endişeler Sumerbankta 
grev bittiğine göre varit değildir. 

Lokavt kararının Sümerbank tarafından 
alınmasının en büyük sebebi, sendikanın Sü-
merbankın cep harçlığı diye adlandırdığı ve sen
dikanın da izine çıkarken primin de verilmesi 
şeklinde ifade ettiği mevzuatımızda bulunmıyan; 
yalnız zannediyorum Gazeteciler Sendikasında 
var; yepyeni ve kabul edildiği takdirde bütün 
Türkiye'ye kısa zamanda yayılıp, bizim yaptığı
mız hesaplara göre yılda Devlete 72 milyon lira
ya mal olan isteğin İsrarından doğmuştur. Top
lu sözleşmede bu istekten vazgeçilmiştir ve me
sele de ortadan kalkmıştır. 

Sumerbankta işçilerle memurlar arasında 
personel ücreti bakımından aynı statünün tat
biki hiç şüphesiz mümkün değildir. Apayrı 
mevzulardır. Her birinin ayrı statüsü vardır, 
her birinin ayn kanuni nizamı vardır. Eğer, 
anladımsa bunları aynı statü altında toplamak 
her şeyden evvel kanun meselesidir. 

Makina Kimya mevzuunda, Marangoz Fabri
kasının şehir dışına çıkarılması bir mecburiyet 
halindedir. Bunun imkânları araştırılmaktadır. 
Çünkü, Tandoğan Meydanı gibi şehrin ortasın
da bir mevkide kalmıştır Artık şehrin dışarı-. 
sına çıkması mecburiyet haline gelmiştir; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, yazılı soruma cevap alamadığım için 
burada sormak mecburiyetinde kaldım, özür di
lerim. Sayın Bakan Gaziantep'te yapılması dü
şünülen organize sanayi bölgesinin hangi yılda 
gerçekleştirilmesi düşünülmektedir? Bunu istir
ham ederim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Şu anda sanayi bölgesi yerini tes-
bit etmek için, heyet Gaziantep'te bulunmakta
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 

Buyurunuz Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, çok sayın Bakanımızdan bir 
hususu öğrenmek istiyorum. Sümerbank tarafın
dan Türkiye'de bir tiftik tops fabrikasının ku
rulması düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Bu mevzu vaktiyle programlara 
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da girmiştir. Fakat yapılan ekonomik hesaplar 
katı bir netice vermemiştir. Bu mevzuu Türki
ye'de bilen de zaten azdır. Bir yabancı firmaya 
etüd ettirilmektedir. Neticede bu firmadan 
alman rapora göre hareket edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Soydan buyurunuz efen
dim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
Malatya'daki Şeker Fabrikasının kapasitesi 90 
bin tondur ve Malatya'daki pancar istihsali kâ
fi gelmediğinden yakınında olan Elbistan'dan 
bu fark temin edilmektedir. Aslında bu 90 bin 
ton, 130 bin tona kadar çıkmaktadır. Bunun 100 
bin tonu Elbistan'dan temin edilmektedir. Bu 
yüz bin tonun, Elbistan'dan Malatya'ya Bakan
lığınız tarafından, Seker Şirketi tarafından 4 
kuruş verilmek suretiyle götürülmektedir. Ma
latya'da Sürgü Barajı tamamlanmaktadır. Bu 
Sürgü Barajının ıska edeceği sahalarda istihsal 
edilecek pancar nakliye verilmemesi bakımın
dan daha ekonomik olacaktır. 90 bin ton olaca
ğı gibi belki üzerine de çıkacaktır. Elbistan, Af
şin ve Göksün'de ekilecek arazilerde 200 - 300 
bin ton pancar istihsali mümkündür. Söğütlü ve 
diğer nehirler de vardır. Burada bir fabrika ya
pılması düşünülüyor mu? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Efendim, Sayın Faruk Kınaytürk 
arkadaşımın ifade ettiği gibi şekerde memleke
timizde fazla kapasite vardır. Ve bol miktarda 
da stok vardır. Şekerin dünya piyasasında da 
fiyatı son derece düşüktür. Kilosu 45 kuruş ci
varındadır. Halbuki biz, bir kilo şekeri elde et
mek için. yalmz pancar çiftçisine 104 kuruş ver
mekteyiz. Bu şartlar altında, şeker istihlâki 
mahdut fabrikaların kapasitesi bu istihlâkin 
çok üstünde. Stoklar bu istihlâkin çok üstünde. 
Bu şartlar altında yeni bir fabrika düşünüle
mez. 

ikinci bir husus, Malatya bölgesinde ekim 
sahasını artırıp Elbistan bölgesinde ekim saha
sını azaltmak belki düşünülebilir ki, bu da sos
yal adalet ölçülerine uygun değildir. Bu bakım
dan mevcut nizamın değiştirilmesi mevzuubahis 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, buyurunuz. 
FARUK KINAYTÜHK (Burdur) — Muhte

rem Başkan, Sayın Bakan arkadaşımız konuş
malarında şeker tüketimini, bugün için sağlıya-
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cak tedbirler alınmadığını veyahut almak müm- I 
kün olmadığını, buyurdular. Bu durum karşı
sında her sene artan prodüktivite karsısında 
bugün yine ekicinin ektiği sahaları mı daralta
cağız? 

İkinci sorum, Tarım Bakanlığı iîe, Sayın Ba
kan arkadaşımız belki bir Hükümet iğidir diye 
buöuracaklardır, geniş ziraat teşkilâtına sahi-
bolan Şeker Şirketinin her zaman üzerinde dura
cağı, Tarım Bakanlığı ile koordine çalışması 
üzerinde bir çalışmaları var mıdır? Hükümete 
götürecekler midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Efendim, şeker pancarı ekim sa
halarının ne şekilde genişletileceği veya azaltı
lacağı, İkinci Beş Yıllık Plânda ortaya konmuş
tur. Yıllık programlarla da bu ilân edilmekte
dir. Ve Şeker Şirketi de bu programlara uygun 
olarak hareket etmektedir. Eğer, önümüzdeki yıl
larda, şeker pancarı yerine ki, üzerinde çalışıyo
ruz, birtakım başka bitkiler ikame etmek imkânı
nı bulursak şeker pancarı ekiminden çiftçi yavaş 
yavaş başka sahalara dönecektir. Nitekim Bur
sa bölgesinde domates ekimi mevzuu ele alınmış, 
çok iyi netice vermiş ve dönüm başına şekerden 
almanın aşağı - yukarı 1,5 - 2 misli de para alın
mıştır. Ve Trakya'da ayçiçeği aynı şekle gel
miştir. Bugün Bursa bölgesinde ve Trakya'da 
artık pancar ekiminden yavaş yavaş köylü uzak
laşmaktadır. Bu aşağı - yukarı 30 senelik bir po
litikanın bizi getirdiği bir noktadır. Bu nokta
da şu tedbir, bu tedbir alınır, götürülür, yapı
lır fakat, bir günde bunlarıi; neticesi alınmaz, 
Elbette Şeker Şirketinin birtakım teklifleri, bir
takım projeleri, birtakım çalışmaları vardır. 
Bunlar da adım adım tatbik edilmektedir. Me
selâ hayvancılığa Şeker Şirketi girmiştir. Zan
nediyorum bu da köylüye büyük ölçüde fayda 
getirecektir. Bizim Ziraat Bakanlığı ile müşte
rek çalışmamız, bakanlıkların kendi arasında 
yapacağı bir iş değildir. Zaten, bu imkân da ! 
yoktur. Çünkü Şeker Şirketi muayyen bir ga- | 
ye için, muayyen bir hedefe varmak için ve mu
ayyen işleri yapmak üzere kurulmuştur. Ziraat j 
Vekâleti ile müşterek çalıştığı zaman Ziraat Ve- j 
kâletinin işini de üzerine aldığı ^aman, bunun | 
masrafının nereden karşılanacağı meselesi karşı ; 
miza çıkacaktır. Birisi 440 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş ve ilk durumu da hususi teşebbüsten 

gelme muayyen çalışma şekli, muayyen alışkan
lıkları olan bir şirkettir. Birisi Devlettir, bir 
şirkete Devletin yapacağı vazifeyi gördürdüğü
müz zaman, bunun ücretini hangi usullere göre 
öderiz, bu bir problemdir. Tabiî burada bunların 
ne şekilde yapılacağını söylemek mümkün değil
dir. Eğer bu şekilde çalışmaya doğru bir ka
nun teklifi yapılır ve Şeker Şirketine bu vazife 
verilirse, elbette Şeker Şirketi elindeki imkân
larla, gerekli hizmete koşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Patent kredisi di

ye bir krediniz var mı? 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Devamla) — Sanayi Bakanlığında her hangi 
bir kredi müessesesi yoktur. Sadece küçük sa
nayi kooperatiflerine, küçük sanayi sitelerine ve 
organize sanayi bölgelerine Halk Bankası yolu 
ile kredi verilebilir. Direk Sanayi Bakanlığının 
bir kredi mekanizması mevcut değildir. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Bu esnaf kredile
ri, ihtiyacı görmemektedir. Memleketimizde bir 
kısım insanların beynini çalıştırmaları suretiyle 
patentleri almakta fakat değerlendirememekte-
dirler. Bakanlık olarak bunu teşvik ederek kuv
vetlendirmek ve finanse etmek için bir şey dü
şünülüyor mu? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Bu tip hakikaten ciddî etütlerle 
Bakanlığa gelindiği takdirde, Sanayi Kalkın
ma Bankasından yardım edilmek üzere, Bakan
lık tavassutta bulunmaktadır. Bilindiği gibi 
Sanayi Kalkınma Bankası hususu teşebbüs
tür. Bakanlık ancak tavassutta bulunabilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Bir sualim daha 

vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efen'dim, hepsini söyleyin M 

programımızı ona göre tanzim edebilelim. Bu
yurun efendim, buyurun. 

LûTFi BİLGEN (içel) — Efendim, Mer
sin'de bir fabrika var, reklâm olmasın ıdiye is
mini söylemiyeceğim. Türkiye'nin bir kısım ih
tiyacını karşılamaktadır. Başka bir yerde onun 
başka bir işi daha var. Bu fabrika ile bir Ame
rikan firmasının ortak olması için Sanayi Ba
kanlığının bir ricası veya basılası olmuş mudur? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Efendim, yabancı sermaye nıev-
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zuu 933 sayılı Kanun gereğince, Plânlama tara
fımdan tatbik edilmekte ve Plânlama tarafından 
organize edilmektedir. Sanayi Bakanlığının 
her hangi bir firmaya her hangi bir firma ile 
ortaklık kurması için ber hangi bir tazyiki 
mevzuubahis değildir ve olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim 
sualler cevaplandırılmıştır. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztükçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir memle
ketin genişlemesi gençlerinin sabaha kadar 
Ça - ça - ça dansları yapmak suretiyle topukları 
nasırlaşan gençlerle değil, gecesini ve gündüzü
nü bir etmek suretiyle alın teri ile nasırlaşan 
avuçlarla bu memleket ancak yükselir ve geliş
me imkânları bulur Varlığımız bu alın terini 
ve nasırlaşan avuçların rta hakiki değerini ver
mek şartiyle olur. 

Ekseriyetle sanayi bölgelerinin yeri tâyin 
edilirken bu bölgelerin durumu da nazarı iti
bara alınmamaktadır. Meselâ istanbul^da Topka 
pı bölgesi bir sanayi bölgesi olmasına rağmen 
bu bölgede su yoktur. O zaman su hariçten aro
zözlerle taşınmak suretiyle bunun masrafı mali
yeti üzerine binmektedir ve mallar pahalı biı 
duruma yükselmektedir. 

Bâzı arkadaşlarımız sordular, Ortak Pazar
da sanayimizin durumu Ihakikaten tesbit edil
melidir. Bu meyanda ipek sanayii, deri sana
yii bilhassa ilâç sanayiinin durumu yeniden 
gözden geçirilmelidir. 

Diğer bir husus, kotaların tahsisidir. Eğer 
kotalar, hakikaten hakiki ihtiyaç sahiplerine 
tahsis yapılıyor ise gazetelerde niçin kota alım -
satım ilânları devam etmektedir? Bunun hiç
bir arkadaşımız zannederim ki üzerinde dur
madılar. Meselâ kütük demir çekme sanayiin
de, kota ihtiyaca göre değil, kotadaki duruma 
göre ayarlanmakta, buradaki fabrikalar işçile
rini tutmada devam ettikleri için, bunların yev
miyeleri fırınların çalışması, demir sanayiinin 
pahalılışmasına sebebolmaktadır. Kendileri Bur
sa Milletvekilidir, her halde Bursa ipekçileri, 
boya kotası yönünden, tahsisin az oluşu dolayı-
siyle çok şikâyetler aldığını zannederim, ama 
maalesef bu şikâyetlerin olumlu bir sonuca doğ

ru gittiğini de görmediğimi de üzüntü ile ifade 
etmek isterim. 

Sümerbank tesislerinin, bilhassa dokuma sa
nayiinin bugünün ihtiyacına göre ayarlanması 
gerekir. Zira, Bakırköy Bez Fabrikasında, Ab-
dûlaziz zamanından kalma iplik tezgâhlarının 
bulunduğunu söylersem, ne kadar geri kaldığı
mızı ifade etmiş olurum. 

Yabancı Sermaye Kanunu bugünün ihtiyaç
larına göre ayarlanmalıdır. Zira Yabancı Ser
maye Kanunu bendenize göre, bir nevi sömürü
cü kanundur hakiki gelirini millî bünyemize in
tikal ettirmemektedir. 

507 sayılı Kanun, bugünün ihtiyaçlarına gö
re ayarlanmalıdır. Bu öyle bir kanun ki ismi 
gayet güzel ama, ismine uygun olarak maalesef 
tarifi yapılmamıştır. Kime esnaf denir deyimi, 
maalesef mevcut değildir. Kalfa, usta, çırak 
durumu kanunda tadadedilmelidir. Kime kal
fa diyeceğiz, kime usta diyeceğiz, kime çırak 
diyeceğiz ve dolayısiyle bunların yetki ve sa
lahiyetleri arasında fark, teknikerlerin durumu 
da salâhiyet yönünden kanunda tadadı gerek
mektedir. 

MKEK nun Kınkkalede'ki tabanca imalâ
tının daha ucuza mal edilmesi için seri şekilde 
imalâtının gerektiği kanaatindeyim. Sipariş
lere göre değil, seri halinde imalâtında bu si
lâhların daha ucuza malolacağını zannediyorum. 

Diğer bir husus, sayın arkadaşların üze
rinde durduğunu müzakere devamınea işitme
dim, İstihsal Vergisinin durumudur. Şimdi 
Hükümetimiz bütçenin finansmanı için bir ver
gi. getirmiştir. Bu meyanda 6802 sayılı Kanun
da da bâzı değişiklikler istemektedir. Kanunun 
anafikri, memlekette ilk defa imal edilen veya 
Türkiye'ye ilk defa ithal edilen bir maldan ver
giyi öngörmesine rağmen, bu sistem tamamen 
bozuluyor, ikinci ve üçüncü şekilde bulunan bâ
zı maddelerden de vergi istihsaline doğru bir 
tasan Yüce Meclise sunulmuştur. Meselâ bu 
meyanda, şimdi aklıma gelen hurda kâğıtlardan 
imal edilen kâğıtların bir istihsal Vergisine ta
bi tutulması. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yeri 
burası değil o zaman konuşalım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ora
da konuşalım ama şimdi de işaret edelim. Gün
kün bunları kanunun nûı ve maksadına tama
men aykırı durumdadır. Nitekim bir taraftan 
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bakır, kurşun, kalay, nikel, alüminyum, krom 
plâstik eşya hurdalarından yapılan eşya. Hur
da demirden eritmeden tavlamak suretiyle, elde 
edilen mal istihsal Vergisinin dışında tutulur
ken, hurda otomobil lâstiMerinden elde edilen 
dejenere kauçukların,, yine bu istihsal Vergisi
nin dışında tutulurken, hurda kâğıtlardan elde 
edilen kese kâğıtlarının, kasaplık kâğıtlarının, 
tuvalet kâğıtlarının istihsal Vergisine tabi tu
tulması, kanunun ruh ve maksadına tamamen 
aykırı bir durumdadır. Bir taraftan özel (sek
tör diye düşünürüz. Diğer taraftan da 'hurda 
kâğıtlardan elde edilen ve memleket sanayiine 
kendi gücüne göre yardıma uğraşan bu sanayi 
kolunu, kanun yollan ile elini kolunu bağlama
nın doğru oimıyacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, İM dakika
nız var hatırlatıyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bâzı Garp dev
letlerinde ortaklaşma işlere devam edildiğini Sa
yın Bakanımız da burada ifade buyurdular. Aca
ba bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin hisse se
netlerini çıkartmak suretiyle, bu hisse senetleri
ni yalnız orada çalışan işçilerine ortak yapılmak 
suretiyle, verilmesi halinde, öyle zannediyorum 
ki, zarara çalışan bâzı bu teşekküfller, kâr hane
sinde çalışmaya başlıyacaktır. O zaman bunlar 
kendüeri de aynı fabrikaya ortak oldukları için 
toplu sözleşmeler gibi bâzı işlerle uğraşılmıya-
caktır. Ve herkes o müessesede, kendi alnının 
teri karşılığında, bir gelirle karşılanmış olacak
tır. Bu hususta, bâzı fabrikalarda teşebbüs alın
dığı zaman, alınacak müspet sonuçlara göre, di
ğer İktisadi Devlet Teşekküllerinde de, yalnız 
ağır sanayi müstesna, bunların yapılmasında 
memleket ekonomisinde daha gelirli, daha ve
rimli olacağı kanaatindeyim. Bir kişi işbaşında 
ne kadar huzur içinde çalışırsa insangücünü ar
tıracak en başta verim, insanın kendi huzurudur. 
Bir insan işyerinde huzursuz olduğu müddetçe, 
bunun verimi de daima düşüktür. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bağlayınız 
sözünüzü lütfen. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu iti
barla Sanayi Bakanlığımızın Bütçesinin kendi 
mensuplarına hayırlı, uğurlu ve huzur getirme
sini dilerim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, teşekkür 
ederim. Muhterem senatörler, 1969 malî yılı Sa
nayi Bakanflığı Bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

B 

Bölüm 

SANAYİ BAKANLIĞI : 

(A/l) Cari harcamalar 
Lira 

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

12.000 Personel giderleri 11 543 516 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13:000 Yönetim giderleri 3 020 611 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 119 703 
BAŞKAN — Kabul edenfler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 202 350 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 242 298 000 
BAŞKAN — Kabul edenfler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve büyük onarımları 6 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 250 000 

BAŞKAN — Kabul ederJler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 067 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçesi 
Yüce Senato tarafından kabul edilmiştir. Müh-
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terem bakanlık temsilcilerine ve büyük Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

S — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

16. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Sena
tosu 1/946) (S. Sayısı ; 1175) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine baş
lıyoruz. Sayın Vekâlet erkânının teşriflerini ri
ca ederim. 

Muhterem senatörler, Hükümet hazır, ko
misyon hazır, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz, efendim. 

Grupları adına söz istiyen sayın üyeleri arz 
ediyorum : Sayın Doğan Barutçuoğlu C. H. P. 
Grupu adına, Sayın Enver Bahadırlı Güven 
Partisi Grupu adına, Sayın Kâmil Karavelioğlu 
Millî Birlik Grupu adına, Sayın Ragıp Üner, 
Kontenjan Grupu adına, Sayın Erdoğan Adalı 
Adalet Partisi Grupu adına söz istemişlerdir. 

Sayın Doğan Barutçuoğlu, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GEUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Manisa) — Saym Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1989 malî yılı 
bütçesine ait görüşlerimizi sunmak üzere huzu
runuzdayım. 

Üzerinde birleştiğimiz bir gerçeği tekrar et
mekle mâruzâtıma başlıyacağım. Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı gelirleri Devleti besliyen kay
nakların en önemlisi ve bütçenin üçte bir civa
rında kısmını karşıladığı halde Hükiimet ve 
Parlâmento olarak bu kesimdeki inkişaf ve ge
lir artışını sağlıyacak çalışma ve kanunları 
yapmamak suretiyle sorumluluğumuzu devam 
ettirmekte bulunuyoruz. 

Konu ile ilgili her tartışmada, genellikle 
bütçe müzakerelerinde, bakanlık makanizması-
na hâkim olan 3437, 5383 ve 1918 sayılı kanun
ların bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamaktan 

(1) 1175 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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uzak bulunduğu ve süratle tadili gerektiği her-
kezce ifade edildiği halde yine de bu döneme 
aynı ortamda girdiğimizi üzüntü ile belirtmek 
isteriz. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun ıslahına da
ir kanun tasarısı ve bunu tamamkyacak teşki
lât kanunu tasarısı yıllardan beri komisyon
larda bulunmakta ve tedvini mümkün olma
maktadır. 3437 sayılı Tütün İnhisarı Kanununu 
değiştiren tütün ve tütün tekeli kanunu tasarı
sı bir süre önce Millet Meclisinde müzakereye 
bağlanmıştır. Haftada iki gününü bu önemli 
kanuna ayıran Millet Meclisindeki çalışmalar
la, bu devrede Büyük Millet Meclisinin diğer 
yetkili organlanndan da geçip kanunlaşmasını 
mümkün görmüyoruz. Bahusus bu kanunla bir-
r:kte değer kazanacak ve birbirlerini tamam
lıyacak tütün kooperatifleri ve bölge birlikleri 
kanun tasarısı halen ele alınmamıştır. 

1985 yılı Hükümet Programında (Gümrük
ler mevzuatının uluslararası ekonomik, ticari, 
ve turistik ilişkilerin seyrine paralel olarak ve 
günün şart ve icaplarını karşıhyacak şekilde 
hemen ıslah etmek zaruretine inanıyoruz), de
nildiği halde A. P. Hükümeti mevzuat deği
şikliğinde başarısızlığa uğramış, büyük bir 
sorumluluk yüklenmiştir. Yalnız başına iktidar 
yürüten ve istediği zaman her türlü kanunu çı
karabilecek oy çokluğuna sahip A. P. Hükü
metinin bu konularda ileri sürebileceği hiçbir 
mazereti bulunamaz. Plânlı ve hızlı kalkınma 
ve müreffeh Türkiye yaratma iddialarının bu 
atalet ve lâkaydi ile nasıl mümkün olacağı an
laşılmaz bir haldir. 

Bugün Türkiye gümrükleri, dünyanın en 
geri ve tartışma konusu olan memleketler güm
rükleri meyanmdadır. Yılda milyonlarca lira 
kaçak eşya ve mal giren ve çıkan iptidai ku
ruluşlardır. Kaçak giriş ve çıkışlarda memleket 
menfaatlerine aykırı işliyen bu müessese, en 
haklı ve masum olaylarda akıl almaz hatalar 
işlemekte devam etmektedir. Turizm ümidi
mizin gerçekleşmesini önliyen faktörlerin ba
şında gelir gümrüklerimiz. Gümrük kapıları
mızdan dönenlerle, binbijr meşekkatle memleke
timize girip bir müddet sonra çıkan turistlerin 
gümrüklerimiz hakkındaki iddialarını üzüntü 
ile dış basında takibetmekteyiz. 
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Elbette bu tip menfi propagandalarla turiz
mi geliştirenleyiz. Lisan bilmiyen partal elbi
seli, sacı sakalı uzamış memurlar ve kapıları
mızda beklediği sırada turistin en basit ihti
yaçlarını karşılamaktan uzak binalarla biz 
daha çok yıllar turizm gelirinin artmasını bek
leriz. 

Güney hudutlarımızda devam etmekte bulu
nan kaçakçılık artık kanun 'dışı bir mevzu ol
maktan çıkmış, normal şekilde işliyen bir me
kanizma halinde görülmektedir. Güney illeri
mizin ve Devletin merkezinde dışarıdan bilhas
sa Arap memleketlerinden ve Amerikadan ge
len eşyaların açıkça piyasaya 'sürüldüğü ve 
bunun için çarşılar tesis edildiği bir gerçektir. 
Bu seneki filitreli sigara sıkıntısı sebeplerin
den birisi, Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda 
reddetmesine rağmen bu tip sigaraların Cenup 
hudutlarımızdan kolayca dışarıya çıkarılafoil-
mesidir. Buna mukabil hudutlarımızdan içeri 
giren Amerikan sigaralarının en yetkili devlet 
adamlarımız tarafından açıksa kullanılarak 
Türk tütününün şöhretine kendi elimizle dar
beler indirmekte bulunduğumuzu hatırlatırım. 
Memleketimizin son yıllarda önemli miktarda 
dövizini sağlıyan dışardaki işçilerimizin, bin bir 
meşakkatle kazandığı paralarla yakınları için 
getirdiği ufak tefek eşyayı içeri sokmayan, bu
na mukabil en basit ihtiyaçlarını Avrupa mer
kezlerinden temin ederek bunları kolayca ve 
senede müteaddit defalar gümrük kapılarından 
geçiren bâzı imtiyazlı şahsılara gösterilen ko
laylık ve anlayışın karşısındayız. A. P. Hükü
metinden llra gümrük perişanlığı ve kaçakçılık 
skandalma ne zaman son vereceğini sormak 
hakkımızdır. 

Değerli arkadaşlarım, Karadeniz illerimiz
den bir kısmına büyük iktisadi imkânlar açıp, 
asırlar boyu Karadenizliyi muhacir yapan se
bepleri ortadan kaldıran çaycılıktan da vakti
miz nisbetinde bahsetmek mecburiyetindeyim. 

Çay tarımının yeni olması ve çaycılığımı
zın henüz kuruluş ve oluşum devresinde bulun
ması, bu kolda çok dikkatli ve hatasız çalış
malar ve tasarruflar yapmaya bizi zorlamak
tadır. Son yıllarda çay tarımı ve imalâtına Hü
kümet tarafından politika karıştırılarak geçici 
bazı siyasi kazançlar sağlanmak istendiğini 
esefle müşahade etmekteyim. Bu çeşit geçici 

müdahale ve tâvizler umumiyetle çaycılığımız 
ıleyhine olduğu gibi mutlak surette çay yap
rağı üreticisinin de zararınadır. Çay üreticisi 
bu meslekin çocuklarına, intikal etmesini ve 
asırlar boyu bu ziraat türünün devamını iste
mektedir. Hükümetin çay talimatnamesine ay
kırı olarak 2,5 yaprak yerine 3,5 ve daha fazla 
/aprak mubayaasında verdiği tâviz Türk Ça-
71nın kalitesinin süratle düşmesine sebebolmuş 
ve tekâmül devresinde olan bu tarımın tama
men yok olmasına müncer olabilecek büyük bir 
hatadır. Çay yaprağı evsafa tesir eden birinci 
derecede faktördür. 2,5 yaprak yerine 3,5 yap
rak işlenmesi imal edilen çay evsafının % 50 
nisbetinde düşüklüğüne sebebolmaktadır. Tali
matnameye göre yaprak toplanması 15 günde 
yapılır. Siyasi mülahazlarla ayda bir defa 3,5 
vejTa daha fazla yaprak mubayaası, üreticinin 
yararına olamaz. 15 günde bir mubayaa yapılır
sa üreticiler aynı parayı alacaklardır. Yalnız 
bir miktar emek artışı olacaktır. Çay üreticisi 
asırlarca çektiği sıkmtryı düşünerek bu emeği 
seve seve harcamaya hazırdır. Yeter ki, Türk 
Çayı Seylan ve ayarı çaylar şöhretine ulaşsın. 

Bu durumu bir örnekle ispatlamak isterim. 
1.966 yılında 8 milyon kilo çay Holânda'ya 
173 kuruş 54 santimden satılmıştır.. Bundan 
13 883.200 lira elde edilmiştir. Çayın bize ma
liyeti 19 lira 6 kuruştur. 8 milyon kilo çay tu
tarı bize 152 464 000 liraya malolmustur. Alı
nan 13 883 200 lira tenzil edildiğinde 
138 580 800 lira zarara uğramışızdır. Bu bir 
tek alış verişte olmuştur. 

Çaycılıkta depolama ve fabrikasyonun da 
önemini kabul etmekle beraber yaprak üretici
sine durum anlatılırsa bunu anlayışla karşılıya-
caktır. Cumhuriyet Senatosunun 12 . 11 1968 
tarihli celsesinde eski Tekel Bakanı Sayın İb
rahim Tekin'in aynen (Jandarma ve komando 
birlikleriyle mubayaa yapıldığına) dair beya
natında zikredilen halin de kendiliğinden izale 
edileceği bir hakikattir. 

1967 vılmda 105 milyon kilo yaş yaprak re
koltesi 1968 yılında 125 160 969 kilo olmuştur. 
Bu 24 - 27 milyon kilo kuru çaya tekabül eder. 
îç tüketimden sonra ihraç için geriye kalan 8-10 
milyon kilo çay Devletin başına büyük bir gaile 
değildir. Yeter ki, evsaf korunsun, depolama 
ameliyeleri lâyıkı veçhile yerine getirilsin ve 
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dış satışlar iyi organize edilsin. Ama esefle mü-
şaihade etmekteyiz ki, Hükümet 4 seneden beri 
büyük ümitle iç ve dış piyasaya sürülen Türk 
çayının kalitesini düşürmüştür. İç tüketimde 
halkımız imal edilen çaylardan memnun değil
dir. Dış piyasalarda çayımızın fiyatı düşmüş
tür. Alıcı bulunmadığı için eldeki stoklar her 
yıl artmış, depolar müsait olmadığından bir 
kısmının çürümesine ve denize dökülmesine se
bep olunmuştur. 

Sayın üyeler, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının en önemli 

dalı tütüncülüğümüz üzerindeki maruzatıma 
geçiyorum. 

Türk tütüncülüğünün bugünkü durumunu 
size ana hatlariyle anlatabilmem için geçen se-
neki rakamlardan istifade etmek istiyorum. Bu 
rakamlar Millet Meclisindeki arkadaşlarımızdan 
birisinin sorusu üzerine Tekel ve Ticaret Ba
kanlıklarınca açıklanmıştır. Tütüncülük üze
rinde görüşlerimizi ifade ederken konunun ay
nı zamanda sosyal yönü olduğunu hem ekono
mik, hem de sosyal açıdan meseleye bakmağ? 
mecbur olduğumuzu belirtmek isterim. Zira 
Türkive'de ekilen arazinin 2 961 259 dekarın? 
tütün dikilmekte ve bunun üzerinde, ekici ola
rak 427 798 aile çalışıp tütün işçisi, imalât is
çisi ve Tekel isyerlerindekileri de nazara almak 
şartiyle tütünden Türkiye'de 5 milyona yakın 
vatandaşımız geçinmektedir. Tütüncülük bu
gün aile tarımı haline gelmiş bulunduğu ve bu 
tip tarımın küçük arazilerde yapıldığı bir ger
çektir. Tütüncülük yapılan bölgelerdeki toprak 
dayımına göre kendi toprağında veya icarla 
tuttuğu toprakta çalışan tütün ekicisi aynı top
rağa başka ürün ektiğinde geçinmesine imkân 
yoktur. Şu halde bu mecburiyeti toplum yönün
den sosyal bir mesele olarak ele almak zorun-
luğundayız. 

Türkiye dövizinin büyük kısmını getiren 
ekici, geçen yıl 189 milyon kilo tütün üretmiş
tir. Bu tütün üretilirken AP Hükümeti bütün 
iddialarına rağmen maalesef kendisine çok az 
kredi sağlamıştır. 427 798 ekici aileye tüm 
378 899 017 lira kredi verilmiş beher ekici 
aileye 885 lira 70 kuruş isabet etmiştir. Buna 
mukabil 82 ihracatçı firmaya 366 600 000 lira 
kredi sağlanmış, beherine 4 470 732 lira düş-

I müştür. Ekici geçen seneki tütününün bejler 
kilosunu 763,5 kuruşa maletmiştir. Tüccar ve 
Tekel ortalaması itibariyle 731 kuruştan sat-

I mistir. Bu suretle geçen sene ekici beher kiloda 
I 32,5 kuruş zarar etmiştir. Başka deyimle kâr 

şöyle dursun emeğinin ve alın terinin karşılığı-
I nı elde edememiştir.82 ihracatçı ise, ekiciden 
I 70 132 433 kilo tütün alarak işleme, fire, nakil, 
I faiz ve diğer masrafları çıktıktan sonra, asgari 
I 11 lira 75 kuruştan satış yaparak 156 449 689 
I lira kâr sağlıyarak beherine 1 907 923 lira isa-
I bet etmiştir. 

I Bu suretle geçen sene Tekel Bakanlığı eki-
I ciyi himaye edemiyerek onun zarara uğraması-
I na sbep olmuş özel sektör hâmisi bulunması 
I hasebiyle iktisadi görüş ve felsefesi gereği ih-
I ^acatçınm hakkı olmıyan nisbetlerde .sosyal 
I adalet ilkelerine aykırı büyük kârlar elde et-
I nesini sağlamıştır. Sayın Tekel Bakanı, resmî 
I makamlara dayanan görüşümüze cevap sadedin-
I de Bütçe Komisyonunda, (geçen sene Tekelin 
I 45 milyon kilo yerine, 60 milvon kilo tütün ala-
I rak ekiciyi koruduğunu) iddia etmiştir. Bu sa-
I vımmada isabet yoktur. Zira Tekel Bakanlığı 
I ^esmî rakamlarına göre geçen seneki tekel or

salama alış fiyatı 769 kuruş olup ekicinin 
I maliyet ortalaması 763,5 kuruşla mukayese 

edilince tütünü Tekele satmış olan ekici kilo-
I sunda 5,5 kuruş kâr etmiş olduğunu tesbit et-
I mis bulunuyoruz. Şayet bu kadar gülüne bir 
I farkla Bakanlık ekiciyi desteklediğine kaani ise 
I mesele kalmaz. Bunun takdirini Yüce Heveti-
I nize bırakmayı uygun bulurum. Kaime denilen 
I ortalama fivat 1964 yılında Türkiye ortalama-
I sı olarak 676, 1967 yılında da 700 kuruş olmuş-
I +ur Hükümetin ihracatçıyı koruyan tutumu ne-
I ticesinde ekici maliyetinden aşağı tütün satmış

tır. Türkiye ortalaması bu şekilde tecelli etmiş, 
yukarıda da Ege ortalama fiyatlarının mukaye -
sesini arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın üyeler; 
I Hükümet tarafından himaye edilen tütün 

ihracatçısı ve Tekel dahi, ihraç görevinde başa
rılı olsa memlekete giren dövizin artması yö
nünden bir nisbette müteselli olurduk. Ama 
esefle kaydedelim ki, en düşük fiyatla tütün ih
raç eden memleket olma vasfını şu anda muha-

1 faza etmekteyiz. 
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Şark tipi tütün yetiştiren Yunanistan ve Yu
goslavya ile yıllık ortalama ihraç fiyatlarını 
mukayese ettiğimizde şu neticeyi görürüz: 1964 
yılı Türkiye 15,93 lira, Yunanistan 17,28 lira, 
Yugoslavya 16,20 1965 yılı Türkiye 12,38, Yu
nanistan 13,85, Yugoslavya 13,77 lira. 1966 
yılı Türkiye 11,77, Yunanistan 13,91, Yugoslav
ya 12,25 lira. 1967 yılı Türkiye 11,75, Yunan
istan 13,62, Yugoslavya 15,21 liradır. 

Bu suretle her iki memleket ihraç ortalama 
fiyatlarının bizden çok yüksek olduğu anlaşıl
maktadır. Şark tipi tütün yetiştiren Bulga
ristan'a ait resmî rakamlar belli olmamakla 
beraber, hem demirperde gerisi memleketlere, 
hem de Batıya tütün ihraç ettiğini ve sigarala
rının Avrupa ülkelerinde Amerikan sigarasiyle 
rekabet halinde bulunduğunu, bilhassa ambalaj 
yönünden çok tutulmakta olduğunu öğreniyo
ruz. 

Ortak Pazar memleketlerine ihracatımızın 
kontenjanın çok altına düştüğü, örnek ola
rak Yunanistan'ın Fransa ve italva tütün pa
zarlarına hâkim olduğu, bu memleketlerle 
yaptığı anlaşmada üçüncü bir tütün satıcısı 
memleketin ihraç imkânlarını kısıtlıyan temi
natlar aldığı bir gerçektir. Ayrıca Şark tipi 
tütün yetiştiren her üç memleketin yıllık re
koltelerinin artış nisbeti, nüfus ve arazi geniş
liğinin bize nazaran çok az olmasına rağmen, 
daha yüksektir. Demek ki, A. P. Hükümetinin 
4 yıldır rekoltenin arttığına ve sıkıntı çektiği
mize dair ileri sürdüğü iddiaları bir mazeret 
olarak kabul edemeyiz. Onlar hem fazla tütün 
çıkarmakta, hem bizden elverişli şartlarla ih-
racedebilmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, arz ettiğim bu. ra
kamlar ve olaylar muvacehesinde geçen sene
lerde cereyan eden ve bu sene 27 Ocak Pa
zartesi günü açılan Ege ekici tütün piyasası 
hakkındaki görüşlerimizi kısaca arz edeceğim. 
Geçen sene Tekelin ilân ettiği baş fiyatlar 
daima sembolik kalmış, tüccar tarafından tes-
bit edilen baş fiyat piyasaya hâkim olmuştur. 
Yukarıda belirttiğim ortalama fiyat ise, me
selâ geçen sene 7 liraya düşmüştür. Tekelin 
baş fiyatı 13.25 lira bu suretle ekicinin gözü
nü boyamak maksadına matuf bulunduğu 
gerçekleşmiştir. Buna mukabil, bugün 1962 
yılında C. H. P. Hükümetinin sağladığı 11 lira 

I 60 kuruşluk ortalama fiyat ekici için bir ha
yal olmuştur. C. H. P. nin temin ettiği orta
lama fiyatın yüksek olduğunu iddia eden ve 
bütün aksaklıkların membaı bulunduğunu 
söyliyen A. P. muhafili, tütün ekcisinin eline 
geçen kilo basma bir iki lira fazlalığı bile çok 
görmüş, başarısızlıklarının sebebini bu hale 
yüklemek istemişlerdir. 

2. Tekel, 3437 sayılı Kanunda müeyyide
leri olduğu halde, tüccarm ıskarta çıkarma
sına mâni olamamış, bir yılda 13 milyon kilo 
tütünün 38 kuruştan tüccar tarafından mal-
edilmesine seyirci kalarak ekicinin 4 157 408 
lirasına mukabil, tüccarın 116 743 851 lira 
para kazanmasını sağlamıştır. 

3. Beş senelik piyasalarda Tekel bakan
ları beyanat ve hareketleriyle daima ihracatçı
nın çıkarlarına yardımcı olmuşlar, ekicinin 
maneviyatını bozarak tüccarın ucuz tütün 
almasını temin etmişler, piyasa devamınca 
söylenmesinde hiçbir fayda olmadığı halde, 
eldeki stoklardan bahsetmek suretiyle piyasa
ları alt üst etmişlerdir. 

4. Tesellüm ve ödemelerdeki müeyyideleri 
uygulamıyan Tekel tüccarın ekiciye zulüm de
recesindeki haksızlıklarını önliyememiş, bu 
halden bıkan binlerce ekici peşin para ile 
fakat çok düşük fiyatla karaborsa denilen 
alış -veriş yoliyle piyasadan önce tütününü 
satmayı tercih etmiştir. Bu yıl 35 milyon kilo 
yok pahasnia karaborsada ekicinin elinden çık
mıştır. 

5. Tekelin randıman tesbitlerindeki isa
betsizliği kesin bir hükme bağlanmış bulun
maktadır. Düşük randıman tesbitinin tüccarın 
ucuz tütün alabilmesi için tevessül olunan 
bir yol olduğu kanısı ekici arasında çok yay
gın bir görüştür. Bu misalleri çoğaltmak müm
kündür. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi kısaca bu se-
neki ekici Ege piyasasından bahsetmek isterim. 
1968 yılında memleketimizde 109 590 tonu 
Ege'de olmak üzere 161 662 ton tütün üretil
miştir. Bu suretle geçen seneye nazaran rekolte 
30 milyon kiloya yakın miktarda noksan ol
muştur. Buna mukabil kalitenin geçen yıla 
göre daha iyi bulunduğu baş fiyatlar mahfuz 
tutulmak suretiyle ortalama yani kaime fiya
tın yükselmesinin sağlanacağı Sayın Bakan 

I tarafından 27 Ocak Pazartesi sabahı, izmir'de 
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va'dedilmiş ve açıklanmıştır. Bu yılki, Ege pi
yasasının başlangısmda bizde müsait şartları 
nazara alarak ekici bakımından iyimser dü
şüncelere sahiptik. Fakat şu anda; topladığı
mız bilgiler ve bizzat piyasa mahallerindeki 
müşahadelerimize nazaran şartlar ekici lehine 
değerlendirilememiş, gecen senelerde olduğu gibi 
ekici yine hüsrana uğratılmıştır. 

Piyasa, bu sene resmen 27 Ocak Pazartesi 
giinü açılmışsa da, tüccar açılışı beklemeden 
26 Ocak Pazartesi günü külliyetli miktarda 
tütünü almış ve kanunu tatbikle mükellef 
Tekel yetkililerinin gözleri önünde kanunu çiğ
nemiştir. Tekel piyasanın ilk saatlerinden iti
baren müdahalenin gerektirdiği tedbirleri ala
mamış, ve süratli mubayaada bulunamadığı 
ve baş fiyatların tüccar baş fiyatına göre ayar
lanması, yani Tekel baş fiyatının her seneM 
gibi sembolik kalması, nedenleriyle piyasa 
üzerindeki hâkimiyetini kaybetmiştir. Başka 
bir deyimle insiyatifi tüccara kaptırmıştır. 
Tekelin bu başarısızlığı ekiciyi tüccara doğru 
itmiş, tüccarın piyasada panik yaratarak 
fiyatları düşürme gayretlerine Hükümet yar
dımcı olarak destekliyeceği yerde, bu suretle 
her zamanki gibi tüccar desteklenmiştir. Fi
yat ve randımanlarını öğrenemiyen eldci tü
tünlerini çok düşük fiyatlarla tüccara satma
ya mecbur edilmiştir. Bu yılki piyasada Te
kel geçen yıllardan farklı olarak daha çok 
ihrakiye ve su çürüğü namı altında fiyat dü
şürücü tedbirlere başvurmuş, tüccar da bun
dan cesaret alarak açıkça ve kontrata der-
cetmek suretiyle iskarta çıkarmıştır. Ayrıca ta
ban araziye dikilen tütünler her nedense yük
sek randımanlı, kıraç araziden alınan kali
teli tütünler ise aksine düşük randımanlı tes-
bit edilerek, bunların ucuz fiyatla tüccar ta
rafından alınması sağlanmıştır. 

Ekicinin maliyeti bu sene 850 kuruş civa
rında olmasına rağmen, satışlar bunun altın
da cereyan etmiş ve umumi ortalamanın, maa
lesef, izmir'de Sayın Bakanın teminatının ak
sine düşük olarak teşekkül edeceği anlaşıl
maktadır. Esasen ortalama fiyat yükselmiş 
olsaydı bile; bugünkü hayat pahahlılığı ve pa
ramızın satınalma gücünün hattâ asgariye in
mesi dolayısiyle de yine tesirsiz kalacak ve eki
ciye faydası bulunmıyacaktır. 

Piyasanın 7 nci günü Sayın Bakan tara
fından yine açıklandığına göre, Ege rekoltesi

nin 109 değil, 100 milyon kilo civarında bu
lunduğu anlaşılmış bu suretle başlangıçta gös
terilen 9 milyon kiloluk fazla rekolte fiyatla
rın düşmesi sebeplerine eklenmiştir. Yine aynı 
açıklamada aşağı kaliteli tütünlere Tekel ta
rafından yüksek fiyat verildiği teminen ka
bul olunmuş, kaliteli tütünlerin tüccara bı
rakıldığı ve bunun sağlandığına dair görü
şümüz bu suretle gerçekleşmiştir. Bu yılki mu
bayaada tüccar esefle kaydedelim ki, ucuz fi
yatla çok kaliteli tütün almış, buna mukabil 
Tekel pahalı olarak depolarını randımanı dü
şük tütünle doldurmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. olarak biz, 
tütün meselesini partiler üstü ve siyasi tartış
ma dışı bir konu olmasının gerektiğine inan
maktayız. Çünkü tütün başlıca ihraç maddemiz 
ve döviz kaynağımızdır. Bu yönden istismarı 
memleket menfaatleri zararınadır. Bunun için de 
1964 yılında görüşümüzü tatbik sahasına koy
mak ma'ksadiyle 3437 sayılı Kanunu değiştir
mek ve ekicinin malını değerlendirebilmesi için 
Hükümet politika ve yardımına mühtacolma-
dan kendi imkânlariyle kendi bünyesinde ve bi
rikmiş parasiyle güçlü bir kooperatif kurul
masına zaruret olduğuna inanarak iki kanun 
tasarısını hazırlamıştık. Bunlar bildiğiniz gibi 
(Tütün ve tütün tekeli) ve (Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve bölge birlikleriyle, Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tasa
rılarıdır) . 1964 yılında hazırladığımız bu tasa
rılar 16 . 5 . 1968 yılında A. P. tarafından 
benimsenmiş görünerek Meclise sevk edilmiş, 
yukarıda belirttiğimiz gibi müzakeresine baş
landığı halde bu devre kanunlaşmaları şüpheli 
bulunmaktadır. A. P. her ne kadar tütün hak
kında beyan ettiğimiz C. H. P. ye ait görüşe iş
tirak eder görünüyorsa da, bunda samimi olma
dığı bir gerçektir. Çünkü kanunları bu kadar 
uzun zamana rağmen çıkartamamıştır. ıSani-
yen her iki tasanda ekici lehine olan hükümleri 
kaldırarak tüccar ve ihracatçıya imkânlar ha-
zırlıyan maddeler ilâve etmek suretiyle eko
nomik alandaki görüş ve düşüncelerini uygu
lamaya tevessül etmiştir. Ekiciyi koruyacakla
rına ilân etmelerine rağmen 5 seneden beri 
piyasalarda uyguladıkları sistem tamamen ak
sine olmuş, ekici şu anda borca batık, ilerisin
den endişeli bir duruma düşmüştür. Buna mu
kabil tütün ihracatçısının, A. P. ye ait yürütü-
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len bu düzenden memnun, ilelebet devamını te
min için yapmıyacağı fedakârlık yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, Kısaca yeni tasarıdaki 
anameselelere değinerek sözlerimi bitireceğim. 
Tasarıda en göze görünür iddia, tütün üreti
mini ekicinin ve memleketimizin aleyhine ola
cak tarzda tahdidedilmek istenmesidir. Biz, tü
tünün kalitesinin düşmesine katiyen razı olma
yız. Kalitenin yükselmesi için ve muhafazası 
maksadiyle, Parti olarak, alınacak her türlü 
tedbirde Hükümetin yanındayız. Ama başka 
geçim sahası olmıyan ve mâni olunduğu zaman 
sefalete terk edilecek, 3 - 5 dönüm tarlasına 
başka hiçbir ürün ekemiyecek yüz binlerce tü
tün ekicisini, başka iş sahaları bulmadan açık
ta bırakacak her türlü düşünce ve zihniyetin 
karşısına dikilecek, tütün ihracatçısının ba
şarısızlıklarının cezasını, ekiciye aktarılmasına 
müsaade etmiyeceğiz. Halen Mecliste müzakere 
edilen tasarının, tüccar menfaatlerini himayeye 
meyletmiş hükümlerle dolu olduğunu, bugün 
kanayan bir yara halinde bulunan kredi mesele
sini, beş lira pey parasiyle tütün alabilen kap-
kaşçı tüccar sorununu karaborsa alış - veriş, 
ıskarta meseleleri gibi ekici dertlerini hallet
mekten çok uzak bir görüş içinde hazırlandı
ğını ve bu tarzda çıkartılmak istendiğini üzün
tü ile takibetmekteyiz. 

Tütün kooperatif tasarısının da bu görüşler 
içinde mütalâa edildiğini tekrara lüzum görmü
yorum. Bu konuda tütün işletmesi ve ihracatı 
yapamıyacak ve bu yönden diğer ihracatçı fir
malarla rekabet edemiyecek güçsüz ve ekiciye 
faydasız bir müessese arzulamaktadır. Tasarıyı 
tetkik ettiğimizde, kooperatife çok lüzumlu bu 
fonksiyonların bahsedilmediğini görürüz. 

A. P. nin bu hareketini iktisadi anlayışı 
bakımından normal kabul etmekteyiz. Ama 
ekici karşısında bunu açık açık izah etmesi ve 
sistemini samimiyetle savunması gerekir. Bu yo
lu bırakıp yüz binlerce ekiciyi oyalaması ve 
yanıltmasını siyasi ahlâk kurallariyle bağdaştı-
ramıyoruz. 

Son günlerde bahsi geçen, özel sektöre si
gara imali imkânı verileceği ve Bandrol usu
lünün ihya edilmesi konusu üzerinde kısaca 
durmak isterim. Sayın Bakan Bütçe Komisyo
nunda 3437 sayılı Kanun ile yeni tasarının 
38 nci maddesinde ihraca yönelmek kaydiyle 

1 özel sektörün sigara fabrikası kurabilme im-
I kânı olduğunu belirtmiş, ancak ne Bakanlığı-
I nın, ne de Hükümetin bu konuda bir karan ol

madığını ifade etmiştir. Biz, Bakanın meseleyi 
izah tarzından, özel sektör tarafından tale-
bedildiği takdirde, Hükümetin buna izin vere
bileceği manâsını çıkardık. Yanılmışsak buna 
sevineceğiz. Mevzuat olarak bu duruma imkân 
verilmemesini ve tatbikinden sureti katiyede 
içtinaholunmasmı temenni ederiz. Zira Devletin 
en büyük kaynaklarından birisini kurutmuş 

I olacağız. İddialar hilâfına ne gelir artması, ne 
de daha mütekâmil ambalaj sağlanacağı fikri 
tamamen yersizdir. Tekel sigaralarının kalite
sini ve ambalajını inkişaf ettirmek her zaman 
mümkündür. Bakanlığın bu konuda tütün eki
cisi ve bizleri daha sarih beyanla aydınlatma
sını isteriz. 

Değerli arkadaşlarım sözlerime son verir
ken 1969 malî yılı Bütçesinin Bakanlığa ve Te
kel Genel Müdürlüğüne ve milletimize hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım. (Ortadan ve 

I soldan alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu bir dakika

nızı rica edebilir miyim? Siyasi mücamelenin 
tahakkuk etmesine çok ehemmiyet verdiğimiz, 
bu müzakerelerde bir beyanınızda «siyasi ah-

I lâh kaidelerine mugayyeret, tâbirini kullan
dınız. Bunu tavzih ederseniz siyasi mücamele 
hususundaki gidişimiz ve yakınlığımız ispat 
edilmiş olur ve ben de bahtiyar olurum. 

C. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Devamla) — Hay hay efendim. Bu 
kısmı aynen tekrar ediyorum, Sayın Başkanım. 
«Bu yolu bırakıp yüzbinlerce ekiciyi oyala
ması ve yanıltmasını siyasi ahlâk kurallariyle 
bağdaştıramıyoruz.» Bu tâbir bir siyasi tâbir
dir, bir kasıt mevzuubahis değildir. Bunu bir 
tâbir olarak kullandım ve politikamızın, aksi
ne bir politika takibeden... A. P. iktidarını ten-
kid mahiyetinde kullandım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barut
çuoğlu. Sayın Bahadırlı buyurunuz efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 
BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1969 yılı Büt-

[ çesi hakkında görüş ve temennilerimizi arz et-
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meye çalışacağım. Bu münasebetle seslerime 
başlamadan önce Yüce Heyetinizi en derin say
gılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kalkınma çabası içinde bulunan memleketi

mizin mühim döviz kaynağını teşkil eden Güm
rük ve Tekel politikasının, en önde gelen gelir 
kaynağımızı teşkil ettiği bilinen bir keyfiyet
tir. 

Memleketimizin büyük çoğunluğunu çiftçi 
vatandaşlarımızın teşkil etmesi, Anayasamızda 
zirai mahsullerin değerlendirilmesini özel bir 
hükme bağlanmış olması konumuza ayrı bir 
önem vermektedir. 

Bakanlığın, genellikle giriş, çıkış ve transit. 
muameleleri ile bunlara ait uygulama prensip
lerini düzeltmek ve kendi sahasında kaçakçı
lığı önlemek maksadiyle lüzumlu tedbirleri al
mak görevleri arasında bulunmaktadır. Ba
kanlığın, bu görevi ifa etmek maksadiyle, hu
dut kapılarımızda gerekli yatırım faaliyetleri
ne girişmiş olmasını memnuniyetle karşılamak
tayız. 

Hudutlarımızdaki kaçakçılığın özellikle de
niz yolu ile yapıldığı bilinen bir keyfiyettir. Bu 
itibarla karakol motoru inşasına hız verilmiş 
olmasını yerinde bulmaktayız. 

Hudutlarımızda inşa edilen binaların, perso
nelin konut ihtiyacını gidermekle beraber, ti
cari ve özellikle turistik yönden ehemmiyet arz 
etmesine dikkat edilmelidir. 

Gümrük kapılarımızın giriş ve çıkışlarında 
vazifeli personelimizin, gümrük kurallarını 
tatbik ederken ilgililere, güçlük çıkartmayıp 
kolaylık gösterilmesi yolunda gayret sarf et
meleri icabeder. Bu itibarla, gerek gümrük 
ve gerekse gümrük muhafaza memurlarına burs 
açılmak suretiyle meslekî bilgi ve görgülerinin 
artırılmasına çalışılmasını yarinde ve olumlu 
karşılamaktayız. Komşu memleketlerde bu per
sonelin lisan bilgisiyle mücehhez olduklarını 
biliyoruz. Bu kurslarla bu personele lisan bilgi
sine önem verilmesini temenni ederiz. 

Ayrıca, meslekî gümrük okulu açılması ve 
bunun daha ileri bir seviyeye çıkarılmasına ça
lışılması yerinde bir teşebbüstür. 

Batı memleketleri seviyesinde personelin 
kültür alması temin edilmelidir. Bu okullarda, 
yeterli teknik bilgi verilmesiyle beraber na-
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zari ve tatbiki eğitime önem verilmelidir. Bu 
meslek okullarında, komşu memleket tabiye-
tinde olup memleketimizde öğrenim arzusunu 
gösteren öğrencilere bir kontenjan ayrılması 
düşünülmelidir. Bu öğrencilerin, memleketimi
zin bilgi ve kültürü ile yetişmiş olmaları ve be
nimsemeleri bizim için özel bir mâna taşıdığını 
belirtmek isteriz. Böyle bir imkânın sağlanması
nın millî politikamıza büyük ölçüde katkıda bu
lunacağına işaret etmek isteriz. 

Gümrük muhafaza memurlarımızın düzgün, 
yeknesak ve mevsimlere göre değişik elbise giy
meleri, üzerinde durulması lâzımgelen bir ko
nudur. Temiz bir kıyafetin, yerli veya yaban
cılarla karşılaşacakları düşünülürse, ilk tesi
rin güven telkin etmesi bakımından önem ta
şıyacağını belirtmek isteriz. 

Gümrük muhafaza memurlarının haklı bir 
istekleri üzerinde durmak isteriz: Bu memurla
rın, hudutlarımızda ve özellikle hava alanları
mızda geç vakitlere kadar vazife gördükleri: 
bir gerçektir. Bu personele fazla mesailerin
den ötürü bir tazminat veya fazla mesai ücreti 
ödenmesi ve herhalde mağduriyetlerinin gide
rilmesine çalışılmalıdır. Güç şartlar içerisinde 
vazife ifa eden bu personelin haklı görülen bu 
isteklerinin karşılanacağını ümideder Sayın 
Bakanın bu konuda bir açıklama yapmasını bek
leriz. 

Sayın senatörler, 
Bu konudaki görüşümüzü şöylece özetliyebi-

liriz: 
Gümrük ve gümrük muhafaza memurları

mız anlayışlı fakat, gümrük mevzuatını herke
se aynı ölçüde tatbik eden bir kadroya sahibol-
duğumuz, yerli veya yabancı herkesçe bilinme
lidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Uzun müddet geçmiş olmasına ve birçok 

milletlerarası ve bölgesel işbirliği ve anlaşmala
rına dâhil bulunmamıza rağmen, idareye ve 
memleketimizin ekonomik hayatına ferahlık 
getirecek ve gümrük teşkilâtında çalışan per
sonel yönünden lüzumlu reorganizasyonu sağ-
lıyacak teşkilât Kanununun hâlâ çıkarılmamış 
olmasını üzüntü ile belirtmek isteriz. Bu konu 
ile ilgili olarak, iktidarın devam edegelen tat
min edici olmaktan maalesef uzaktır. Her yıl 
bütçe müzakerelerinde ve yeri geldiği zaman-



C. Senatosu B : 32 4 . 2 . 1969 O : 3 

iarda uyarmalar yapılmıştır, iktidar mensup
larının zabıtlara kadar geçmiş beyan ve ifa
delerini bir mazeret olarak kabul etmek müm
kün değildir. 

Milletimizin muhtacolduğu ve sabırsızlıkla 
beklediği kanunların çıkarılması hususunda Gü
ven Partisinin sık sık neşrettiği bültenlerde 
gerekli ve yerinde uyarmalar yapılmıştır. Büt
çenin tümü üzerinde grupumuz adına yapılan 
tenkid ve temennilerde de işaret ettiğimiz üze
re, Hükümetin meclislerden geçirmek suretiyle 
çıkartılmasını istediği kanunları neticelendir
meye üye adedi ve imkânları müsait bulunmak
tadır. ilgili Bakanların bunun aksine beyan ve 
ifadelerini bir mazeret olarak kabul etmiyoruz. 
Böyle bir ifade, en azından her İM Mecliste bü
yük çoğunluğa sahip A. P. gruplarının çalış
madıkları ve kendi iktidarlarını ve Hükümet
lerini desteklemedikleri mânasını taşır. Mem
leketimizin ekonomik ve ticari hayatına isteni
len değişikliği getirecek ve sık sık şikâyetçi ol
duğumuz hususları asgariye indirecek ve tat
bik mevkiinde olanların vazife ve mesuliyetleri
ni tâyin ile, vergi uygulamalarını âdil ve ölçü
lü prensiplere bağlıyacak ve binnetice, Devlet 
gelirlerinin artmasına yarıyacak bir kanunun 
çıkarılmasına iktidar gruplarının gayret ve 
yardım gösterecekleri kanaatindeyiz. 

Sayın Bakanın bu konuda vereceği cevabın, 
bu ölçüler içinde ciddiyet taşıdığına inanmak 
isteriz. Yurt dışında çalışan işçilerimizin sayısı 
günden güne artmaktadır, işçilerimizin geliş 
ve gidişlerinde âzami kolaylık gösterilmelidir, 
1968 yılında izinli olarak memleketimize gelen 
İşçilerimize, binbir emekle temin ettikleri ve 
ekonomimizin muhtacolduğu dövizlerini yurda 
getirmelerinde, hudut kapılarında bozulmasını 
şahsi ve hediye mahiyetindeki eşyalarının ge
çirilmesinde kolaylık gösterilmesini takdirle 
karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 

Gümrük Genel Müdürlüğü faaliyetleri ara
sında bulunan Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki Kanun üzerinde de görüşlerimizi açık
lamak isteriz. Her balamdan kifayetsiz olan bu 
kanunun, bugünkü şartlara göre değiştirilme
si bir zaruret halini almıştır. Anayasaya aykı
rı hükümler ihtiva eden şahıs ve mal emniyeti
ni ihlâl eden bu kanun kısa zamanda ele alın-
malıdıı. 

Hudutlarımızda mayın döşemek suretiyle, 
mani olunmak istenilen kaçakçılığın, ekonomik 
ve sosyal tedbirler alınması yanında modern 
sistemler tatbik edilerek önlenmesi hususun
da gerekli tedbirler alınmalıdır. Hudut köyle
rimizin can ve mal emniyetinin korunması için 
bu lüzumsuz sistemin kaldırılmasını temenni 
ederiz. 

Tekel Genel Müdürlüğüne geçiyorum : 
Muhterem arkadaşlar, 
Tekel Genel Müdürlüğü, malî iktisadi ve sos

yal faaliyetleriyle Hazineye mühim gelir sağ-
lıyan müstahsil, müstehlik ve işçi olarak umu
miyetle bütün yurtdaşlarımızı ilgilendiren kat
ma bütçeli bir teşekküldür. 

Tütün, her sene müstahsil bakımından bü
yük şikâyet konusu olmaktadır, ihracatımızın 
temel maddesi ve ekonomimize büyük etkisi bu
lunan bu mahsulümüz üzerinde grup olarak cid
diyetle ve hassasiyetle durmaktayız. 

Bu konunun bir ıstırap halline geldiğine 
işaret etmek isteriz. Tütün piyasasının açıldı
ğı şu günlerde, mahallinde gönderdiğimiz arka
daşlarımızdan ve bizzat müstahsıldan aldığımız 
haberler iç açıcı olmaktan uzaktır. Sayın Ba
kanın, müstahsilin malının değerlendirilmesi 
konusundaki beyanlarını memnuniyetle karşı
lamış ve tütün ekicisinin yüzünün bu yıl güle
ceğini ümidetmiş idik. Halbuki, gerek tekel ve 
gerek tüccar tarafından verilmiş olan başfiyat-
îarın istihsal masrafını karşılamadığı, sembo
lik olduğu ve tütün fiyatlarına randıman ve 
kalitenin etki yapmadığını öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bize verilen bilgiye göre, tütün rekoltesi
nin geçen yıla* nazaran % 30 civarında bir nok
sanlık kaydettiği, buna mukabil, kalitenin çok 
yüksek olduğu bildirilmektedir. 

Sayın Bakanın, başfiyat yerine, tütün eki
cisinin menfaatine olan ortalama fiyatı üstün 
tesbit etmeye çalışıyoruz, tarzındaki beyanla
rının da tütün ekicisini kötü duruma düşmek
ten kurtaramadığı anlaşılmaktadır. 

Tekelin, ciddî tedbirler alarak, ağır bir 
tempo içinda yürüyen tütün piyasasına hız ve
rilmesini, tütünü kalite ve randıman üzerinden 
değerlendirilmesine ve müstahsilin mağduriyet
ten kurtarılmasına çalışılmasını temenni ede
riz. 

Bu konuda üzerinde durulması gereken di
ğer bir cihet de müstehlikin, sigaralarımızın 
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kalitesi ve nefasetinden şikâyetidir. Tütünleri
mizin kalite bakımından dünyanın en güzel tü
tünü olmasına mukabil, sigaralarımız maale
sef fena bir içim özelliği taşımaktadır. Müsteh
likin haklı vre yerinde şikâyetine, filitreli si
gara çeşitlerinin sık sık piyasada bulunmaması 
da eklenmektedir. 

Memleketimizin büyük bir ihraç metaı olan 
tütünün, ekiminden satışına kadar her muame
lesini prensiplere bağlıyan bir sistem kurul
malı, dünya piyasasında haiz olduğu şöhreti ar
tırılmalıdır. 

Çay mahsulüne gelince : 
Rize ve havalisinde yaşıyan vatandaşları

mızın geçim kaynağını teşkil eden ve herkes 
tarafından içilen çay konusunda ehemmiyetle 
durmak isteriz. 

Çayın, yakın zamanlarda memleketimizde 
yetiştirilmesi övünülecek bir hâdisedir. Bilin
diği üzere çay, dört senede mahsul vermeye baş
lamaktadır. Çay ziraatı, nazik ve ihtimam isti-
yen bir nebattır. Binbir emekle yetiştirilen 
çay mahsulüne tesbit edilen fiyatı yeterli bul
mamaktayız. Çay mahsulünün, müstahsili se
vindirecek şekilde tesbit edilmesi için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Geçen sene, 1 milyon 200 kilo çayın denize 
döküldüğünü biliyoruz. Bu sene de, 1 milyon 
400 kilo çayın denize dökülmüş olduğunu üre
ticiden aldığımız haberlerden öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Bu olayın sebebi açıktır. Çay üretimi art
mıştır. Fabrikasyon ise, kifayetsizdir. 1965 yı
lından sonra, işletmeye açılmış fabrika bulun
mamaktadır. ikinci Beş Yıllık Plân döneminde 
derpiş edilen 11 fabrikadan, 1968 yılında 4 fab
rikanın yapılması öngörülmüş iken, ancak 1 ta
nesinin ihale edilebildiği anlaşılmaktadır. 

Güney illerimizde çay kaçakçılığı yapıldığı 
şayiası yaygındır. Hal böyle iken, denize çay 
dökülmesini üzüntü ile karşılamaktayız. 

Çayımızın şikâyet konusu olmaması için ka
litesine ve ambalajına dikkat edilmesini temen
ni ederiz. Çayın ihracat imkânları mutlaka araş
tırılmalı ve tedbirleri alınmalıdır. 

Çay mubayaasındaki usulsüzlükler ve şikâ
yetler giderilmeli, geçen yıl yapıldığı gibi iyi 
vasıflı olmıyan yapraklar alınmamalıdır. 

1969 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe
lin Bakanlığa ve milletimize hayırlı ve başa

rılı olmasını temenni eder, Güven Partisi Gru-
pu adına Yüce Heyeti saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, teşekkür ede
rim. Sayın Karavelioğlu, buyurunuz efendim. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, saym arkadaşlarım; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesi vesilesiyle bâzı görüşlerimizi arz 
edeceğim ve başarı dileklerimizi sunacağım. 

Bakanlık, gümrük politikasının tanzim ve 
uygulayıcısıdır. Gümrük tarifelerinin planlan
ması ve millî ekonominin gereklerine uydurul
ması, yenileştirilmesi ve dış memleketlerle yapa
cağı müzakerelerde ihraç mallarımız lehine tâ
vizler elde etmesi menfaatlerimizi koruması ba
kanlığın büyük görevleri arasındadır. Ayrıca 
gümrük gelirlerinin de toplayıcısıdır. Bu büyük 
geliri toplıyan bakanlığın bu isi en az masrafla 
yapmış olması memnuniyet vericidir, ama sanı
yorum ki, bunun sebebi teşkilâtının belirli yer
lerde yoğunlaşmış olmasıdır. Bakanlık persone
linin zaruretler dışında büyümesi, sevk ve ida
renin zorlaşmasına sebebolur. Bakanlık küçük 
kaldı diye üzülmeye değmez. Mühim olan göre
vini yapabilmesidir. 

Günümüzde milletlerarası ekonomik ilişkile
rin artması ile müzakerelerin de artmış olması 
tabiîdir. Andlaşma, sözleşme, konferans gibi te
maslar dış münasebetler dairesinin takviyesini 
zaruri kılmaktadır. Memnuniyetle görüyoruz ki, 
bu istikamette adımlar atılmıştır. 

Bizim için bilhassa büyük ölçüde tavizli mal 
satma, kontenjan isteme ve devamlı pazar bul
maya ihtiyaç vardır. Bunları gümrükçüler ya 
sağlıyacaklardır, ya teklifler halinde plânlıya-
caklardır. Milletlerarası toplantılardan fayda
lanmak, milletlerarası dayanışmalar içerisinde 
bulunmak bugünün ekonomik zaruretlerinden-
dir. Bu gümrük ihtisası istiyen çalışmaları mali
yeciler ve ticaretçilerden beklemek doğru ol
maz. Şüphesiz eleman yetiştirmek zarurettir. Bu
na inanıyoruz, ama sanıyorum ki, bunun için de
vamlı bir okul kadrosu külfetli olur. Bunun ye
rine, ihtiyaç ölçüsünde kurslar tesis etmek daha 
pratik tedbir gibi görünmektedir. 

Gümrüklerimizde özellikle yurda dönen işçi
lere ve vatandaşlara daha fazla kolaylık göster-
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mek, mevzuatı tatbik etmekle beraber haysiyet 
kırıcı olmamak, hâdiselere sebebolmamak zaru
rettir. Kontrolların süratle sonuçllanması bilhas
sa lüzumludur. Hediyelik eşyanın tabi olduğu 
usuller basitleştirilmelidir. Alıcıya dışardan gön
derilen hediyelik eşyayı alıcının iade etmeye 
mecbur olmasını affettirecek bir gerekçe bula
mayız. Sebebi ne olursa olsun böyle nahoş hâdi
selerin izahını dışarda yapamayız. Bunun yara
tacağı itibarsızlığın telâfi imkânı bulunamaz. 
Seviyeli turistlerin birçokları, amatör tarihî eser 
alıcısıdırlar. Bu sebeple yanlarında birçok tarihî 
eseri de dışarı çıkarmaktadırlar. Buna sahibo-
lunmalıdır. Belki direkt sorumlusu biz değiliz 
diye düşünülebilir ama, uygulayıcısı koruyucu
su sizsiniz. 

Gümrük depolarında, senelerden beri biriken 
gümrük mevzuatına aykırı olarak gelen malla
rın bir dert haline geldiği bilinmektedir. Bu mal
ların ithali halinde yaratacağı mahzur belli ol
makla beraber bir çözüm bulunması da zaruri 
hale gelmiştir. Dışarıya satma teşebbüsleri fay
dasız olmuştur. Gelir kaybı yersizlik, malları çü
rümeye terk etmemize müsaade etmez. Millî Bir
lik İdaresinin ihtilâl zamanı uyguladığı bir me
tot vardı. Memnuniyetle bugünkü gazetelerde 
gördük ki, bakanlık depoları boşaltmak için, bu 
yola tevessül etmiştir. Bu metot, mallan bulun
duğu yerde açık artırma ile satmaktır. Bu da, 
kanaatimce, malların ithalinin belirli bir süre 
sonra satılmasiyle mümkün, olur. Meselâ 1,5-2 
sene gibi. Yani satışı halinde yerli sanayie za
rar vermiyecek bir hale geldikten sonra. Ve bil
hassa ithalâtçıda, istediği zaman malını çekemi-
yeceği hakkında intiba hâsıl ettikten sonra. Bü
yük satışların meselâ araba gibi büyük miktar 
tutan satışların Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile 
satılması, bir ihtisas işi olması hasebiyle daha 
doğru gibi görünmektedir. Bu vesile, ile Sayın 
Bakanın Kapıkule yangını hakkında bilgi ver
mesini rica edeceğim. Satışlarda mühim olan 
suiistimal kapılarının kapanmasıdır. Bu Millî 
Birlik İdaresi için güç olmadı. Ama sizin için 
pek kolay olacağını sanmıyorum. O zaman kaba
dayı çetelerinin teşkilâtlanması satış yerlerini 
inhisar altına almak istiyen istismarcılara geniş 
imkânlar yaratmak ister. Fakat devrin hususiye
tinden dolayı, bu kolaylıkla bertaraf edilebildi. 
Bu hususa dikkatinizi çekmek isterim. 

i Bir başka konuya temas etmek istiyorum. 
Geçen sene bir sual halinde tevcih etmiştik. Sa
yın Bakan bilirler ki, bir «APO» Ordu Posta 
Servisi Anlaşması mevcuttur. Bana verilen ce
vapta bu anlaşmanın ikili anlaşmalar arasında 
düzeltilmek üzere bulunduğu ifade edilmiştir. 
Bunun takibini rica ederim. Henüz sonuçlan
mamış olsa bile. 

Ayrıca, Türkiye'nin son zamanlarda Yakın -
Doğu silâh kaçakçılığı, mermi kaçakçılığı mer
kezi olduğu dikkatinizden kaçmamıştır. Bu va
sıf uyuşturucu maddeler için de böyledir. Bu 
konuda bakanlığımız teklif, tavsiye karargâhı 
halindedir. Bunun üzerinde ne kadar gayret 
sarf etseniz azdır. Her iki teklifimi Anayasa
nın 105 nci maddesi muvacehesinde değerlen
direceğinizi umarım. Sanmıyorum ki, direkt 
sorumlusu biz değiliz diyesiniz. 

Sayın arkadaşlarım, Ortak Pazar konusu 
çok mühim bir konudur. Ama yine direkt ola
rak Ortak Pazar Entegrasyonuna katılma, tan
zim sizin göreviniz olmıyabilir ama, müşavir
lik ve plânlama, istişari tavsiyeler sunma, Hü
kümette bu konunun takipçisi olma, ihtisas 
itibariyle size düşmektedir. Konunun aslının 
Türkiye için olumlu, olumsuz yönleri vardır. 
Bunları dengede tutmak en az mahzurlu hale 
getirmek sizin ihtisasınızın, gümrükçülerin 
ihtisasının icabıdır. Son yıllarda bakanlığınızın 
bu konu üzerinde büyük dikkat sarf edeceğini 
ve intikal devri bitinceye kadar bu gayretin 
devam edeceğini ve her türlü gayrete de de
ğeceğini takdir edeceğinizi umarım. 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bir 
Ortak Pazar münakaşası açmak esasen fuzuli 
olur. Kısaca Tekel Genel Müdürlüğü konula
rına da temas ederek görüşlerimi bitirmek isti
yorum. Şimdiye kadar Türkiye'de tütünün 
son derece geniş müstahsil kütlesini ilgilendi
ren ve millî ekonomi de hem döviz itibariyle, 
hem millî gelire katkısı itibariyle büyük bir 
yer kapladığı hepimizin bilgileri arasındadır. 
Ayrıca önemi her sene Hükümeti son derece 
pürüzlü meseleler karşısında bırakmış olması
dır. Ama, bu sene ben bâzı şahıslar tesbit ede
bildiğimi sanıyorum. Bakanlığın bu sene bâzı 
avantajlar içinde olduğunu görüyorum. Me
selâ, Ege bölgesinde, Meksika buğdayının zi-
raate uygulanması ile, taban arazi meselesi, 
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büyük ölçüde bir mahzur olmaktan, kalitesiz 
tütün yetiştirmek zorunda kalmaktan, üretici
leri kurtarmıştır. Belki bu vesile ile büyük bir 
yükü Tekel Genel Müdürlüğü sırtından atmak 
imkânın?, bulacaktır. 

Yine memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, 
birkaç senelik gayretlerin neticesi olarak, dış 
pazarlar yeter ölçüde olmasa bile, her sene ar
tan bir ölçüde tütünlerimize müşteri olmakta
dır. Gayretlerinizi takdirle karşılıyorum ve 
devamını temenni ediyorum. Bu da tütün poli
tikasına olumlu bir katkıda bulunacaktır. Ay
rıca bir şansınız daha var. O da, nihayet Tü
tün Tekeli Kanununun müzakereye alınmış ve 
önümüzdeki günlerde çıkma şansına kavuşmuş 
olmasıdır. Sanıyorum ki, iktidar partisi yeni 
bir seçime gitmeden bu tasarıyı kanunlaştırmak 
şansını, imkânını bulacaktır. Ayrıca bu sene 
bütçesinin yeni bir tütün konusundaki şansı da, 
belki de ilk defa olarak Tekel Genel Müdürlü
ğü emrine tütün alımları için bir destekleme 
imkânının verilmiş olmasıdır. Ben bunu iyi bir 
başlangıç olarak tavsif etmek isterim. 470 mil
yon lira büyük bir paradır. Size olumlu bir des
tek olacaktır. Müşahedemde yanılmadığımı um
mak isterim. Bu gayretleri takdir ediyoruz. 
Bakanın hizmet şansını da artmış görüyoruz. 
Kendilerinden evvelki kıymetli arkadaşları 
dürüst olarak bir intiba bırakmış olmakla be
raber, ıspanak gibi tütün diye, müstahsilin 
senelik emeğini hor gördüğü için, müstahsilin 
karşısına bir daha çıkmak şansından büyük 
ölçüde bu sebepten alıkonuldu. Ben öyle sa
nıyorum. Bu noktai nazarımla Türkiye politi
kasında, tütünün değerine, tütün politikası
nın değerine verdiğim önemi işaretlemek isti
yorum. Bunun Bakan için bir dikkatli husus 
olacağını sanıyorum. Geniş bir üretici kütlesi
nin hayat sahası olan tütüne bakanlığın harcı-
yacağı her emek, müstahsilin takdirini kaza
nacaktır. Bir noktai nazarımı ifade etmek is
terim. Tütün fiyatlarındaki artış, müstahsilin 
emeğini değerlendirmemektedir. Bu daha ziya
de tütün istihsalinin az ve çok olmasına bağlı 
olarak değişmektedir. Bence, tütün politikasın
da şöyle bir baz, temel kurulabilmelidir. Tütün 
müstahsili emeğini % 20 kârla paraya çevirebil-
melidir. Hiç olmazsa % 20 kârla paraya çevi-
rebilmelidir. Hattâ senelik fiyat artışlarını da 
takibedebilmelidir. Bu bir imkân meselesidir 
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' ama, geniş bir üretici kütlesini içine alan tü

tün gibi bir konu da, emeğini, hayatını bu 
konuya bağlamış olanlar hem emeğinin karşı
lığını alabilmeli, hem de bir ölçüde tatmin olu-
nabilmelidir. 

Sigara imalâtında program ve ihracaat ye
tersizliğinin verdiği sonuçlar gözümüzün önün
dedir. Sanıyorum ki doğan sonuçlar, Tekel Ge
nel Müdürlüğünü hem imalât, hem tedbirler 
yönünden yeni tedbirler almaya, yeni tasarruf
lar yapmaya zorlamış ve kendilerini bu duru
mun içerisinden kurtarmaya mecbur etmiş
tir. Bugünlerde sanıyorum ki, sigara ihtiyacın-
daki eksikliği gideremediğimizden dolayı, Mec
lis satış yerleri, son derece müşteri ile doludur. 

Raportörün, imalâta başlıyacak fabrika ha
zırlıklarının bitmek üzere olduğu izahatına 
tatminkâr buluyorum, daha fazla gecikmemesi
ni temenni ederim. 

Kahve ile ilgili bir müşahademi arz etmeme 
müsaade ederseniz. Gerekçede eksik bir izahla 
karşı karşıyayız. Diğer konularda senelik gra
fikler, faktörler, tatminkâr ölçüde verildiği hal-

ı de, kahvede bu ihtiyaç hissedilmemiştir. Sade
ce, 1964 senesinin ilk dört ayında % 6 küsur 
eksik ihtiyaçla karşı karşıya kalındığı not edil
miş ve buna rağmen bu da hesaplamada fak
tör olarak alınmamış ve yine ihtiyacından da
ha yüksek bir kahve istihlâki öngörülmüştür. 
Buna niçin temas etmek lüzumunu duyuyorum. 
Kahvede bir dert vardır. Benim müşahadeleri-
me göre, kahve, geniş bir kaçakçılık konusu ol
maktadır. Zaman zaman müşahede ediyoruz 
ki, Güney Doğudan, Kuzey Batıya doğru sey
reden kamyonların bâzıları yakalanmaktadır. 
Hattâ iskenderun - Antalya sahilleri arasında, 
zaman zaman motorların yakalandığını, kaçak 
kahve kamyonlarının yakalandığını, o bölge 
halkı sık sık müşahede etmektedir. Yani, kah
ve istihlâkindeki azalma bir belirli gerekçeye 
dayanmamaktadır. Bu gerekçe de kahve kaçak
çılığının mevcudolmasıdır. Sanıyorum ki, poli
siye tedbirler fayfla etmediğine göre, burada 
fiyat politikası ile, durumu gözden geçirmek 
zaruridir. Yoksa kahve ithalâtının azalmış ol
masının sıhhatli bir gerekçesini göremiyorum. 
Siz belki diyeceksiniz ki, biz kaliteli çaylarla 
piyasayı ikmal ettiğimiz için, kahvenin yerine 
onu ikame edebiliyoruz. Ama, sanmıyorum ki, 

j bu kanaate siz de katılanınız. 
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Çay bahsine gelince; raporda imha edilen 
çay zararı, net 8 milyon Tl. dır. Aslında ise bu 
zararın, 25 milyon Tl. sından az olmadığı, üs
telik vasıfsız çay satışından kaybedilen döviz 
ve para kaybı da düşünülünce, muhtemel ka
zançtan kajbm büsbütün arttığına işaret edil
miştir. Buna rağmen, Hükümet, çay istihsalinde 
hamle sağlıyacak plânlanmış fabrikalara para 
ayıramamıştır. Bereket versin komisyon bu ek
siği giderebilmiş ve Tekel Genel Müdürlüğüne 
para olarak verememişse bile, bu fabrikaları 
yapma yetkisini tanımıştır. Bunu da bir ba
şarı telâkki ediyorum. Tekel Genel Müdürlüğü
nün bir şansı da, makinalannm büyük ölçüde 
MKE nden sağlayabilecek olmasıdır. Sadece 
1/5 ihtiyacı ithal malı olan makinalara ayrıla
cak ölçüdedir ki, bunu da piyasada kolayca bu
labileceğini sanıyorum. Yani demek isterim ki, 
Tekel Genel Müdürlüğü yatırımlarının, progra
ma uygun olarak tahakkuk etmemesinin, sebep
lerinin haklı izahını bulamazsınız. 

Bakandan çay bahsinde, memleketin kaçak 
çaya alıştırılmasınm önlenmesini rica ediyo
rum. Yani çaylarımızı daha kaliteli hale getir
melisiniz. inşa halindeki fabrikaların, program 
hedeflerine uygun olmasına seviniriz. Umarız 
ki Bakan; vazife arkadaşlarına gereken yardı
mı yapmakta, onların sıkıntılarını zamanında 
gidermekte, geç kalmıyacaktır. Raportörün de
diği gibi, 1969 daki çaydaki soldurma, kıvır
ma ve kurutma kapasitesinin 1968 yılma göre, 
daha vahim bir şekilde gelişmesinin sebebi ne
dir? Bilgi verirseniz memnun oluruz. Bu husu
sun düzeltilme şansları elinizde değil midir? 
Komisyonun koyduğu tahsisatın İkinci Beş 
Yıllık Plân hedeflerine zamanında ulaşmasına 
olumlu etkisi ne olacaktır. Sözlerimi bitirme
den önce, kısaca bir görüşümü sunmak istiyo
rum. 

Millî Birlik idaresi zamanında uygulanmış 
bir çay ve tütün politikası vardı. O politikanın 
değerini, bugün de muhafaza ettiğini sanıyo
rum. Âdildi, müstahsil lehine idi ve millî poli
tikanın gereklerine uygundu. Yalnız küçücük 
bir mahzuru vardı, o da partizanlığa müsa-
idolmaması idi. Sanıyorum ki, Sayın Bakan, 
bunu mahzur telâkki etmiyecekler ve o poli
tika genç Bakanımızın politikasına intibak ha
linde olacaktır. Bu bütçe konuşmamızla genç 

Bakanımızı teşvik etmek istedik. Memleketin 
^ene insanların hizmetine, hergün artan bir 
ihtiyacı vardır. Kendisine gönülden başarılar 
diler, hizmet arkadaşlarını ve sizleri saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu teşekkür 
ederim. Sayın Üner buyurunuz efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA RAGIP 
ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının güzide mensupları. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1969 malî yılı Büt
çesi dolayısiyle Senato Kontenjan Grupunun 
görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Memleketimizin en önemli ihraç maddeleri
nin politikasiyle uğraşan Bakanlığınız Devlet 
Gelir Bütçesinin yüzde 33,9 unu tenlin eder, gi
derden de ancak binde 23 nisbetinde pay alır. 
Millî bütçe gelirinin üçte birini karşılıyan bu 
bakanlık, hâlâ Cumhuriyetin ilik kuruluşunda 
kabul edilmiş ve modası geçmiş kanunlarla ida
re edilir. Bugün mer'i olan Gümrük TeşMlât 
Kanunu, Gümrük Kanunu, kaçakçılığın men 
ve takibine dair olan kanunlar bugünün ihti
yaçlarına ve asrın gidişine cevap vermekten 
çok uzaktır. Bakanlığın bu konuda hazırladı
ğı yeni tasarılar, yıllardan beri komisyonlar
da bekler durur. Bu taşanların en önemlisi 
Gümrük Teşkilât Kanunudur. Gümrük nizam 
ve prensiplerinde iyi bir uygulama sağlıyacak, 
gümrük gelirlerinde bir artışa sehebolacaktır. 
Aynı zamanda birçok formaliteleri kısaltacak 
ve işlerin hızlı yürümesini temin edecektir. 
Bu kanunun getireceği mühim bir yenilik de, 
gümrük uzmanlar kurulu kurulmasına, imkân 
vermiş olmasıdır. Gümrük kanun tasarısı ha
riçten girecek eşyalardan alınacak eşyalardan 
alınacak vergi ve diğer Gümrük vergileri ve 
hediyelik eşya konusunda yeni formüller getir
mektedir. 

Bakanlık tarafından hazırlanıp Başbakan
lığa tevdi edilen diğer bir tasan da, kaçakçılı
ğın men ve takibine dairdir. Bu tasan da yıl
lardan beri millî gelirimizde büyük zararlara 
sebebolan kaçakçılığı önleme bakımından önem
lidir. Kaçakçılığın önlenmesinde en tesirli un
surun, alınacak iktisadi tedbirler olduğuna ina
nıyoruz. Güney Doğu hudutlanmızda yıllar
dan beri devam eden kaçakçılığı, mayın dökme 
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tedbirleri ve jandarma 'kuvveti önliyememiştir. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye nüfusu sü

ratle artmakta ve !beslenme problemi gün geç
tikçe büyük bir dâva halini almaktadır. Mem
leketimiz, hayvani proteinden en az nasibini 
alan bir ülkedir. Her yıl 200 milyon lira de
ğerinde 800 bin koyun kaçak olarak ihracedil-
mekte buna karşılık, incik, boncuk getirtilmek-
tedir. Netice olarak, Türk halkı proteinsiz bı-
ralkümaıktaıdir. Kaçakçılık olaylarına karşı en 
müessir tedbirin, hudut ve sahil şehirlerimizde 
açık pazar ve serbest liman kurulması olduğuna 
inanıyoruz. 

Türkiye'ye gelen bir turistin, seyahatinin ba
şında ve sonunda göreceği insan gümrük memu
rudur. Milletimizin en iyi propagandasını bu 
memurlarımızın tutumu ve davranışı yapacaktır. 
Hükümetimiz turizm işinin üzerinde ehemmiyet
le durmaktadır. Türkiye'nin inkişafı turizm 
sektöründen gelecek dövize bağlıdır. Bugün 
yalnız turizm gelirleriyle geçinen milletler var
dır. Gümrük mevzuatı da, sık sık değiştirilme-
melidir. Bu birtakım anlaşma güçlükleri 'doğu
rur. Gümrük muafiyetlerinin verdiği karar, 
gayet açık ve uzun süreli olmalıdır. 

Şimdi sırasiyle tekelin mamulleri üzerinde 
durmak istiyorum. Bunların başında çay gelir. 
Çay memleketimizin ekonomisinde gittikçe 
önem kazanmaktadır. Senelerce dışarıdan it
hal edilen çayın, Türkiye'de yetiştirilmiş olması 
övünülecek bir hâdisedir. Türkiye'de çay eki
mi, 1914 - 1918 seneleri arasında başlamıştır. 
Rize'nin çay yetiştirmeye müsait bir iklime sa-
hiboMuğunu ilk söyliyen kişi, Hulusi Karade
niz'dir. Daha sonra Zihni Hoca isimli değerli 
ve gayretli bir hoca kollarını sıvayıp çay ziraa-
ti hakkında, o civar halkını tenvir etmiş ve 
bundan 30 yıl evvel ilk çak mahsulünü elde et
miştir. tik mahsul ancak 30 kilo idi. O gün
den beri çay ekiminde büyük ilerleme oldu. Bu
gün 660 köy ve 85 bin aile çay ekimi ile meş
guldür. Rekolte 90 - 100 bin tondur. Bu mah
sul, memleketimizin ihtiyacını karşıladıktan 
başka, dış memleketlere de ihraç imkânı hâsıl 
olmuştur. Genel olarak 4,5 kilo yaş çaydan, 
bir kilo çay elde edilir. Kilosu da ortalama 20 
liraya mal olur. Çay nazik bir nebattır. Dalın
dan kopanldıktan 24 saat sonra, fabrikada mu
ameleye tabi tutulması gerekir. Şayet birkaç 
gün bekletilirse kalitesini kaybeder. Çayın ih-

I racmdan bir fayda ümidediliyorsa fabrika ade
dini süratle çoğaltarak, yaş çay mahsulünü, he
men satınalmalıdır. ikinci Beş Yıllık Plânda 
öngörülen 11 çay fabrikası tahakkuk ederse, 
bu sıkıntıların ortadan kalkacağı tahmin edile
bilir. 

Uzak Doğumda Japonya'da ve Çin'de bir 
nevi beyaz çay yetişiyor. Ve dünyanın her ta
rafında rağbet görüyor. Bunun bizim memleke
timizde de yetişeceğini, yetiştirileceğini ümidedi-
yorum. Japonya bizimle aynı iklim ve havayı 
gösterir. Aynı çay her halde bizde de yetişebilir. 

Türk ekonomisinde en büyük rol oynayan 
millî mahsulümüz tütündür. Geçen yıl da bu 
kürsüden arz etmiştim. Her sene tütün piyasası
nın açılışı hâdiseli oluyor. Tütün ekicisi, tücca
rı, ihracatçısı büyük bir huzursuzluk içinde kalı
yor. Parti sözcüleri konuşuyor, gazeteler maka
le yazıyor, fakat hâdise her yıl tekerrür ediyor. 
Aslında hâdise bir üretim ve tüketim dengesizli
ğidir. Tütün ekicisi mahsulüm nasıl olsa satılır 
düşüncesiyle fazla eker ve tütün ekimi için mü-
naidolmıyan topraklara ekerse tütün mahsulü 
•hem kalitesiz olur, hem de.ihraç miktarının çok 
üstüne çıkar. Her yıl stokların üstüne bir stok 
ilâve edilir. 1987 - 1968 ihracat mevsiminde 85 
bin tonu Tekelde, 47 bin tonu tüccarların elinde 
olmak üzere 160 bin ton tütün stoku husule gel
miştir. Bu rakamlar Türkiye'nin iki yıllık ih
racat miktarına eşittir. Yunanistan'da da büyük 
tütün stoklan vardı. Son zamanlarda Cunta 
idaresi, bu stoklar Rusya'ya vererek takas yo-
liyle karşılığında şilep sipariş etmiştir. Bilmem 
bizde de böyle bir şey düşünülebilir mi? Hükü
met tütün ekicisinin menfaatine olarak fiyatları 
üstün tutmak istemektedir. Dış memleketler ise, 
pahalılık ve kalite düşüklüğü dolayısiyle tütün 
almamaktadır. Bütün bu olayların yegâne çare
si tütün ekiminin disipline edilmesi, ihtiyaca gö
re tütün ekilmesi, ikincisi de, tütün fiyatlarının, 
dünya piyasasına göre ayarlanmasıdır. Tütün 
satışında, en büyük, Yunanistan ve Bulgaristan 
bu tedbirler sayesinde tütün kalitelerini ve fiyat
larını düzeltmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bütün dün
ya Virginya tütününün hegemonyası altına gir
miştir. Hoş ve yumuşak bir içime ve tatlı bir ko
kuya malik olduğu için her tarafta tutulan bu 

l tütüne yüzde 10 da Türk tütünü karıştırılmak-
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tadır. Yüzde 10 dan fazla karıştırılırsa kalitesi 
bozuluyormuş. O halde Şark tütünlerinin dünya 
pazarlarındaki yeri belli olmuştur. Bizim de 
tütün kalitesinde bir reform yapmamıza ihtiyaç 
vardır. Memuniyetle haber aldığımıza göre Te
kel idaresi Marmara ve Muğla bölgesinde böy
le tip tütün yetiştirme teşebbüsüne geçmiş ve iyi 
sonuçlar almıştır. Kendilerini tebrik ederim. An
cak bu tütün çeşidi özel bir ekim, bakım ve bü
yük kurutma hangarlarına ihtiyaç hissettirmek
tedir. Ayrıca tütün ekicileri eğitime tabi tutu
larak tütün ziraati hakkında da uzun bilgiler 
vermek icabediyor. Memleketimizde 2,5 - 3 
milyon dekar araziye tütün ekilmektedir. 500 
bin aile yani, nüfusumuzun % 2,5 - 3 ü tütün 
ekimiyle meşguldür. 

Muhterem arkadaşlar, sigara içimi artık bu
gün dünyada başlıca bir zevk olmuştur. Bizim 
demode sigara fabrikalarında yapılan klâsik 
harmanlardan vazgeçmek zamanı gelmiştir. Pa
kistan, iran, Suudi Arabistan, Mısır ve hattâ 
Japonya'da yapılan sigaralar, içim bakımından 
bizimkilerden daha iyidir. Geçen yıl da bu 
kürsüden arz etmiştim. Tütün kanser yapan 
bir maddedir. Hiç olmazsa insanlarda mevcut 
bir kanser istidadını 20 sene öne almaktadır. 
Normal halde kanserojen maddeleri çok az olan 
tütün, sigara halinde yakıldığı zaman, içinde 
800 derece husule gelmekte ve bu suretle ben-
zotilen denilen kanserojen bir madde husule 
gelmektedir. Geçen yıl dünya literatüründe 
bâzı neşriyat oldu. Birtakım gazete ve dergiler 
Türk tütününün kanser yapmadığına dair ya
zılar yazdılar. Bu fırsatı en iyi şekilde değer
lendirmek lâzımdır. Tekel Bakanlığımızın ha
rekete geçmesi, lâboratuvar denemeleriyle bu 
iddiayı tahakkuk ettirmesi, hazırlanan raporu 
basınla, radyoyla, televizyonla dünya tıp mec-
mualariyle dünya kamu oyuna aksettirmesi lâ
zımıdır. 

Şimdi de tuz mahsulümüze geliyorum. Tuz 
imalâtında her yıl ziyan edildiği malûmdur. 
Tuzun hem kalitesinde hem ambalajında yeni
lik yapılması ve satış fiyatları ayarlanması lâ
zımdır. Tuzlarımız pırıl pırıl temiz değildir. 
Yurdumuza gelen turistler bizim tuzumuzu be-
ğenmeyip1 memleketlerinden getirdikleri tuzla
rı kull anıyorlar. 

Bütün dünyada tuz rafine cihazları vardır. 
Bunlardan satmalarak tuzlarımızı ıslah etmek 

imkânı vardır. Bunun da zamanı gelmiştir. Hele 
Orta - Anadolu'da satılan kaya tuzları, yenecek 
durumda değildir. Tuz çıkarılırken barut kul
lanılıyor; bu da tuzların üzerinde simsiyah bir 
leke halinde yerleşip kalıyor, idare bu -siyahlığı 
ıslah etmeli ve böylece satışa arz etmelidir. 

Bundan başka, Karadeniz sahilinde dağlarla 
çevrili bâzı mıntakalarda Rize ve Safranbolu 
havalesinde kuatır denilen bir hastalık, adetâ 
salgın halindedir. Bu iyot noksanından meydana 
gelen bir hastalıktır. Bu havali için iyot ihtiva 
eden tuz göndermekte fayda vardır. Bunun için 
Sağlık Bakanlığiyle teşriki mesai edilmesini 
rica ederim. 

Rakı imalâtımız üzerinde de durmak isterim. 
Bizde bir rakı çeşidi çıktığı zaman, içimi, amba
lajı, kalitesi her şeyi tamam ve düzgün oluyor 
fakat seri imalâta geçtikten sonra kalite bozulu
yor. Rakı meraklıları dinlendirilmiş rakı istiyor
lar. Türkiye'de rakı imalâtı normal istihsalin üs
tünde olduğu için böyle dinlendirilmiş rakıyı pi
yasaya arz etmek de mümkündür. Bizim rakıla
rımız, maalesef Yunan ve Bulgar rakılariyle boy 
ölçüşememektedirler. Bilhassa Yunanlıların sa
kız katarak imal ettikleri mastikaları, bizim ra
kılarımızdan daha çok tutulmaktadır. 

Bizde imal edilen biralar da, içim itibariyle 
güzel değildir. Ekserisinin gazı kaçmış ferman-
te olmuş bu suretle piyasaya çıkarılıyor. Bir kı
sım vatandaşlarımız siyah biraya itibar ediyor
lar. Siyah birayı da piyasada bulmaya imkân 
yoktur. Bira şişeleri kocaman hantal bir şekilde 
yapılmaktadır. Halbuki Avrupa'da olduğu gibi 
biraları zarif bir şekilde gerek cam gerek made
nî kutular içinde piyasaya arz etmek mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlarım bugün Tekel mah
sullerinin sigara, rakı, şarap, likör, bira tuz am
balajlarının iç açıcı ve gayet zevkli bir şekilde 
piyasaya arz edilmesi lâzımdır. Bunun için de 
dış ticaret rejiminde, bâzı değişiklikler yaparak, 
kambiyo tahditlerini kaldırarak, en güzel, en 
lüks renkli kâğıtların Türkiye'ye girmesini te
min etmek lâzımdır. Güzel ambalaj kâğıdı ithali 
yasaklanmış olduğu için, ambalajlarımız maale
sef güzel olmuyor. 

Üzüm hakkında da bir iki cümle söylemek is
terim. Türkiye dünyada üzüm istihsali bakımın
dan 4 ncü sırayı işgal eder. Fakat maalesef 
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üzümlerimizi lâyikiyle değerlendiremiyoruz. 
Üzümlerimizin bellibaşlı mahsulü olan şarapla
rımız dünya piyasasında pek satılmıyor. Yani ih
raç imkânlarından az istifade ediyoruz. 

Şarap imali için özel bir çeşit üzüm yetişti
rilmesine ihtiyaç vardır ve bütün üzüm mahsu-
lüzümü de, zaten şaraba çevirmeye imkân yok
tur. O halde elde iki çare kalıyor, üzüm suyu ve
ya endüstriyel şıraya önem vermek. 

İkincisi soma ve ispirto fabrikaları açmak. 
Üzüm suyu son senelerde yapılmaya başlanmış
tır. Orta - Anadolu^da ve bilhassa Nevşehir'de 
yapılan üzüm suyu; fevkalâde nefistir. Bunla
rın kokakola veya emsali gibi her tarafta istih
lâki mümkündür. 

Somaya gelince rakının iptidai maddesi olan 
soma imali, ehemmiyetle ele alınacak bir konu
dur. Yine Nevşehir'den misal alıyorum. Nevşe
hir'in yıllık üzüm rekoltesi 200 milyon kilodur. 
Orada mevcut 15 şarap fabrikası, bunun bir kıs
mını alır, bir kısmını da Tekel satmalır. Fakat 
kilosu 90 kuruştan alır, 180 milyon kilo üzüm 
elde kalır ve çar çur olur gider. Biz bu mahsu
lün kurtarılması için soma fabrikalarının üzüm 
mıntakalarında kurulmasından başka çare gör
müyoruz. 

Sözlerime son verirken Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı 1969 Bütçesinin milletimeze ve memleke
timize hayırlı olmasını diler hepinizi saygıyla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üner teşekkür ederim 
efendim. Sayın Adalı buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler 1968 bütçe yılında 20 mil
yar 712 milyon küsur liralık genel gelir tahmini 
içinde 7 milyar 15 milyon küsur lira ile, genel 
gelir bütçemizin % 33.9 unu temin etmiş olan 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı kurulduğu günden 
beri her bütçe yılında yapılan müzakereleri tet
kik ettiğimiz zaman, gümrük kapılarında cere
yan etmiş münferit vakalardan, tuzların paket
lenmesine kadar en ufak teferruat dahil olmak 
üzere aynı mevzuların muhtelif sözcüler tarafın
dan tekrar edilmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu bakımdan biz kıymetli senatörler tarafından 
tamamen bilinmekte olan teferruattan ziyade, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesinde umu
mi tenkid ve temennilerimizi arz edeceğiz. 

I Gümrük : Bakanlığın kuruluşu üzerinden 37 
seneyi aşan bir müddet geçmiş olmasına ve bu 
zaman zarfında gümrük hizmetleri hem miktar 
olarak artmış ve hem de vasıf itibariyle büyük 
değişiklik göstermiştir. Gümrük prensiplerinde 
ve politikasında büyük değişiklik olmuştur. Hiz
met anlayışı çok genişletilmiştir. Memleket eko
nomisine şekil veren önemli bir unsur haline 
gelmiştir. Garp Gümrük İşbirliği Konseyi, Müş
terek Pazar, Pakistan ve İran'la yapılmış olan 
Bölgesel îşjbirliği, Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı, Avrupa Ekonomik Ko
misyonu Dahilî Nakliyat Komitesi, Kenedy mü
zakereleri gibi beynelmilel teşekküllerle ortak 
bilgiler tesis olunmuş. Bunun yanında sayılan 
yüzbinleri bulan dışardaki Türk işçilerinin ve 
yabancı turistlerin, giriş ve çıkış transit pek çok 
gümrük problemleri meydana çıkmış olmasına 
ve o nisbette iş hacmında artış bulunmasına rağ
men, Gümrük teşkilâtında personel bakımından 
lüzumlu olan ve idareye, hizmetlerini rasyonel 
bir şekilde yapmak imkânını verecek ve halen 
BMM sine Bakanlık tarafından intikal ettirilmiş 
olan Teşkilât Kanununun biran evvel kanunlaş
ması için lüzumlu gayretin, bütün Parlâmento 
azaları tarafından gösterilmesinde zaruret ol
duğu kanaatindeyiz 

Tekel Genel Müdürlüğü : 
Muhterem senatörler, Devlete büyük gelir 

sağlıyan Tekel Genel Müdürlüğü, Türk köylü
sünün emeğini değerlendirmekten başka, bütün 
vatandaşları çok yakından ilgilendiren sigara, 
içki, çay ve tuza kadar çok çeşitli istihlâk mal
larının imalâtı ve bir kısmının ihracatiyle meş
gul olarak, çok cepheli bir faaliyet alanı gös
termektedir. Şurası muhakkaktır ki, Tekel Ge
nel Müdürlüğü personeli bu çok çeşitli faaliyet
leri. cok dar kadrosu ve teskilâtiyle eritmekte
dir. Elbette ki, bu çok çeşitli faaliyetlerin için
de, teknik noksanlar ve kapasitelerinin üstünde 
çalışması dolayısiyle, tenkid edilecek noktalar 
vardır. Fakat muhakkak olan sudur ki, Tekel 
Genel Müdürlüğü, takatinin üstünde çalışmak
ta ve kendisine verilen vazifeleri mevcut imkân
lar içinde en iyi şekilde yapmaktadır. Tekel 
Genel Müdürlüğüne yeni bir veçhe verilmesi, 
üzerinde durulması lüzumlu bir mevzu olmakla 
beraber bugün için âcil bir durum arz eden ve 

I halen Millet Meclisi Bütçe Komisyonundaki Teş-
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kilât Kanununun biran evvel çıkarılmasını te
menni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün ve çay mev-
zularına geçmeden evvel burada bir noktaya 
temas etmek istiyorum. Bilhassa Sayın CHP. 
Sözcüsü Doğan Barutçuoğlu arkadaşımızın ve 
Güven Partisi Sözcüsü Sayın Bahadırlı arkada
şımızın üzerinde durdukları bir nokta var ki, 
umumi hatları itibariyle de yalnız bu mevzua ait 
değil, bütün mevzuda her zaman prensip itiba
riyle açıklanması ve üzerinde fikir birliğine var
mamızın lüzumlu bir konu olduğu kanaatinde
yim. 

Halk Partisinin Sayın Sözcüsü Doğan Ba
rutçuoğlu, böyle teknik, politik tarafı olmıyan 
bir bakanlık bütçesinde, gecenin "bu saatinde, 
sıoyadı ile müsemma olarak barut gibi bir konuş
ma yaptı. Kendisinin muhtelif sözleri ile üze
rinde, sayın diğer sözcü arkadaşlarımın da işa
ret ettiği gibi, tütün gibi, çay gibi memleket 
ekonomisinin ve müstahsilinin, vatandaşlarımı
zın büyük kısmının yakînen alâkadar olduğu 
mevzularda, partilerin bir görüşbirliği içerisin
de olması ve bunu bir polemik mevzuu yapma
ması icabederken, muhterem arkadaşım her ne 
sebeptense; her halde bu seneki Ege tütün kam
panyasının Hükümet bakımından müsait ve 
olumlu geçmesinin verdiği telâş içerisinde âdeta 
hırsını burada çıkarmak ister gibi, durup du
rurken Hükümete ve bu arada Adalet Partisine 
de tâanda bulundu; hattâ ağır isnatta bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Gümrük Teş
kilâtı Kanunu, gerekse Tekel Teşkilâtı Kanunu 
Millet Meclisine Hükümet tarafından intikal et
tirilmiştir. Hükümet tasarıyı Parlâmentoya tev
di ettikten sonra, artık o tasarıların hâkimi, o 
tasarılar üzerinde sahibi salâhiyet olan parlâ
mentolardır. Hükümetin vazifesi bitmiştir, ta
sarı Parlâmentoya intikal ettikten sonra. Parlâ
mentolar o tasarıyı benimserler, komisyonların
da olgunlaştırırlar. Parlâmento deyince Adalet 
Partisi kastedilmez. Parlâmento Anayasamızın 
da gayet sarih ifade ettiği gibi, bütün partile
rin meydana getirdiği mânevi bir varlık. Onun 
içerisinde Sayın CHP. li arkadaşlarımız da var. 
Çıkan kanun Parlâmentonun eseridir. Adalet 
Partisinin, yalnız tek başına grup olarak Parlâ
mentoyu temsil etmek ne hakkı vardır, ne sıfatı 
vardır, ne de bundan ötürü kendisine bir tâanda 

bulunulabilir. Eğer Parlâmento bâzı kanunları 
geç çıkarmışsa, bunun bütün vebali hepimizin 
üzerindedir. îşte biz de bundan şikâyetçiyiz. Par
lâmentonun çalışmasına sürat verelim diyoruz, 
Daha iki gün evvel îçtüzük tadilâtı hakkında 
yaptığınız, parti olarak yaptığınız tebliğ mey
danda. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunlar Parlâ
mento tarafından çıkarılmaya hiç şüphesiz çalı
şılacaktır ve komisyonlarda üzerinde çalışılmak
tadır. Parlâmentoların çalışma sistemleri içtü
züklerinde gösterilmiş, Anayasada gösterilmiş. 
Bu usul içerisinde çalışmakta olan parlâmento
larda, kanunların bir kısmı gecikir, bir kısmı 
diğer devreye kalır, ama bunun vebali ve güna
hını istediği zaman, her kanunu çıkaran Adalet 
Partisi mazeret gösteremez şeklinde ifade etmek, 
kendisinin de burada bir sandalye işgal ettiği 
muhterem Senatomuzda ve Parlâmentomuzun 
çalışması ile ve Parlâmento mefhumu ile, kabili 
telif değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, tütün mevzuuna ge
liyorum. Türkiye'de 300 yıldan fazla bir zaman
dan beri dikilmekte olan tütün yurdumuzda 
7 000 civarında köy ve bucak ve ilçede 400 000 -
500 000 ekici ailesinin, yani yaklaşık olarak nü
fusumuzun, sekizde birinin yetiştirdiği ve 
yıllık ihraç gelirimizin yüzde 30 una yakın kıs
mını teşkil eden sınai bitkiler üretimine av^Wş 
olan 1 milyon 648 bin hektar arazinin 295 000 
hektarında tütün ekilir, hâsılı tütün memleketi
mizin iktisadi ve sosyal hayatında mühim mevkii 
olan bir ürünümüz olduğu halde, maalesef, ül
kemizin uzun yıllardan beri, belirli bir tütün 
politikası vardır, denilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, tütüncülüğümüzün 
çözüm bekliyen çok önemli problemleri olduğu 
şimdiye kadar çok ifade edilmiş bir gerçektir. 
Burada teferruata girmeden bâzı meseleleri arz 
etmek istiyorum. Tütün istihsalini kaliteye yö
neltmek. 

Muhterem esnatörler, dünya tütün üretimi
nin yaklaşık olarak % 6 sim memleketimiz tü
tünleri teşkil etmektedir. Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında, tütün üretimi 150 milyon kilo 
olarak öngörüldüğü halde, üretnnimiz bu mik
tarın daima üzerine çıkmıştır. 1968 yılı rekolte
si 182 milyon kilo civarındadır, istihsalin mü
cerret artması bir mâna ifade etmez. Elverişli 

— 620 — 



C. Senatosu B : 32 4 . 2 . 1869 O : 3 

olmayan araziye tabana kayarak yapılan istih
sal ne ekici için, ne alıcı için, ne de memleketi
miz için faydalı değildir. Bu bakımdan Tekel 
Genel Müdürlüğünün tatbik etmekte olduğu iyi 
tütüne iyi para, düşük tütüne az para prensibi
ni tasvibetmekteyiz. 

Muhterem senatörler, meseleyi polemiğe kaç
madan ve tütün mevzuuna politika sokmadan 
tetkik edersek vaziyet açıktır. Tütün istihsali
miz yıllık olarak 160 000 ilâ 180 000 ton ara
sındadır. Yukarıda arz ettiğimiz gibi 1968 re
koltesi 182 000 ton olmuştur. Bu yılki rekolte 
160 000 ton olarak tahmin edilmektedir. Yılda 
ortalama olarak 40 milyon kilo tütün dâhilde 
tüketildiğine göre, geri kalan kısmının ihra-
cedilmek mecburiyeti vardır. Dış piyasalarda 
bellibaşlı alıcılarımızın ihtiyaçlarının gelişme 
seyri çok yavaş olduğundan, yıldan yıla ihtiyaç
tan fazla yetişen tütünler, destek alımından Te
kel elinde birikmektedir. 

Muhterem senatörler, esasen Şark tipi tütün, 
yani Türk tipi tütün istihsal edilen Türkiye, 
Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya'nın yıllık 
tütün üretimi 400 000 tonun üzerindedir. Bü
tün dünyadaki Şark tipi tütünlerinin sarfiyatı 
ise, 200 000 ton civarındadır. Böylece dış ih
tiyacın üretimden az olması sebebi ile ihracatta 
büyük bir rekabet meydana gelmiştir. Ve rakip
lerimiz bizim yapamadığımızı, yani fazla dikime 
izin verilmemesi ve kaliteyi iyileştirmek sure
tiyle dış satış imkânlarını çoğaltmaktadırlar. 
Halen Millet Meclisinde görüşülmekte olan tü
tün ve tütün Tekeli kanun tasarısının kanunlaş
ması ile, Türk tütüncülüğü de ciddî bir disipline 
ve bir politikaya kavuşacaktır, işte bu durum 
muvacehesinde, her yıl Tekelin stoklarının art
makta olduğu bir gerçektir. Halen Tekelde des
tek alımlarından stok miktarı 130 000 tondur. 
1969 mahsulünden bir miktar ilâve edildiği tak
dirde mevcut stokların 150 000 tonu geçeceği 
bir gerçektir. Ve halen stoklarda Tekelin 
1 milyar 416 milyon lirası âtıl durumda kalmak
tadır. Destekleme stoklarının depo edilmesinde 
güçlük olduğu gibi, bu tütünlere her sene değe
rinin yüzde 15 i kadar masraf yapılmaktadır. 
Tekel için mevcut stokların tasfiyesi üzerinde 
ehemmiyetle durulması lâzımgelen bir mevzu
dur. Destek tütünlerinin satışı için, idarece bü
yük bir gayret sarf edildiği ve olumlu neticeler 
alındığı halde istihsalin devamlı olarak iç istih

lâk ve ihracat imkânlarından fazla olması Te
kelin destekleme stoklarının devamlı artmasına 
sebebolmaktadır. 

Sayın Bakandan çok ehemmiyetli gördüğü
müz ve milyonlarca liramızın yattığı bu stokla
rın ekonomimize yararlı bir şekilde tasfiyesi için 
Hükümet seviyesinde bir formül bulunmasını 
ehemmiyetle temenni etmekteyiz. Zira bugün
kü durumu ile Tekel, asli vazifelerini yerine ge
tirememektedir. Ve bu eski senelerin mahsulü 
tütünler, ticari değerlerinden zamanla kaybet
mektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
ehemmiyetle belirtmek istediğimiz bir husus da,, 
teknoloji mevzuudur. Tekel Genel Müdürlüğü
nün iştigal mevzuları arasına giren bütün mad
deler çok nazik, ihtimam istiyen ürünlerdir. 
Toplanmaları, taşınmaları, muhafazaları ve imal
leri teknoloji bakımdan çok ileri bir seviye is
ter. Aksi takdirde kalite düşük olur. Fakat 
maalesef Tekel Genel Müdürlüğü mevzu itiba
riyle takatinin üzerinde çalıştığından ayrıca des
tek alımları da olduğundan, hizmeti mümkün ol
duğu kadar karşılıyabilmek gayreti içinde tek
nolojiye gerekli yeri verecek imkâna ve bünye
ye sahip değildir. Bilhassa, dış piyasada tekel 
maddelerine rağbet edilmesi için, iç piyasada te
kel maddelerinin yerine ithal mallarının ikâme 
edilmemesi ve kaliteli mal imali teknolojiye ve
rilecek ehemmiyetle mütenasiptir. 

Muhterem senatörler, tütün mevzuuna son-
verirken şu hususu bilhassa belirtmek isteriz. 
Tütün bir politika mevzuu değil, Türkiye'nin 
ekonomisinde dış gelirinde mühim yeri olan, yüz-
binlerce ailenin geçim mevzuu olan hassas ve 
mühim bir mevzudur. Bu bakımdan tütünü da
ha tarlada iken politika mevzuu yapmak, tütün 
ekicisini, herkesin politik anlayışına göre bir 
polomik mevzuu yapması ve bir tarafa çekmesi 
maalesef her şeyden evvel ekicinin ve memleket 
ekonomisinin aleyhine olmaktadır. Bu sebeple, 
daha tütün piyasası açılmadan, muhtelif kanaat-
talri siyasi gayretlerin, vatandaşın lehine değil 
bilâkis aleyhine olduğu düşünülmemektedir. 
Kısaca her şeyden evvel, tütünü ve ekiciyi pole
mik malzeme mevzuu olmaktan elbirliği ile çı
karmalıyız. 
Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmamızı ev

velden hazırlamıştık, isabet olmuş sayın, CHP 
sözcüsü arkadaşımız, mensübolduğu sayın parti-
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nin daha kampanya açılmadan bildiriler neşret
mek suretiyle, tütünü bir polemik mevzuu yap
ması kâfi gelmemiş gibi, bunu, bütçe gibi teknik 
bir mevzudaki müzakrelerde buradaki konuşma
sının içerisine de kattı. Bir taraftan diyor ki 
sayın sözcü arkadaşımız, tütünü bir politika 
mevzu olmaktan çıkaralım. CHP olarak tütünü 
partiler üstü mevzu yapmak istiyor, diyor. CHP 
olarak tütünü partiler üstü mevzu yapmak isti
yoruz, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, yine kendi partile
rine mensup sayın bir arkadaşımız, üç beş gün 
evvel tütün mevzuunda bu kürsüden yaptıkları 
konuşmada, bu yıl dediler hatırladığıma göre, 
tütünü 16 liradan almamız lâzım. Yine, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, benim radyodan duyduğum 
kendilerinin de mutlaka malûmları olan Sayın 
C. H, P. nin tütün mevzuundaki bildirisi, o da 
malûm. Hem tütünü ihraeedeeeksiniz, kaliteli 
tütün yetiştireceksiniz, hem tütünü politika 
mevzuu yapacaksınız, ondan sonra da, buradaki 
konuşmanızda tütün mevzuundaki bütün aksak
lıkları Hükümetin ve Tekelin sırtına yükliyecek-
siniz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada politika 
mevzuu yapılacak hiçbir şey yoktur. Şu yapra
ğı, bu yaprağı neye benzetirseniz benzetin, kali
tesiz tütün yetiştiren müstahsilin elinde bir mik
tar tütünde kalabilir. Tütün ucuz fiyatla da sa
tılmış olabilir. Bakın, üç, dört gün evvel, bu 
mevzuda bir iktisat profesörümüzün yazdığı bir 
yazıda bu mevzuda objektiflik, Sayın C. H. P. 
Sözcüsünün yaptığı konuşma şeklinde değil, ob
jektif görüş şu şekilde, bu işten anlayan bir ik
tisatçının yazısından bir, iki cümle okumak isti
yorum.. 

«Bu itibarla tütün ihracatı, günümüzde geniş 
ölçüde alıcı ülkelerinin talep esnekliğine bağlı 
kalmıştır. Bu talep dünya üretimine göre de
ğiştiği gibi, tüketici ülkelerin sigara içme zevki
ne de bağlıdır. Nitekim sigara içim zevkinin 
Virginiya tütünü lehine değiştiği Avrupa'da 
Türk tütünü talebi azalmış. Amerika'da ise siga
ra harmanîarındaki Şark tütünü payı % 10 un 
üstüne çıkamamıştır. Binaenaleyh, Türk tütün
lerine, belirli bir talep artışı mevcut değildir. 
Ayrıca kaliteye pek önem verilemediği gibi fi
yatların yükseltilmesi bir marifet sayılmakta ve 
Devlet ekicinin elinde kalan düşük kaliteli tü
tünleri alması zorunluğunda bırakılmaktadır. 

Tavsiyelerde bulunuyor. Ve tavsiyelerin başın
da, bundan sonra tütün, ekim ve satışlarında 
politik yatırımlar lütfen uzak tutulmalı ve ra
kip ülkelerin fiyatları daima göz önünde bulun
durulmalıdır. Halbuki muhterem arkadaşlarım, 
maalesef tütünü, politik }'-atırımlardan kurtara
mıyoruz. Ve ondan sonra da, bu politik yatırım
larla, daha tütünden hiç anlanııyan, tütün mev
zuunu bilmiyen arkadaşlarımız, kampanya açıl
madan bu kürsülerden fiyat biçiyorlar. Bölge
lere partiler ekipler yollamak suretiyle, müstak
bel siyasi yatırımlar yapılmaya çalışılıyor. On
dan sonra, Tekelin elinde stok kaldığından, tü
tünü ihraeedemeyişimizden şikâyetler ediliyor. 
Bunu bir defa sizin devreniz, bizim devrimiz di
ye ayırmak hiçbir mevzuda pek hoş karşılanma
dığı gibi, hele tütün mevzuunda Sayın O. H. P. 
nin, kendi devirlerinden bahsetmesi pek doğ
ru olmadığı kanaatindeyiz. 1963 yılında elimizde 
resmî rakamlar var. Bırakın 1962 yılmda alı
nan tütünlerin hâlâ Tekelin basma belâ olduğu
nu, nasıl tasfiye edileceğini, randımanının tama-
nıan yüzde yüze yakın kaybettiğini, Hükümet
ler komiteler kurmak suretiyle, bu büyük mu
vaffakiyetler şeklinde satmalınmış olan, baş fi
yatlar verilmiş olan tütünün Tekele, Devlete 
baş belâsı haline geldiğini , ihraç şeylerine ba
kalım. Tekel idaresi, burada belirtmek kadir
şinaslıktır, vazife gören, bütün imkânsızlıklara 
rağmen vazife gören arkadaşlarımızın hakkını 
teslim etmek vazifemizdir. 1963 yılında, 945 
ton tütün ihracetmişiz. Tekelin, malî yıllar iti
bariyle 10 senelik yaprak tütün satışlarının seyi-
ri. 1984 yılında 3 175 ton, 1966 da 20 bin ton, 
1967 de 25 bin ton, 1968 de 27 500 ton İd, bu 
kesin rakam değildn-. Her halde şimdi daha art
mış olması lâzım. Görülüyor ki, son senelerde, 
Tekelin yaprak tütün satışında gösterdiği mu
vaffakiyet ve gayret ve ciddî çalışma her türlü 
tenkidin üzerinde takdire lâyık bir seviye gös
termiştir. 

Çay mevzuuna geliyorum; muhterem arka
daşlarım, oldukça geniş bir istihlâk maddemiz 
olan ve bir bölgenin yegâne geçim kaynağını 
teşkil eden çay mahsulü, bugünkü durumu ile, 
ekonomik ve sosyal hayatımızda ehemmiyetli bir 
yer almış bulunmaktadır. Bilhassa iç istihlâki 
karşılayıp geçen bir istihsal seviyesine ulaştık
tan sonra, çay bir problem olarak karşımıza 
çıkmıştır. Millî ekonomimizde güçlü bir yer 

622 — 



u. Senatosu 'ıs : ö'A 4 . ü . lyöy u : â 
tutması mümkün olan çay, idari ve teknik bir
takım noksanlarımız yüzünden, istenileni vere
memektedir. Bu kısa konuşmamızda çay mev
zuunda iki hususa temas etmek istiyorum, istih
sal fazlalığı ve kalite. Şurası muhakkaktır M, 
çay ekim sahaları her geçen gün artmakta ve 
fakat, katî miktarı ile açıkça bilinememekte
dir. Evvelce 300 bin dekar olan ekim sahası, 65 
bin dekar daha genişletilmek suretiyle 365 bin 
dekara çıkarılmıştır. Fakat istihsal daima 
tahminlerin üzerinde olmuştur. Zira ekilen sa
ha, fiiliyatta daima daha fazla olmaktadır. Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından özel bir ihti
sas komisyonuna yaptırılan tetkikatta verilen 
raporda, bu hatalı rakamlar dolayısiyle tahmin 
hataları meydana gelmiştir. Meselâ Plânlama 
Komisyonu raporuna göre, ikinci Beş Yıllık 
Plân dönemi sonunda üretim 103 bin ton yaş 
çay yaprağı olacağı zikredilmiştir. Halbuki 
1968 yılı yani, plân döneminin ilk senesinde çay 
rekoltesi 130 bin tondur. Muhterem senatör
ler mevcut imkânlarımıza göre fazla olan bu 
103 bin yaş çaydan, 25 bin ton kuru çay 
elde edilir. Bunun 16 bin tonu dâhilde istihlâk 
ediliyor. 2 000 tonu ihracedilmiş 5 bin tondan 
fazlası da stok olarak kalmıştır. 

Muhterem senatörler, aslında bugüne kadar 
verilmiş olan ilmî raporlara göre kalitesi yüksek 
olan çayımız, mubayaa sırasında, kalitesiz yap
rakların alınması ve fabrika ve atelyelerin ki
fayetsizliği, muhafaza yerlerinin yetmemesi se
bebiyle, kalitesinden kaybetmektedir. Bu da iç
teki ve bilhassa çok lüzumlu olan dıştaki satış
lara tesir etmektedir. Burada fabrikaların ve 
atelyelerin sayılarının süratle artırılması, mev
cutların genişletilmesi, yollarının yapılmasında
ki âzami gayretinden ve fevkalâde çalışmasın
dan dolayı, başta Tekel Bakanlığı olmak üzere 
Hükümete teşekkür etmek istiyorum. Ancak 
fabrika ve atelyelerimizin kapasitesi, bugünkü 
istihsali tam mânasiyle karşîlıyamamakta olma
sından ve bilhassa çok kısa zamanda fazla mik
tarda çay yaprağının fabrikalara sevk edilmesi 
durumuyla karşılaşılması, hepsinin aynı zaman
da işlenme imkânını verememektedir ve tabia-
tiyle çok nazik olan çay yaprakları bozulmak
ta ve bilhassa yağmurda kalan bu çayların kul
lanılmaz hale geleceği aşikârdır. Kaliteye tesir 
eden bu hususlar istihsal fazlası çaylarımızın, 
ihraç imkânını azaltmakta ve ihraç edilenleri de 

çok düşük fiyatla ihracetnıek mecburiyeti, ta
biî hale gelmektedir. Ayrıca ihraç mevzuun
da, maliyetinde yüksek olmasının rolü vardır. 
Fakat bugünkü gayretli tempo ile, fabrikaları
mızın birkaç yıl içinde ihtiyacı karşılıyacak 
vaziyete geleceğini ümidetmekteyiz. Bu bir ma
lî imkân ve bütçe meselesidir. 

Çay mevzuunda bize biraz suni gibi gözü
ken çay yaprağı mubayaasında Tekelin cömert 
davranması neticesi vasıfsız yaprakları da al
ması neticesi meydana gelen istihsal fazlalığı 
kaliteyi, etkileyip çayın içte ve dışta satışını 
etkilediği gibi, üreticiyi de istikbalde büyük zor
luklara götürecek ve destek alımları derdi, ora
da da kendisini gösterecektir. Kanaatimiz çay 
mevzuunda şudur ki: Şayet çayın, ekini saha
ları, muayyen tutulduğu, kaliteli yaprak alındı
ğı takdirde ve bu yaş yaprakları mümkün oldu-, 
ğu kadar çabuk atelye ve fabrikalara getirir
sek, kalite bozulmadan işliyebilirsek ve paketli-
yebilirsek, hem her sene çaya 500 000 000 lira
ya yakın para ödeyen vatandaşlarımız iyi çay 
içecek, hem de dış piyasalarda da rahatça sata
bileceğimiz çay mühim bir döviz kaynağı ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum yalnız, çay mevzuunda ki konuşmasiyle 
tütün mevzuundaki konuşmasını birbirine bağ-
lıyamadığımız Sayın C. H. P. sözcüsünün par
timiz hakkında kullanmış olduğu bir siyasi ah
lâkla kabili telif olmamak sözünü.. 

BİIŞKAN — Sayın Adalı tavzih ettirdik 
o meseleyi efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ERDOĞAN ADALI 
(Devamla) — Ben birşey söylemiyeceğim efen
dim. Biz de aynı tâbiri kullanarak Sayın 
C. H. P. sözcüsünün, kendi seçim mınitakasının, 
tütün mmtakası olması dolayısiyle, tütün hak
kındaki tutum ve konuşmalariyle, çay mevzuun
daki, kendi bölgesi ile alâkası olmıyan çay mev
zuundaki konuşmalarını birbiriyle bağdaştıra-
madığımızı ve bir mantıki çelişme olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Çay mevzuunda dediler 
ki çaya verilen tâvizlerin aleyhindeyiz. Hükü
metin 2,5 yaprak yerine 3 - 3,5 yaprak alma
sının aleyhindeyiz, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım çay mevzuunda, 
ihracedilen ve 170 kuruşa, 180 kuruşa, 130 
kuruşa ihracedilen çayların millî ekonomiye 
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zararlarından bahsettiler. Tütün mevzuunda 
işte müstahsili vikaye ediyormuş gibi bir ko
nuşma edası içerisinde müstahsilin elinde... 

BAŞKAN — Sayın Adalı iki dakikanız 
var. Bilginizi rica ederim. 

A. P. GBUPU ADINA ERDOĞAN ADALI 
(Devamla) — Tam bunun tersi bir mantığın 
içerisine girdiler. Bunun biz kendi kullandık
ları tâbiri, bir siyasi ahlâkın ifadesimidir, de
ğil midir üzerinde, duracak değiliz. Yalnız çay 
mevzuunda bu ihraç mevzuunu kendi partile
rine mensup bir sayın arkadaşımız da buraya 
getirdi. Çay mevzuunda ihraç güçlüğü, 170 ku
ruşa dışarda çayımızın satıldığı, çayın denize 
döküldüğü. Bunlar herkesin bildiği ta bütün 
Karadeniz halkından, parlâmentodaki muhte
rem senatör ve milletvekili arkadaşlarımıza ka
dar, herkesin bildiği ve hergün konuştuğu mev
zulardır. Mesele bunlara ne gibi çareler buluna
bileceği mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlarım, hem siz köylünün 
müstahsilin elinden müsait fiyatlarla mahsulü
nü alacaksınız, hem de bütçeniz, Devletiniz im-
kânlariyle muayyen bir miktarda fabrika yap
mak imkânını sağlıyacak, meselâ bu sene 108 
milyon lira istendiği halde, Plânlamadan, 48 
milyon lira verdi, 5 milyon lira da arsa parası 
verdi, 6 600 000 lira da bizim muhterem Kar
ma Bütçe Komisyonumuz ilâve etti. Bu bir büt
çe meselesidir, konuşmamızda söylediğimiz gibi, 
Tekel idaresi, kendisine getirilen çayların hep
sini en kısa zaman da işleyemediği teknik ba
kımdan, teknoloji bakımından gerekli zamanda 
işliyemediği bir hakikat. 

BAŞKAN — Sayın Adalı eğer bağlıyamı-
yacaksınız bir müddet talebedelim Heyeti TJmu-
miyeden. 

A. P. GRUPU ADINA ERDOĞAN ADALI 
(Devamla) •— Bağlıyorum efendim bir daki
kanızı rica edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, hem müstahsilin 
elindeki mahsulünü değerlendirmek ve bunu 
değerlendirmek için bir polemik mevzuu yap
mak, bir siyasi yarışma yapmak fiyatların tes-
bitini, hem de düşük fiyatla çay ihracediyoruz 
demek birbiriyle kaJbili telif değildir. Tekele 
çay, 20 liranın üzerinde mal olmaktadır. En iyi 
fiyatlarla Dünya piyasalarında satılan çayların 
fiyatı 8 - 10 lirayı geçmemektedir. Tekel en iyi 

mahsulünü âzami fiyat 7 liraya satmıştır. Bu 
bakımdan, mesele bir döviz geliri sağlamak me
selesidir. Burada Tekel Bakanlığına ve Tekel 
idaresine kabili isnat her hangi bir husus yok
tur. Bunu ikide bir vesileli vesilesiz, bu kürsü
ye getirmek ve hattâ hele hele bunu Hükü
metin sırtına yüklemeye çalışmak bir kendi tâ
birlerini değiştirelim de siyasi insafla kabili te
lif değildir. 

Gümrük Tekel Bakanlığı Bütçesinin üreti
ciye, alın terini katan Türk işçisine, Türk Mil
letine ve muhterem Bakanlık erkânına hayırlı 
ve uğurlu olmasını Cenabı Halktan temenni eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Adalı teşekkür ederim. 
DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — 

Efendim Sayın Adalı tarafından benim söy
lemediğim sözler bana atfedildi. Bu türlü be
yanda bulundular. Bunu tavzih etmek maksa-
diyle Sayın Başkanlıktan söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim içtüzüğün 65 nci 
maddesi bu hakkı size tanımaktadır. O husus
lara münhasır olmak üzere size söz veriyorum. 
Çünkü her zaman söz talebetmek hakkına sahip
siniz. 

DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkanım 65 nci maddeye göre benim hak
kım olan söz hakkımı tanıyıp bana söz verdi
ğiniz için psşinen teşekkürlerimi sunarım. 

Değerli arkadaşlarım Sayın Adalı gayet 
halisane ve samimî olarak yaptığım konuşmadan 
bâzı mâna ve neticeler çıkararak kendileri be
nim hiç atfetmediğim ve aklımın köşesinden 
dahi geçmiyen bâzı isnatlarda ve ithamlarda 
bulundular. 

Şimdi, konuşmamın esası şudur, Tütünde, 
tütünün önemine binaen politika haricinde 
kalmış olması esastır. Cumhuriyet Halk Partisi 
bunu 1964 yılında tesbit etmiştir. Ekicinin her 
hangi bir Hükümet politikasının kurbanı ol
maması için, kendi bünyesinden teşkil edeceği 
büyük ve güçlü bir kooperatif ile kendisini pi
yasalarda korusun diye bir kooperatif sistemini 
düşünmüştür ve bu sistem tahakkuk ettiği tak
dirde hükümetlerin ekici taraftarı ve özel sek
tör taraftarı, ihracatçı taraftarı olup olmaması 
bahis mevzuu olmaksızın, kendi haklarını koru
mak için bir müesseseye kavuşacaktır. Biz, 
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tütünün politika haricinde kalmasını ve kal
ması lâzımgeldiğini bu zaviyeden görüyoruz ve 
maruzatımızı da bu zaviyeden yaptık. 

Değerli arkadaşlarım; kendileri dediler ki, 
tütün elde kalabilir. Anayasamızın maddeleri 
sarihtir. Türk çiftçisinin yetiştirdiği ürünleri 
Devlet değerlendirmek mecburiyetindedir ve 
maliyetinden aşağıya da alamaz. Bu da bir 
kaidedir. 1982 yılından tek kilo tütün kalmamış
tır, Türkiye'de. Sayın Tekel Bakanlığı men
supları buradadır, beni her halde irşadedecek-
lerdir. 

Adalet Partisinde tütün konusunda bir poli
tika yapma eğilimi olmadığım ve tütün piya
sasından önce Cumhuriyet Halk Partisinin bil
diriler neşrettiğini ve heyetler gönderdiğini 
ifade ettiler. Biz, Adalet Partili parlömanter 
arkadaşlarımız ile birlikte tütün piyasasını ta-
kibettik. Sayın Bakan da bilirler ki, Sayın Ba
kanın açış konuşmasında Adalet Partili arka
daşlarımız ile birlikte kendisini alkışladık ve 
teşvik ettik, ekicinin yanında olmasını talebet-
tik. Bu mudur politika? 

1962 yılında 11,60 liralık bir ortalama fi
yat tesis etötik, Cumhuriyet Halk Partisinin ko
alisyon devrinde. Bugün Adalet Partisinin tesis 
ettiği ortalama fiyat da meydandadır. Efkârı 
umumiye bunun ikisini mukayese etmekte.. 

'BAŞKAN — Sayın Barutcuoğlu, zatıâlinize 
65 ııei madde gereğince söz verdiğime göre ko
nuşmalarımız* bir cevabolarak değil, zatıâli
nize izafe edilen sözlere inhisar ettirmenizi is
tirham ederim. 

DOĞAN BARUTCUOĞLU (Devamla) — 
Bana izafe edilen sözler olarak bunları kabul 
ediyorum ve ben bunları söylemedim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
DOĞAN BARUTCUOĞLU (Devamla) — 

Çay mevzuundaki kanaatimiz ile tütün konu
sundaki kanaatimizin çelişme halinde bulundu
ğunu ifade etti. Konuşmamdan aynen okuyo
rum. 

Biz;, gönlümüz Türk tütününün kalitesi
nin «razı değildir ve bunun hakkında alı
nacak tedbirlerde Hükümet ile beraberiz,» de
dik. Tütün kalitesinin düşmesine gönlümüz razı 
değildir, dedik. Kaide bu. Bunun yanında tah
dit meselesi vardır. Yeni kanun geldiği zaman 
bu kürsüde bunun tartışmasını da yapacağız. j 

Çayın kalitesinin düşürülmesine de taraftar 
değiliz, dedik ve onu kah ettik. Bu bakımdan 
da çelişme bahis mevzuu değildir. 

Bu suretle sözlerimi tavzih ediyorum. Tek
rar Sayın Heyeti selâmlar, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Barut
cuoğlu. 

Muhterem senatörler; gruplar adına konuş
malar yapılmıştır. Şimdi şahısları adına söz 
talebeden sayın üyelerin adlarını söz sıralarına 
göre arz ediyorum. 

Sayın Kemal Turgut, Sayın ismail Yeşil
yurt, Sayın Ferid Melen, Sayın Mehmet Pırıltılı, 
Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Şakir Ağanoğlu, 
Sayın Lütfi Bilgen, Sayın Kürümoğlu, Sayın 
Refet Rendeci, Sayın Salih Tanyeri, Sayın Rıza 
Isıtan, Sayın Tekin Ariburun, Sayın Sami Tu
ran, Sayın ibrahim Tevfik Kutlar. 

Sayın Kemal Turgut, buyurunuz efendim. 
KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Tekel Bakanlığı
nın kıymetli mensupları; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesi münasebetiyle bâzı görüş ve 
temennileri ifade etmek üzere söz almış bu-
nuyorum. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gerek 
geniş halk tabakalarını ilgilendiren konularda 
hizmet vermesi, gerek Devlet gelir bütçesi
ne % 30 un üzerinde katkıda bulunması hase
biyle önemli bir bakanlıktır. Gümrük ve Te
kel Bakanlığının iştigal mevzularından tütün 
konusu gümrük işleri ve kaçakçılık mese
leleri üzerinde görüşlerimi ifade etmek istiyo
rum. Her şeyden evvel şu hususu ifade etme
liyim ki, Tekel Bakanlığı, mevcut mevzuat, mu
vacehesinde, tütün ekicisine yapılabilecek en 
büyük yardımı yapmanın gayreti içindedir. 
Tütün istihsal miktarının istihlâk ve ihraç ye
kûnlarının çok üstünde oluşuna, depoların tü
tün stoklariyle dolu bulunuşuna rağmen; des
tekleme alımına cesaretle devam etmesi, ba
kanlığın tütün ekicisini kalkındırma yolun
daki hizmetini açık bir şekilde ortaya koy
maktadır. Ege tütün piyasası münasebetiyle 
gezdiğimiz bölgelerde, temas ettiğimiz tütün 
ekicileri, bu seneki fiyatlardan duydukları 
memnuniyeti açıkça ifade etmişlerdir. Ekici
nin memnuniyetinin kaynağı bakanlığın ha
kikaten müessir bir destekleme alımında bu
lunmuş olmasıdır. Bu bakımdan Sayın Baka-
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nımıza ve Bakanlık yetkililerine bölgemiz eki
cileri adına teşekkürü bir vazife saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ekiciyle alıcı ara
sındaki münasebetleri de düzenlij/en 3437 
sayılı Tütün ve Tütün inhisarı Kanunu, ka
naatimce, hiçbir zaman ekici lehine işliysme-
miştir. Alıcı ile satıcı arasındaki ihtilâfların 
halli için, gerçi bu kanunda itiraz imkânı ha
kemler tâyini ve nihayet mahkemeye başvur
ma yollan var ise de, bu hükümler hiçbir sa
man müessir bir tatbik yeri bulamamıştır. 
Bunun da başlıca sebebi, tütün piyasasının açıl-
masiyle sona ermesinin, kısa bir zamanda 
olması, ihtilâfın hakeme veya hâkime götü
rülmesi halinde, zaman geçmesi ve ekicinin 
tütünün elinde kalmasından haklı olarak kork-
masıdır. Bu itibarla yıllardan beri sözü edi
len ve tütün ekicisinin sabırsızlıkla beklediği 
ve Millet Meclisine sevk edildiğini haber al
dığımız kanun tasarısının ekicinin bütün dert 
lerine deva olacak şekilde kanunlaşmasını te
menni etmekteyiz. Tütün ekicisinin, üzerinde 
ısrarla durduğu bir konu da. Tekel idares: 

tarafından tesbit edilen randımanın, kendisine 
piyasanın açılmasından evvel bildirilmemesi-
dir. Bu husus kanaatimce önemlidir. Ekici, 
tütünün tesbit edilen randımanını bilmediği 
için, tüccarla münasebetinde tereddüde düş
mektedir. Halihazır sisteme göre ekicinin fi
yat tesbitinde hemen hemen hiç rolü yoktur. 
Tekel İdaresi ve tüccarın tesbitine mukave
meti, sadece tütününü vermeme seklinde dü
şünülebilir. Ama neticede ve kısa zamanda 
muhakkak elinden çıkarmaT/a mecbur olduğu 
için, fazla mukavemet de imkânsızdır. Tskel 
İdaresi bu durumdan elbette ki, faydalanmayı 
düşünmemekte ve ekicinin menfaatini korumayı, 
idarenin menfaatinin üstünde tutmaktadır. 
Bundan kimsenin şüphesi yoktur ve olmama
lıdır. Ama, tüccar için böyle düşünmek 
mümkün değildir. Tüccar mümkün olduğu ka
dar düşük fiyatla alabilmek için, her türlü 
tertibin düzenin içine girebilir ve ve girmek
tedir. Ekici piyasanın açılmasından evvel, tü
tününün tesbit edilen randımanını bilirse, al
danma ihtimali mümkün mertebe önlenmiş 
olur. Yeni kanun tasarısında bu yolda mevcut 
hükümlerin ekiciyi tüccara karşı koruyacak 
şekilde kanunlaşmasında elbette büyük fayda
lar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ekicinin üzüntü 
duyduğu bir konu daha var. Onu da ifade et
mek istiyorum. Baş fiyat meselesi ve bölgeler 
meselesi. Bâzı bölgeler birinci sınıf addedi
lerek baş fiyat, en yüksek tutulurken, diğer 
bölgeler ikinci ve üçüncü addedilerek, oralar
da baş fiyat daha düşük olmakta ve ekicinin 
iddiasına göre bu davranış, o bölgede tütün 
fiyatlarına tesir etmektedir. Ege'de en kaliteli 
tütünün, Gâvur köy denilen bölgede yetiştiril
diği söylenir. Halbuki hem Gâvur köyde, 
hem seçim bölgem olan Denizli'de zaman za
man vazife görmüş olan eksperler, Deniz
li'nin Tavas, Acıpayam ve Çal bölgelerindeki 
tütünün Gâvur köy tütününden daha üstün va
sıfta olduğunu söylemektedirler. Buna rağ
men baş fiyatlar, eskiden beri farklı tutul
maktadır. Baş fiyatların muhtelif bölgelerde 
farklı tutulmasının sebeplerini ben anlıyama-
dım. Her tütüne baş fiyat ödenmesi mümkün 
olmadığından, kalitesine göre bu fiyatın altın
da bir fiyat verilmekte olduğuna göre, başfiya-
tm değişik gösterilmesinde, her yıl bu yolda ya
pılan şikâyetlere ve müracaatlara rağmen, İsrar 
edilmesini anlamak hakikaten mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu mevzuat 
noksanlıklarına rağmen, Tekel BaJkanlığınm tu
tumu, bu yıl da tütün piyasasında başarılı olma
sını sağlamıştır. Biraz evvel konuşan Sayın C. 
H. P. Sözcüsünün, Tekel idaresinin davranışı 
yüzünden üstün vasıfta tütünün tüccara ucuz 
3-?..kidığı, ta>an tarlalarda yetiştirilen düşük 
kalitedeki tütünün, Tekel idaresince yüksek fi
yatla alındığı sökündeki iddiasının, mantıki ol
madığı, iddianın içindeki tezatla ortaya çıkmak
tadır. Kendi tütününün üstün kalitede olduğu
nu bilen ekicinin, kaba tütünden daha aşağı bir 
fiyatla satabileceğini kabul ve iddia etmek, tü
tün ekicisinin hiçbir şeyden anlamıyacak sevi
yede olduğunu ileri sürmektir. Bu görüş sayın 
sözcünün, mensübolduğu siyasi teşekkülün te
mel görüşü olması itibariyle, kendi felsefeleri
ne elbette uygundur. Ama, bizini anlayışımıza 
tamamiyle aykırıdır. Sayın Bakan, bunun ceva
bını elbette verecektir. Ben sadece, tütün piya
sasını Eğede takibetmiş bir kimse sıfatiyle, mü-
şahadelerime istinaden söylüyorum ki, böyle bir 
şey vâki değildir. Tekel idaresi, ekiciyi hakka
niyet ölçüleri içerisinde ve tanı olarak destek-
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leme vazifesini yapmıştır ve çok başarılı olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük muame
lâtı da bir hayli şikâyetleri mucibolmaktadır. 
Gümrük kapılarından giriş ve çıkışta gösteri
len güçlükler, malların gümrüklerde aylarca 
bekletildiği iddiaları hattâ hariçten gelen he
diyelerin bile formalitesinin yerine getirilmesi 
mümkün olmadığı için, iadeye mecbur kalındığı 
şeklindeki söylentiler, yıllardan beri devam et
mektedir. Bu şikâyetlerin dmdirilmesi şüphesiz, 
en başta karışık, içinden çıkılmaz formalitenin 
kaldırılmasına bağlıdır. Bu da mevzuat mesele
sidir. 

Bâzı kimselerce iddia edildiği gibi, bâzı me
murların tutumu bu karışık formaliteyi daha 
da ağırlaştırıyor ise, bu kabîl davranışların bil
hassa yabancı turistler gözünden millî haysiye
timizi rencide eder mahiyeti bakımından çok 
ağır bir durum hâsıl edeceğini ifade etmek iste
rim. Gümrük memurlarından şikâyet sebeple
rinden birisi de, kâfi tahsil sahibi olmamaları, 
lisan bilmemeleri ve bilgi ve görgülerinin nok
san oluşudur. O bakımdan, milyarlarca liralık 
gümrük gelirlerini tahsil eden gümrük teşkilâ
tının, her bakımdan liyakatli, hududa gelen ya
bancı ve yerli turistlere karşı nezaketle muame
le yapabilecek ve millî haysiyetimizi her şeyin 
üstünde tutmayı bilecek, değerli elemanlarla 
takviyesi lâzımdır. Böyle kıymetli elemanlara 
kavuşabilmek için de, tatminkâr bir ücret sis
teminim getirilmesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konuya daha 
kısaca temas ederek sözlerime son vereceğim. 
Hudutlarımızda öteden beri devam etmekte olan 
kaçakçılığın önlenmesi, mümkün olamamıştır. 
Bundan 22 sene evvel, Güney Doğu Anadolu-
da bir ilçede vazife görmekteyken muttali oldu
ğum kaçakçılık hâdiselerinin, bugün de devam 
etmekte olduğunu görmenin üzüntüsü içinde
yim. O zamanlar, Suriye ve Irak hududundaki 
gümrük kapılarından, arzu edenin, vazifeli 
olan bâzı kişilerin şahsi tarifelerine göre adam 
ve hayvan başına, muayyen ücretini ödiyerek, 
rahatça geçtikleri ifade edilmekteydi. Her tür
lü mallar, bir taraftan diğer tarafa müşkülât-
sız geçirilebiliyordu. Koskoca koyun sürüleri
nin huduttan nasıl geçirilebildiklerine hayret 
ederim. Demek ki, bunun da enteresan ve nor
mal düşünüşle anlaşılması mümkün olmıyan ta-
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rpuflan var. 1918 sayılı Kaçakçılığın men ve 
takibi hakkındaki Kanun, oldukça müessir hü
kümleri ihtiva etmesine rağmen, kaçakçılığın 
önlenmesine kâfi gelmemiştir. Demek ki, kaçak
çılığı ortadan kaldırabilmek için, kanunî ted
birler de kâfi değildir. Kanunî ve cezai tedbir
ler yanında iktisadi tedbirlere de ihtiyaç var
dır. Kanunların takibine imkân vermek için, 
kaçakçıları yakalamakla vazifeli olanların, mil
lî ve ahlâki anlayış içinde bulunmaları da şart
tır. Vazifeli şahısların vazifelerini tam olarak 
yapmalarını temin için de, yüksek vasıfta ele
manlardan kurulu, sıkı bir kontrol sistemi lâ-
£-m ve zaruridir kanaatindeyim. Bu konunun 
diğer bâzı bakanlıkları da alâkadar ettiğini bi
lerek ifade ediyorum, ilgili bakanlıkların bu 
mevzuda teşriki mesai halinde bulunmalarının, 
kuvvetlerini ve dikkatlerini birleştirmelerinin, 
büyük faydası olacağı tabiîdir. Bu noktada bir 
hususu kaydetmekte fayda mülâhaza etmekte
yim. Bütün bu durumların kökü yakın mazide 
değildir. Çok eskilere dayanmaktadır. Bir ham
lede ıslahına imkân olmadığını da takdir et
mekteyim. Vazifeye başlar başlamaz, dikkatli 
ve gayretli çalısmalariyle, tütün ekicisinin yü
zünü güldüren, tütün mahsulünün en iyi bir şe
kilde değerlenmesinde büyük hizmeti bulunan 
Sayın Bakanımızın ve Bakanlık yetkililerinin 
yukarda arzına çalıştığım konular üzerine, dik
katle ve hassasiyetle eğilmelerini temenni eder, 
Bütçenin Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve Bü
yük Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut teşekkür ederim, 
efendim. 

Sayın Yeşilyurt? Sayın Melen? Sayın Pı
rıltı? Sayın Ucuzal? Yoklar. Sayın Ağanoğ-
lu? Buyurunuz efendim. 

ŞAKİE ÂĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, memleketimiz çe
şitli meyva yetiştiren bir ülkedir. Bu meyvalar 
arasında son yıllarda rekoltelere göre en baş
ta üzüm geliyor. 1968 rakamları Türkiye'de 
600 bin tona yakın narenciye, 700 - 750 bin 
ton civarında elma, fakat 3 milyon 775 bin ton 
üzüm yetiştiğini gösteriyor. Trakya'dan, Doğu -
Anadolu illerimize kadar, yurdun her tara
fında çeşitli kalitelerde üzüm yetiştiriyoruz. 
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Bu bir numaralı mahsulü maalesef yeteri ka
dar değerlendirememekteyiz. Son 10 yıl içeri
sindeki konjonktüre baktığımız zaman, ortala
ma % 4, % 5 fiyat artışlarına göre, bütün 
mahsullerde yıldan yıla fiyat yükselişi olduğu 
halde, üzüm mahsulümüzde bu yükselişi göre
miyoruz. Bilhassa Orta - Anadolu'da yayla böl
gesi üzümleri 1958 de, bâzı rakamlar var eli
mizde, yaş kilosu 35 - 40 kuruş, 30 - 35 kuruş. 
10 sene geçmiş 1968 de yine bu bölge üzümle
ri Kırıkkale, Nevşehir, Doğuya doğru bu böl
genin üzümleri yine yaş kilosu 30 - 35 kuruş. 
Bilhassa bu Orta - Anadolu bölgesinde bir kısım 
halkımız binlerce, onbinlerce müstahsil 3 - 5 
dönüm bağının geliri ile geçinmek durumunda
dır. Her şeyin fiyatı yükseliyor. Fakat bu böl
ge müstahsilinin geçimini bağladığı üzümü ye
teri kadar değerlenemiyor. Ne yapıyoruz üzü
mü? Bu 1 numaralı mahsulümüzü kurutarak 
değerlendiririz, kuru üzümü ihrace diyoruz, bir
kaç çeşidi ve kuru üzümü Tekel alır. Alkollü 
içkiler, ispirto istihsalinde kullanır. Kuru üzü
mü kuru olarak istihlâk ederiz. Sonra yaş ola
rak şarap halinde değerlendiririz. Memleketi
mizin birçok bölgelerinde Tekelin öncülüğü ile 
Tekelin kurduğu fabrikalar mubayaa ederek 
bunu değerlendirir, öteden beri halkımızın 
geleneğidir, üzümü pekmez yapar, pestil ya
par. Bir nevi konserve haline getirerek kış için 
saklar. Fakat bütün bu çalışmalar, bu en bü
yük rakamlarda istihsal ettiğimiz mahsulün 
yeteri kadar değerlendirilmesini sağlamıyor. 
Ve müstahsil haklı olarak bundan sızlanmakta
dır. Haklı olarak bu mahsule Devletin daha 
çok ilgilenmesini istemektedir. Son yıllarda bü
yük şehirlerimizde serinletici meşrubat olarak 
birkaç da yabancı patenti taşıyan içkiler var. 
Koka - kola, Pepsi - kola diye bir bardağına 
75 kuruş vererek içtiğimiz içkiler. Eunlarm 
% 98 i musluk suyudur. İçerisinde cüzi mik
tarda şeker vardır, yahut glikoz vardır, bir 
de yabancı bir terkip vardır. Ama bu içkiler 
mütemadiyen yayılıyor. Çünkü istihsali iyi teş
kilâtlanmıştır, tevziatı iyi teşkilâtlanmıştır ve 
mükemmel reklâmını yapmaktadır. Bir tarafa, 
çok kıymetli kendi mahsulümüz, daha faydalı 
daha besleyici ve büyük halk kütlelerinin istih
lâki için faydalı üzüm ve bunun şırası bir ta
rafta bir yabancı patentin bilmem % 98 i mus
luk suyu. Niçin kendi mahsulümüzü daha iyi 
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değerlendirerek, memleketin her tarafında her 
mevsimde istihlâk edemiyoruz? 

Muhterem senatörler, bu işler teşkilat işidir. 
Sermaye işi, bilgi işidir, özel teşebbüsümüz, 
öteden beri bir yeni mevzua atılırken yeteri 
kadar cesaretli değildir. Görecek, nasıl olduğu
na şalıidolacak, ondan sonra imkân arıyacak. 
Şarap sanayii böyledir. Birçok bölgelerde Te
kel şarap fabrikaları vardır. Oralarda bir cins 
mahsulün, bir cins üzümün istihsalini muayyen 
seviyeye getirecek şekilde teşvik etmiştir. On
dan sonra görüyoruz ki, özel teşebbüs canlanı
yor, kooperatifler canlanıyor ve Tekel vazife
sini yapmış olarak ikinci plâna çekilebiliyor. 
Bu usare sanayiinde Tekelin aynı görevi yap
masını bekliyoruz. Birkaç yerde bilhassa, üzüm 
mahsulünü yeteri kadar değerlendiremiyen bu 
Orta - Anadolu'daki illerimizden birkaçında 
şıra, alkol haline gelmiyen tahammür etmiyen 
üzüm suyu endüstrisini geliştirmek üzere, ön
cülük yapsa kanaatimiz odur ki, birkaç yıllık 
bir denemeden sonra özel teşebbüs bunu örnek 
alacaktır, cesaretlenecektir. Bir bardak pep
si - kolaya 75 kuruş verip içilen bir memleket
te, bir bardak üzüm suyunu seve seve 50 ku
ruşa, 60 kuruşa millet içecektir. Ama onu bol 
miktarda sıhhi, fennî şekilde istihsal edip ve 
en iyi şekilde tevzi imkânını hazırlamaya mec
buruz. Bugünkü haliyle özel teşebbüs, buna 
cesaret edemiyor. Ve ortada mevcut değil. O 
halde Devletimizin öncülük etmesi, Tekel Ge-
nel Müdürlüğümüzün bu sahaya el atmasını 
temenni ediyoruz. Bu suretle yüzbinlerce 
üzüm müstahsili vatandaşımız bugün tarladan, 
bağdan toplayıp pazara getirdiği emeğini ve 
masrafını karşılamıyan bir fiyatla satmak zo
runda kaldığı üzüm mahsulünü, her halde daha 
iyi değerlendirebilecektir ve müstahsil da daha 
rahat bir geçim sağlıyabilecektir. Ve üzüm mah
sulümüz de daha iyi değerlendirilecek ve yıldan 
yıla istihsali artacaktır. Ben sadece bu konuda 
bu temennide bulunmak üzere söz almış bulunu
yordum. Temennim inşallah Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı tarafından, alâka ile karşılanır 
ve önümüzdeki senelerde bu sahada müspet ça
lışmalar başlar. Düşüncelerimi bu şekilde özet-
liyerek arz ediyorum, Yüce Heyetinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu teşekkür ede
rim. Sayın Bilgen buyurun. 

628 — 
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LÜTFÎ BİLGEN (îçel) — Sayın Başkan, sa- I 
yın senatörler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
muhterem mensupları. Benim burada temas ede
ceğim mevzular, sadece bugünün değil, dünün 
belki de yarmm mevzuları olacaktır. Köylü der
dimizin birkaç tanesine temas edeceğim. Onun 
için hiç kimseyi kmamıyacağım. Kınama doğru
dan doğruya kendimize aidolacaktır. 

Bir konuşmacı arkadaşımız burada, Gümrük 
memurlarının yetersizliğinden lisan bilmedikle
rinden, yüksek tahsilleri olmadığından bahsetti
ler ve bunun da sebebi olarak orada çalışan me
murlara yeteri kadar ücret veremediğimiz gös
terdiler. Bu keşif doğru. Fakat tedavisi için ta
biî herkes görüşlerini arz edecek. Dünyada ya
pılmış birtakım araştırmalar var. Sn çok şikâ
yet edilen de, gizli, kapaklı kelimelerle, bunu 
ifade edecek yerde, doğrudan doğruya adını 
koymak daha iyi. Yani rüşvet işinin ortadan kal
dırılması meselesi. Türkçe konuşalım. Saklıya-
cak halimiz de yok. Eğer biz burada dertleşmi-
yeceksek, nerede dertleşeceğiz. Bunun için bâzı 
memleketlerde şöyle bir araştırma ve hesap ya
pılmış. Normal insanın, kendisine yapılan bir 
rüşvete tahammül hududu nedir? Daha doğrusu 
matematik namusluluk ölçüsü. Bu da, normal 
insanın, bir aylık kazancının 20 katı raddelerin- I 
de bir rakam çıkmış. Tabiî 20 000 katma tenez
zül etmiyen olduğu gibi, bunun binde birine te
nezzül edecek kimseler de bulunabilir. O halde, 
bir işin başına, bir insanı koyarken, o memurun 
yapacağı işin, maddi hudutları tesbit edilmeli, 
hiç olmazsa onun dayanma hududunu yüksek 
tutmalıdır. Bu ölçünün üzerinde durmak gere
kir. 

Sayın Bakandan, bir şeyi sormak istiyorum, 
Mersin'de, daha çok Arap memleketlerine hay
van ihracatı yapılır. EBK nun satmaldığı hay- 1 
vanlar gönderilir. Oradan EBK hayvanları kim
den satmalır. Doğrudan doğruya sürü sahiple
rinden mi, celeplerden mi, yoksa orada bir kişi
den mi. Ne o bir kişi diğer celeplerden veya sü
rü sahiplerinden mal almak zorunda mıdır? Bu 
bir kişi Türkmüdür, gayrimüslim midir. Bu hu
susta bilgileri var mıdır? I 

ikincisi, Mersin'de bir Ataş rafinerisi var. Bu I 
Ataş rafinerisi ham petrol getirir ve işler. Bun- I 
darın da, her geminin gelişinde, bizim memleke- I 
timize akıttıkları ham petrolün bir ithal şekli ol- I 
duğundan tabiatiyle birtakım gümrük muamele- | 

— 629 

4 . 2 . 1969 O : 3 

leri vardır. Bu gümrük muamelelerini yürüten 
Ataş'a mensup bir memurun elinde, hesabını ka
yıtlarla, vesikalarla verdiği paranın dışında 
günde açıktan bir 10 000 lira harcama yetkisi 
var mıdır ve bu paranın Türkiye'de hesapsız 
kullanıjlması şüpheyi davet ediyor mu? 

Bir arkadaşımız kahve kaçakçılığından bah
settiler. Kahve kaçakçılığının iktisadi yönden 
ele alınmadıkça düzeltilemiyeceği kaaniiz. O 
yönden iştirak ediyoruz. Ancak kahve kaçakçı
lığı ihbarında muhbir ve müdürlere verilen bir 
ikramiye vardır. O ikramiye, derhal verilmemek
tedir. Mahkeme sonuna kalmaktadır. Tabiî mah
kemeler bir iki sene uzadığına göre, o muhbir 
kaçakçılar tarafından devamlı tehdit altında da 
tutulmaktadır. Nihayet keşfediliyor orada muh
birin kim olduğu gizli de tutulsa. Onun için, 
bunda bir sürat gerekiyor. Eğer iktisadi yön dü
şünülmüyor da, polis yoliyle kaçakçılık önlenme
ye çalışılacak ve öyle devam edecekse, hiç olmaz
sa iddianamenin, ilânından hemen akabinde, 
muhbirin ve o müdürün veya çalışanların hakkı 
verilirse kaçakçı yakalamasında bir teşvik unsu
ru olabilir, sanıyorum. 

Bir de İçel'in Silifke, Gülnar ve Mut köyle
rinde, kazalarında bol miktarda üzüm yetişmek
tedir. Maalesef yine bir arkadaşımızın da dedi
ği gibi, bu üzümler değerlendirilememektedir. 
Kuru üzümlerin fiyatı, çok düşük tutulmakta
dır ve Tekel biraz geç satmalmaya başlamakta
dır. Buralarda acaba, bu üzümleri değerlendir
mek için, bir sanayi tesis düşünülüyor mu, böyle 
bir hesapları var mıdır? Onu da Sayın Bakan
dan öğrenmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen teşekkür ederim. 
Sayın Kürümoğlu?.. Yok. Sayın Rendeci?.. Yok. 
Sayın Tanyeri .. Buyurunuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, gecenin bu geç saatin
de ben de üzüm meselesini, bağcıların bu ezelî ve 
ebedî ıstırabını dile getirmek için söz almak iste
miştim. Fakat benden evvel konuşan sayın söz
cüler, derinliğine genişliğine bu mevzua değin
dikleri için üzerinde fazla durmıyacağım. 

Gerçekten memleketimizde, üzüm fiyatları, 
üzümün değerlendirilememesi büyük bir ıstırap 
konusu olmuştur. Bunu değerlendirmek için bu
na dayanan bir sanayiin kurulması ve bu sana-



C. Senatosu B : 32 4 . 2 . 1969 O : 3 

yün ihraca yöneltilmesi lâzımdır. Bunun başın
da, şarap konusu gelir. Plânı tetkik ettiğimiz 
zaman, şarap konusunun aşağı - yukarı dondu
rulmuş bir vaziyette olduğunu görüyoruz. Şu 
halde, bir taraftan şaraplarımızın ihracedildiğini 
ve dışarda beğenildiğini bildiğimiz halde, sebe
bini araştırdığımızda, fazla miktarda kalite şa
rabı yapamamamızdan ileri geldiği anlaşılıyor. 
Şu halde, burada bir şarap politikası takibet-
mek ve özel sektörde, Devlet sektörünün karma 
bir çalışma düzeni içinde, ihracata elverişli 
bir kalite şarabı yapma imkânının araştırılma
sı ve ihraç limanlarnıda, büyük kavler yapıl
mak suretiyle, buraya toplanılacak ham şa
rabın, Tekel tarafından muayyen bir dereceye 
kadar, ıslah edilmek suretiyle, ihracı mümkün 
olur mu, olmaz mı? bu hususun incelenmesini 
bilhassa istirham edeceğim. 

Gaziantep'in yıllık üzüm istihsali, aşa
ğı - yukarı 400 milyon kilo civarındadır. Bu
rada Tekel, birtakım tesisler yapmıştır. Bu yıl
da bir Soma fabrikası ve rakı fabarikasının 
tevsii inşaatı projeye alınmıştır. Bundan do
layı Hükümete bilhassa teşekkürlerimizi arz 
etmek isteriz. Yalnız, bu noktada öğrenmek 
istediğimiz bir husus, bu Soma fakrikası ile 
tevsii projesinin üzüm mubayaasında, üzüm tü
ketiminde ne kadar bir katma kapasite ya
ratacağı hususudur. Bu hususta bizi tenvir 
ederlerse memnun oluruz. Şarap politikasında 
muvaffak olamadığımı?; takdirde, Batıyı rakı 
içmeye alıştırmamız lâzım. Rakımız Batıda, cid
den çok beğeniliyor, fakat içmesini bilmiyor
lar, öğrenmemişler, geniş bir propoganda ile 
bunu ihraç metaı haline getirmek mutlaka 
lâzımdır. Başka türlü memleketimizde gittik
çe artan üzüm rekoltesini değerlendirmenin 
bir çaresini ben göremiyorum. Burada, Sayın 
Bakandan bir temennide bulunacağım, üzüm, 
kuru üzüm mubayaası, ne kadar erken açı
lırsa o kadar faydalı ve bağcı için ıstırap 
kaynağı olmaktan uzak olacaktır. Filhakika 
bu yıl mevsim yağmursuz geçtiği için, üzüm 
satışları şikâyeti mucibolmadan tamamlan
mıştır. Fakat her yıl böyle olmuyor. Üzüm 
mubayaası piyasası açılması gecikince, yağmur
lar da bastırınca, bunun satılması da bir ıstırap 
oluyor. Bir taraftan değerinin düşüklüğü, di
ğer tarftan bu sıkıntılar bağcıları mustar du
ruma düşürmüş, bağrı yanık bir hale getirmiş
tir. 

ikinci olarak, kısaca kaçakçılığa değin
mek istiyorum. Arkdaşlanmız polisiye tedbir
lerle kaçakçılığın ölenemiyeceğini isabetli ola
rak ifade buyurdular. Nitekim, hudutları
mızı milyonlarca lira sarfiyle mayınladığı
mız halde, yine bu dinmedi, dinmiyecek. Şu 
halde bunun tabanında yatan nedene kadar 
inip, oradaki bozukluğu halletmek lâzımdır. 
Şimdi, tatbikatta rasladığım bâzı noktalara 
işaret etmek istiyorum. Kahve yakalıyoruz, ka
çak olduğunu biliyoruz, adliyeye teslim edi
yoruz. Arkadan derhal bir fatura geliyor. Ba
kıyoruz, kahveyi Tekel satmış. Şu halde, Te
kelin yakalanan kahveleri, alelıtlak kaçak eş
yayı satmaktan ziyade, ya imha etmesi veya 
müesseselere devri suretiyle bu fatura ticare
tinin önüne geçilmesi lâzım. Zaman olmuş
tur ki, yakalanan kahve, adliyeye veril
mekle beraber, derhal sağa sola telgraflar, te
lefonlar yapılmış ve hangi yerde Tekel tara
fından satılmış bir kahve varsa onun fatu
rası temini cihetine gidilmiştir. Bu noktayı Sa
yın Bakanın bir defa tetkik ettirmesini bil
hassa istirham ederim. 

ikinci nokta, arkadaşımızın da değindiği 
kaçak ikramiyeleri meselesidir. Dikkat buyu-
rulursa kaçak yakalanır fakat, hiçbir zaman 
sahibiyle beraber, kaçakçıyla beraber yaka
lanmaz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi ka
çak sahipsiz olarak yakalandığı takdirde ikra
miye peşin verilir. Eğer sahibi ile birlikte ya
kalanırsa ikramiye ancak muhakemenin so
nunda ve mahkûmiyet halinde verilir. Bu iti
barla, ekseriya bu uzun zamanın beklenmesine 
tahammül edemiyenler, sahipsiz yakalanmıştır 
zaptını yapar verir ve ikramiyesini alır. 

Bir de, ihbarlı ve ihbarsız yakalamalar-
daki ikramiye meseleleri vardır. Burda da, 
muhbirleri teşvik etmek için ihbarlı ve ihbar
sız ikramiyenin de aynı seviyeye çıkarılması 
lâzımdır. Aksi takdirde muhbirlerin bâzı ah
valde, hakları gasbedilmekte, güme gitmekte
dir. Şimdi bir de bir zamanlar Kilis'te - di
ğer hudut kasabalarında, şehirlerinde hudut 
pazarları kurulması meselesi ele alınmıştı. 
Fakat bir süreden beri bunun hakkında yeni 
bir şey öğrenemedik. Acaba Sayın Bakan bu 
hususta bize biraz malûmat verebilir mi? Ba
kanlıklarında, diğer bakanlıklarla işbirliği ha
linde bir çalışma var mıdır? 
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Üzerinde hassasiyetle, ısrarla durulması lâ-
zımigelen bir nokta da. Güneyden gelen Toros 
Ekspresinin, hudutta aranmasından mütevellit 
gecikmedir. Gaziantepten gelen tren Feyzipaşa-
da 7 - 8 saat kadar bekletilmekte. Çünkü Gü
neyden gelen tren hudutta gümrüklerimiz ta
rafından haklı olarak aranmaktadır. Bu arama 
geciktiği müddetçe diğer yolcular Feyzipaşada 
fuzulen bekler. Ve bu Toros diğer ekspreslere 
bağlı olduğu için de, seferler aksar. 

içişleri Bakanlığı pasaport kontrolü muame
lesini yolda yapmayı kabul etmiş, bu hususta 
da emir vermiştir. Acaba Gümrük Tekel Bakan
lığı da, tren hududumuza girdikten sonra bunu, 
Adanaya kadar yolcu muamelesini yaparak, 
bu beklemeyi ortadan kaldırmak imkânına ma
lik midir değil midir? Biz zamanında bunun 
için epeyi çalışmıştık. Bize verilen cevapta, bu
nun temini için, Adanada bir depo açmak lâ-
zımıgeldiği hususu ileri sürüldü. Eğer mahzur 
yalnız bundan ibaretse, vatandaşların tren sefer
lerinin aksamaması rahatsız olmaması için her 
halide Bakanlığın bu kadarcık bir fedakârlığa 
katlanacağını ümidediyoruz. 

Sayın senatörler benim kısaca değineceğim 
hususlar bundan ibarettir. Teşekkür ederim, 
Bütçenin milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN —Sayın Tanyeri teşekkür ederim. 
Sayın Isıtan. Yok. Sayın Anburun. 

TEKİN ARIBUEUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın vekilimiz ve Gümrük Tekel Ba
kanlığının güzide erkânı, sevgili arkadaşlarım, 
birçok arkadaşlarımız gümrük memurları ve 
diğer konulara temas ettiler. Bâzı hususları te-
yidetmek mecburiyetindeyim. Çok kısa ola
rak zamanınızı alacağım, fakat bilhassa sayın 
vekilimizin bir iki hususta dikkatlerini arz et
mek isterim. Gümrük memurları, hiç şüphesiz 
üzerinde birçok gözün toplandığı bilhassa ya
bancı gözlerin toplandığı, hatta turist işlerin
de turizm işlerinde mühim mikyasta etkisi olan 
bir sınıf arkadaşlardır. Ben muhtelif devirler
de, muhtelif rütbelerde, hattâ sivil iken vazi
feli ve turist olarak birçok zamanlarda, yakın 
zamanlara kadar, hudutlardan girdim çıktım. 
Şikâyetlerin bir kısmı, varittir, bâzı zevat için. 
Şikâyetlerin hiçbiri varit değildir, yine bâzı ze
vat için. Eğer bir kimse çantalarını doldurur 
da, bir çantayla çiktığı zaman 10 çantayla içeri 

I girerse elbetteki şikâyet eder, ama o zaman 
gümrük memurları da müsaade buyurun da, 
haklı olsunlar, bâzı hususlarda. Hepisinin bir in
safı vardır, bu bir taraf. Ama şikâyetlerin hep
sini dikkat nazara alırken güzel bir teraziye 
koymak icaJbeder. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim husus 
ve Sayın Bakanımızın dikkatlerine arz etmek 
istediğim husus, bir eğitim davasıdır. Dil isti- -
yoruz, tavrı harekette nezaket istiyoruz, mü
him mikyasta sabır istiyoruz. Ve bilhassa, bin
lerce insan arasında suçluyla suçsuzu ayıra
bilecek dikkat istiyoruz. Binaenaleyh bir nevi 
pisikolojik bir geliştirme yetişme istiyoruz. Bu 
ancak, bu arkadaşlara bir eğitim vermekle olur. 
Çok sene evvel, bir hâdisenin şahitleri olan ya
kın arkadaşlarımızdan işitmigtik. Beraber isviç-
reye seyahat yapıyorlar, o zaman tren zamanı 
bu kadar tayyare yok. Mısırdan gelmekte olan 
bir Mısırlı zengin bir zat, trende giderken usu
len gümrük memurları, trenin hareketi esna
sında yoklama yapıyorlar. Açıyor valizini, bu
yurun bakın diyor, sigara dolu gözüküyor sigara 
dolu. Teşekkür ederim, diyor bakmıyor gümrük 
memuru. Takılıyor o Mısırlı zengin zat, arka
daşlarımız da yanında aynı konpartımanda, di
yor ki, sigara var, görmediniz, gayet ciddî bir 
zat, Gümrük memuru, ben sizin kim olduğunu-
tanıyorum diyor. Siz bu sigaraları içebilirsiniz. 
hediye de verebilirsiniz, diyor. Ancak, sizin is-
viçreye gelip gitmeniz ve benim de bunu temin 
etmem benim vatani borcum ve vazifemdir, di
yor. Efendim, müsaadenizle, diyor, çıkıp kon-
partımandan gidiyor. Şimdi bu kaçakçılık mı? 
Gümrük memurunun pisikolojik tarzdaki hare
keti ve yetişkin hali mi? Bu tahsille olur. Eği
timle olur. 

Dışişleri Bakanlığı, bir Dışişleri Akademisi 
açmıştır. Bunu ziyaret de ettim. Hakikaten yük
sek tahsilden sonra, genç hariciyecilerimizi mü
him mikyasta eğitime tabi tutmaktadırlar. Çok 
faydalı şeyler öğretmektedirler. Yararlıdır. Zan
nediyorum Gümrük Tekel Bakanlığında hiç ol
mazsa bir kurs açılırsa, büyük mikyasta yardımı 
olacaktır. Böyle bir kursun düşünülmesini bil
hassa istirham ederim. Bundan sonra da, on
ların giyimlerinde maaş ve ücretlerinde biraz 
cömertçe davranmak lasını. Bu arkadaşlarımız-

I dan bugünkü mevcut baremleriyle, fazla bir 
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şey bekliyemeyiz. Çünkü hiçbir imkânları yok
tur. Senede bir pabuç ancak alırlar. Bir sene
de bir elbise bir gömlek ancak alırlar. Elbette 
yerine göre 4 - 5 - 6 ay zarfında ne elbisesi 
kalır, ne başka bir şeyleri. Aldığı maaş nedir 
ki, üstüne kat kat elbise yapabilsin? Binaena
leyh biraz cömertçe davranmak lâzım. Kanun
lar ayağımızı bağlamamalıdır. Kanaatim budur. 
Kanun icabederse kanun yapılır, artırılır maaş
ları bu gibi hususlarda yeni düzenler, yeni 
kaideler getirmek icabeder. Çünkü, döviz cel-
bedeceğiz. Bunlar kendiliğinden gelmez. Yar
dım etmek lâzım. Her Bakanlığın yardım et
mesi icabeder. Bilhassa hudut kapılarında ilk 
karşılaştığımız gümrük memurları ve onların 
muamelesi olduğu için bunların eğitilmesi ile 
Sayın Gümrük Bakanlığımız Turizm işlerine de 
büyük mikyasta yardım etmiş olur. Maaşları da, 
ücretleri de hiç şüphesiz o yönden artırılması 
icabeder. Sahil muhafaza memurlariyle yine 
sahilde vazife gören gümrükçülerle, her ne ka
dar bu bakanlığa ait değilse de, tahlisiye ve 
fenerlerde bulunan, zevatı da düşünmek lâzım-
gelir. Onları bu gibi çok mühim ve ağır işler 
yapan ve kendilerinden çok şey beklediğimiz 
fakat kendilerine çok az verdiğimiz insanları 
ihmalden kurtarmamız icabeder. 

İkinci husus, fiilen şahidolmuşumdur, Arap 
ve islâm memleketleri Gümrük ve Tekel malze
memiz veyahut emtearnız için çok güzel bir 
pazar olur. Orada kendimiz gördük, fiilen tecrü
be ettik, şişeler içinde su Fransadan gelmekte
dir, . 

Efendim Ciddede, Mekkede, Medinede kal
kıp da Fransanm memba suyunu içen insan, 
her halde bizim üzüm suyu, elma suyu, vişne 
ısuyu gibi sularımızı pekâlâ içilebilir. Yalnız, 
oralarla pek ilgimiz yok. Her tarafta Kokakola 
var, pepsikola var. Ama biz bu pazarları pekâlâ 
alabiliriz. Bunu da Ticaret Bakanlığiyle bera
ber Saym Tekel Bakanlığı müştereken yapabi
lirler. 

Vaktiyle Türkiye'den büyük mikyasta şa
rap ihracedilirmiş. Bunun yerlerini de biliyo
ruz. Hattâ bâzı yerlerde eski fıçılar bile hâlâ 
durur. Şarap ihracediyorduk nereye ediyorduk 
bu şarapları? Şimdi niçin ihracedemiyoruz? O 
yönden bu bir etüt mevzuudur. 

Amerika'da bulunurken oraya bir seyyar 
sergimiz gelmişti, ötemizi berimizi getirdiler, teş

hir ettiler. Bu meyanda çok miktarda rakıda ge
tirmişlerdi. Bakıları almak istediler, Amerika
lılar. O zaman sefaretteydim ben de, Çalkandı 
bu iş sefarette. Orada konuşmalar esnasında 
bir iki tüccar çıkıyor, milyonlarca litre istiyor. 
Diyor ki; ben Amerika halkını rakıya alıştır
mak için, elbette büyük mikyasta reklâma giri
şeceğim, bu sebeple büyük miktarda mal iste
rim, bana garanti verin, diyor. Her sene yahut 
her altı ayda bir her ne ise, şu kadar litre 
rakı göndereceksiniz, diyor. Bizim oradaki il
gili arkadaşlarımız da diyorlar ki, imkânı yok. 
Çünkü Türkiye'nin istihsali o kadar değildir. 
O zaman, bu kadar küçük bri parti malı ala
mam, değmez, diyor vaz geçiyor. Bütün o ra
kılar o zaman seferate kalmış. Bol bol içen 
içti, içmiyen hediye verdi, filân. 

Demek ki, dışarıda rakı tutulabilir. Bunun 
için üç şey lâzım. Birincisi pazarlamayı bilmek 
ikincisi reklâm yapmak üçüncüsü de ambalaj 
yapmak. Ambalaj dâvası yakın senelere kadar 
bisde pek iyi anlaşılmamıştı. Henüz, cicili bi
cili güzel ambalajlar yapmaya başladık. Kibri
timizde de paketlerimizde de şöyle böyle. Am
balaj, satışları yarı yarıya artırabilir, bir defa 
pisi'kolojik olarak evvelâ ambalaj alıcıyı avlar. 
Bu ambalaj dâvasına fevkalâde büyük ehemmi
yet vermek lâzımdır. İcabederse bu hususta 
da son dileğim, bir artırma ve geliştirme bü
rosunun mutlaka Sayın Bakanlıkta açılmasıdır. 
iyi işliyen, yalnız ismen değil, iyi işliyen bir 
araştırma ve geliştirme bürosu açmak lâzım. Bu 
bütün memleketi tetkik eder, eksiklerimizi tet
kik eder, neler yapıldığını tetkik eder, bu ilmî 
bir araştırma olur ve gerekli tavsiyelerde de 
bulunur. 

Gecenin bu geç saatinde vaktinizi aldım. 
Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diler, güm
rükçülerimizi unutmamamız icabettiğini, kendi
lerinin çok daha büyük, çok daha psikolojik 
hizmetler ifa edeceklerine inandığımızı, bizzat 
şahidolduğumuz çalışmaları dolayısiyle teşek
kürlerimi huzurunuzda ifadeyi vazife bildiğimi 
arz eder, hepinizi saygiyle sevgiyle selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Turan? Yoklar. Sayın 
Kutlar, son sırada bulunuyorsunuz. Eğer arzu 
ederseniz şimdi konuşursunuz, eğer tensibeder-
seniz son söz olarak konuşursunuz. 
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İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Son söz olarak konuşacağım, 

BAŞKAN — Son söz olarak konuşacaksınız, 
teşekkür ederim, Saym Kutlar. 

Efendim, şahısları adına söz alan sayın üye
ler konuşmuş bulunuyorlar. Şimdi Sayın Baka
nı kürsüye davet ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın Milletvekili) —. Saym Baş
kan, Yüce Senatonun saym üyeleri; grupları 
adına konuşan arkadaşlarıma ve aynı zamanda 
kişisel g-örüşlerini belirten saym senatörlere arzı 
teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın mütalâaları 
ileriki çalışmalarımıza rehber olacak ve bize ışık 
tutacaktır. 

Sayın senatörler, CHP, Grupu adına konu
şan Saym Barutçuoğlu, Güven Partisi adına ko
nuşan Saym Enver Bahadırlı ve diğer arkadaş
larım, yasama görevinin, kanun yapması ba
kımından tenkidlerde bulundular, Dediler ki, 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu gecikmiş bulun
maktadır, Gümrük Kanunu gecikmiş bulunmak
tadır, Teşkilât kanunları ve Kaçakçılık kanun
ları şimdiye kadar çıkmamış bulunmaktadır. 
Hemen şunu memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, malûmunuz olduğu üzere, Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanunu Millet Meclisinin Salı ve Per
şembe günleri ilâve çalışması suretiyle, görüşül
meye başlanmış ve bir hayli de yol almış bulun
maktadır. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu, birtakım 
prensipleri ortaya koymaktadır ve arkadaşları
mızın tenkid ettiği konulara da umumiyetle ce
vap vermiş olmaktadır. Meselâ, arkadaşlarımız 
her zaman yakınmaktadırlar, satışların sistemin
den yakınmaktadırlar, şikâyet etmektedirler. 
Yeni Tütün Tekeli Kanunu bunu halledecektir 
saym arkadaşlarım. Müzayede suretiyle alımlar 
yapıldığı takdirde, bugünkü şikâyetler önlene
cektir, ümidindeyiz, kanaatindeyiz. Aynı zaman
da fevkalâde hallerin vukuunda, tütün istihsali
nin iktisadi ve ticari icaplara göre ayarlanma
sını mümkün kılan hükümlere bu kanun tasarı
sında yer verilmiş bulunmaktadır. Yine tütün
cülüğümüzü kurtaracak olan taban araziye, su
lanan araziye tütün tahdidini getirecek olan, 
yani ruhsat usulü ile tütün ekimi ihdas edecek 
olan Tütün Tekeli Kanunu, yine birtakım pren
sipleri halletmiş olacaktır, 
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Saym Barutçuoğlu arkadaşım, dediler ki, bu 
takdirde bu gibi arazide ekim yapan çiftçi ne 
yapacaktır? Elbette Tarım Bakanlığı bunun için 
gerekli tedbirleri alacaktır. Sulama, gübreleme 
gibi birtakım yenilikler ortaya çıktıkça, elbette 
bunun yerine daha faydalı olan, daha çok ge
lir getirecek birtakım ürünlerin ihdası, ikamesi 
mümkün olacaktır. Esasen dikkat buyururlarsa 
arkadaşlarım da daha evvel burada buyurdu
lar, Saym Erdoğan Adalı arkadaşım da ge
rekli cevabı verdiler. Esasında tütün sahaları
nın genişlemesi, 1962 senesinde yüksek fiyat 
politikasından sonra meydana gelmiştir. 1962 
senesinde, 1 166 kuruşa kadar ortalama fiyat 
yükselmiş bulunmaktadır. Yani, 11 lira 66 ku
ruşa vasati fiyat çıkmış bulunmaktadır. Bunun 
neticesinde saym arkadaşlarım, tütün istihsali 
birdenbire artmıştır, nitekim geçen sene de gör
dünüz; 189 milyon kilo tütün istihsal edilmiş 
bulunmaktadır. 

İç tüketimimizin 40 milyon kilo, ihracatımı
zın da 80 milyon kilo civarında olduğunu düşü
nürsek, bu miktar çok yüksek bulunmaktadır. 
Hattâ bu sene daha az istihsal vâki olmasına 
rağmen, yine de ihracat ve iç tüketim kapasite
mizin üstünde bulunmaktadır, bu miktarlar. O 
bakımdan 1962 senesinde yüksek fiyat politikası 
ki, arkadaşımdan özür dilerim, bunu bir polemik 
olarak ifade etmiyorum, maalesef arkadaşımız 
temas ettiler, 1962 senesinde verilen yüksek fi
yat politikası, esasında ekicinin almterini de
ğerlendirmek şeklinde tecelli etmiştir, dediler. 
Esasında biz, böyle bir unsuru kabul etmemek
teyiz sayın arkadaşlar. Nitekim, 1962 senesinin 
hemen akabinde, 1962 - 1963 ihraç senesinde 
maalesef ihracatımızda bir düşüklük meydana 
gelmiş bulunmaktadır. 

1962 - 1963 senesinde 59 265 ton yani, satm 
alman tütünlerin ihracedildiği senede ise, ih
racatımız 1963 - 1964 32 741 düşmüş bulunmak
tadır, Demek ki ihraç politikamız bakımından 
da ihraç fiyatları bakımından da hatalı bir tat
bikat olmuş 1962 senesinde. 

Arkadaşımız ikinci defa söz aldığı zaman 
1962 senesi tütünlerinin, derhal ihracedildiğin-
den bahsettiler. Halbuki ihracı, hatırladığı
nız gibi iktidarımızı birtakım sıkıntılara sok
muş ve halen de arkadaşımızın ifade ettiği 



O. Senatosu B : 32 4 . 2 . 1969 O : 3 

tam değildir, halen de 1962 senesinden kal- I 
m 5 tütünler elimizde vardır. i 

Yine bir noktayı daha izah edeyim, peki 
11,66 gibi bir rakamı verirken ortalama fi
yat dediler arkadaşımız. Biz, daha ziyade ma
liyet fiyatlarım nazarı itibara aldık, dediler, 
zannediyorum, yanılmıyorum. 1963 senesinde 
yine C. H. P. koalisyonları vardı, o zaman or
talama fiyatlar 889 a inmiştir. Ondan sonra 
1964 de 743, 1965 de 872, 1966 da 808, 1967 de 
766 kuruştur. Biz fiyat politikasını tâyin eder
ken, hem dış pazar fiyatlarını, hem de ekici
nin maliyet fiyatlarını nazarı itibara almış bu-
l.Yamaktayız. Hükümetimiz, Anayasanın ken
esine vazife olarak verdiği ekicinin alın te
rinin değerlendirilmesi meyanmda, gerekli 
"bFtekleme alımlarında bulunmaktadır. Ayni 
zamanda, bu alınterinin değerlendirilmesinde 
maliyet fiyatları da nazarı itibara alınmakta
dır. Arkadaşımız birtakım maliyet fiyatları ver-
':IOÎ\ Biz Tekel Genel Müdürlüğünün has^" 

Tadığı? teknik adamların hazırladığı, bir ma. 
"iye; fiyatını arz edeceğiz. 1967 de maliyet 
"17 kuruştur. 1968 de 636 kuruştur. 1967 için. 
ba lama fiyat 765 kuruş olarak tekevvün et
miştir. Demek ki zait 148 kuruş, kilo başına, 
"~'-inm eline geçmiş bulunmaktadır. Yine 1968 

:"-->ı ortalama fiyat bugünkü alımlara göre 
865 kuruştur tekelin alımları. Tüccarın alım-

!arı ile birlikte biz bunun 8 lira civarında ola
cakı kanaatindeyiz. Ve bu suretle, geçen se
neye nisbeten, ortaöama maliyet fiyatı he-
^>edildiği takdirde ekicinin eline kilo basına, 
e-cnen seneye nazaran, daha fazla bir miktar 
geçmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 5383 sayılı Kanufcır. 
değiştiren. Gümrük Kanun Tasarısı Millet 
Meclisinin gündemindedir. Hükümet, kanım 
tasarısını geçen sene Meclislere sevketmiş bu
lunmaktadır. Demek ki Hükümet olarak, icra 
olarak vazifemizi yapmış bulunmaktayız. Ya- : 
sama organı da inşallah gümrük kanun tasa-
rısını tedvin eder, kanunlaştırılır ve bu suret- ; 
İs mühim bir ihtiyaç karşılanmış olur. Ar- ; 
kadaşlarımın da izah ettiği gibi, bugün halen ; 
mer'i Gümrük Kanunu, harb yılları zama- | 
nmda, harbten sonra 1949 senesinde kanun- j 
laşan bir kanundur. O bakımdan bugünkü ih- • 
tiyaçlara cevap verememektedir. Turizmin i| 

I artması, ticaretin artması, birtakım ticari 
j münasebetlerin, birtakım dünya kuruluşla-
j rı ile münasebetlerimizin artması bu Güm

rük Kanununun eskimiş olduğunu gös
termektedir. Ayni zamanda, giren çıkan va
tandaşlarımıza veya turistlere birtakım zorluk
lar husule getirdiği de malûmunuzdur. Ar
kadaşlarımızın tenMdleri de, bu bakımdan 
haklı bulunmaktadır. Ayni zamanda sanayi
mizin gelişmesi de bu kanunun biran evvel çık
masını zorunlu kılmaktadır. Bu tasarıda yer 
alan hükümlerden bahsetmek isterim. Mese
lâ giriş eşyasına ait gümrük tahakkuk iş
lemlerin mükelleflerce yapılabilmesini temin 
edecektir. Gerektiğinde eşyanın tesellüme 
yetkili olanları muayenesiz dahi teslimleri
nin mümikün kılınması, noksan alman vergi
lerin takip müddetlerinin üç yıldan bir yıla 
ve halen tatbik edilmekte olan, on kat güm
rük vergisi para cezasının da üç kata indiril
mesi, ayrıca cüzi kıymet farkları için ceza 
verilmemesi, gerek kıymet ve gerek tarife tek
niği 3r$nünden vâki sorular cevabının mü
kelleflere olduğu kadar, idareyi de ilzam et
mesi ve verginin nakten tahsili yanında, üç 
aylık vadeli senetlerle de tahsili cihetine gi
dilmesi, öteden beri haklı şikâyet ve sızlan
malara sebebiyet veren yolcu beraberinde ge
tirilen veya posta rejimi dâhilinde gönderi
len gayriticari mahiyetteki veya hediyelik 
niteliğini taşıyan eşya için elâstiki, ferahlatıcı 
ve kolaylıklar sağlıyan bir uygulama yapılması, 
ithalât, ihracat ve transit gümrük işlemleri ile, 
turist ve yolcu muayenelerinin esaslı hüküm
lere bağlanması prensiplerine yer verilmiş bu
lunmaktadır. Zannediyorum Sayın Karaveli-
o*lu bahsetmişti, hediye olarak gönderilen, ha
kikaten iadesinde büyük mahzurlar tevlideden 
birtakım eşyaların da bu suretle geri iade edil
mesi önlenmiş olacaktır. 

Teşkilat kanunlarından grup sözcüleri ve 
\ kişisel görüşlerini beyan eden sayın senatör

ler bahsettiler. Hakikaten, teşkilât kanunu-
l ^un, gerek gümrük, gerekse tekel teşkilât ka-
I nunlarımn çıkartılması zaruretine inanmakta-

vıs. Bunun için, bakanlığımız, gümrük tek
il '-iiâ;t kanunu ve Tekel Genel Müdürlüğü Teş-
i kilât Kanununu Meclise sevketmiş bulunmakta

dır. Halen, Teşkilât Kanunu Bütçe Komisyo-
| uda bulunmaktadır. Bütçe müzakereleri es-
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nasında bu kanunun çıkması için, hiç olmaz
sa Meclise sevk edilmesi için büyük gayretler 
sarfettik. Hattâ gecenin birinde, Millet Mec
lisi Bütçe Komisyonu, hemen gündemine aldı 
bu kanun tasarılarını görüşmek için. Fakat 
Kemal Demir arkadaşımız, o gün, belki haklı, 
olarak, tetkik etmek için mehil talebetti. Maa
lesef bütçe müzakereleri de devam etmekte 
bulunduğundan yeniden görüşme imkânını 
bulamadık. Bütçe Komisyonu bu imkânı sağ
lar ve Millet Meclisine sevk ettiği takdirde 
Gümrük Teşkilât Kanunu ve hakikaten seneler
den beri, ayni kadro ile çalışan fakat gelirde 
büyük katkılarda bulunan, devlet bütçesine 
katkıda bulunan Tekel Genel Müdürlüğü Teşki
lat Kanununun da çıkması hakikaten bizim do 
kısmamızda kolaylıkta Bağlıyacaktır. 

Gümrük Teşkilât Kanunundan demin Sa
yın Tekin Ariburun bahsettiler. Hakikaten 
haklıdırlar. Bugün lisan bilen, eğitim görmüş 
gümrük memurlarının - alınması, paraya ihti
yaç göstermektedir, tazminata ihtiyaç göster
mektedir. Bir tazminat verilmesi bu teşkilât 
kanununda derpiş edilmiş bulunmaktadır. Aynı 
zamanda bir gümrük uzmanlar kurulunun, yük
sek uzmanlar kurulunun kurulması da öngörül
müş bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı çıktığı 
takdirde, haklı şikâyetlerin önleneceği kanaa
tindeyiz. 

Lisan bilen bir kimsenin istihdam edilmesi 
dışarda 3 misli, 5 misli para verildiği halde zor 
olmaktadır. Bir iki arkadaşım da kurs veril
mesi suretiyle, yani kursların tatbiki suretiyle 
bu personelin yetiştirilmesi kanaatini ileri sür
düler. Ama sayın arkadaşlarım bu halen tat
bik edilmektedir kurs verilmektedir ama, bu 
kâfi gelmemektedir. 

Kifayet meselesi hattâ gümrüklerin, güm
rük idarelerinin perişanlığı tarafımızdan da 
müşahede edilmiştir. Gümrük ve Tekel Bakan
lığı eski bir bakanlıktır sayın arkadaşlarım. 
Devlette, görmektesiniz, bâzı bakanlıklar da
da fazla pay almaktadırlar, bunun sebebi de 
zannediyorum yeni kuruluşlarda, yeni ölçüle
re göre tahsisat verilmiştir. Her sene Maliyece 
aman fazla tahsisat koymayın gibi tenkidlere 
uğramaktadır. Eski tahsisatlarla bu teşkilât ida
re edilmektedir. O bakımdan, gezdiğimde, 
dosya koyacak dolaplarının bulunmadığını gör
düğüm zaman, hakikaten büyük üzüntü duy-
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dum. inşallah bunu gidermek, bunları önle
mek, bu gibi eksiklikleri tamamlamak bize na-
sibolacaktır. Bunun için gayret göstereceğiz. 

Sayın Barutçuoğlu arkadaşım, dünya Şark 
tütünü istihsalinden bahsettiler ve bu istihsal 
cetvelinde Türkiye'nin ihracatının düşük oldu
ğunu, yani düşük fiyatla olduğunu ifade bu
yurdular. Arkadaşımız bir noktada haklıdır. 
Şark tütünü bilmektesiniz ki istihsali 420 ilâ 
450 milyon arasındadır. Şark tütünü ihracatı 
ise bu memleketlerde 250 milyon kiloyu teşkil 
etmektedir. Yunanistan'ın tütün istihsalinin 
artmakta olduğu iddiası ise doğru değildir sa
yın arkadaşlarım. Çünkü, Yunanistan da tütün 
istihsalinin, artışını önleyici tedbirler almıştır, 
tahditler getirmiştir bu bakımdan tütün istih
sali 120 000 kilodan, 80 - 100 000 kiloya inmiş 
bulunmaktadır. İhracat ortalama fiyatımızın, 
Yunanistan'ın ortalama fiyatına nazaran, bir 
miktar düşük olduğu ifade edilmiş bulunmak
tadır. Bunun başlıca sebebi, Marmara ve bil
hassa Karadeniz bölgesi tütünlerinin yüksek 
fiyat seviyeleri sebebiyle ihracattaki payının 
azalmış olması, buna mukabil diğer bölge tü
tünlerine nazaran, daha ucuz olan Ege bölgesi 
tütünlerinin, ihracatın takriben yüzde 90 mı 
teşkil etmiş bulunmasından ileri gelmektedir. 
Yaprak tütün ihracatı miktarımızda ise bir 
gerileme söz konusu değildir. 

Sayın Barutçuoğlu arkadaşımız yine, bu 
ses eki tütün piyasasından bahsettiler. Tütün 
piyasasında hiçbir surette ne ihracatçıya, ne 
tüccara hizmet edilmemiştir. Destekleme fel
sefemizde esasen bu yoktur. Biz muhtelif kere
ler, piyasaya takaddüm eden günlerde radyo ile, 
gazete ile ve bizzat Ege'yi dolaşmak suretiyle 
ekicilerimizi uyarmak istedik. Elimizdeki meri 
mevzuata göre karaborsacı diye tesmiye edilen, 
aracı diye tesmiye edilen, hakikatte tüccar 
olmıyan birtakım kimselerin gizli birtakım 
akitlerde bulundukları evvelki senelerde vâkı-
dir. Bunları önlemenin gayreti içine girdik. 
Bunun önlenmesi nasıl olacaktır? Ekiciye temi
nat vermekle olacaktır. Dedik ki, Tekel, des
teklemesini sonuna kadar yapacaktır. Depola
ma imkânlarımız temin edilmiştir, finansman 
imkânlarımız temin edilmiştir. Paramız vardır. 
Katiyen çekinmeyin, fiyat istikrarı başlangıç
tan sonuna kadar temin edilecektir, diye muh
telif kereler beyanlarda bulunduk. Ve arka-
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daşlarımızdan da rica ettik, dedik ki; birtakım 
açık oturumların, birtakım beyanların ekicinin 
menfaatine olnııyacağı kanaatindeyiz, dedik 
ve arkadaşlarımdan da memnuniyetimi belirte
yim, piyasaya tekaddüm eden günlerde pek 
bu şekilde bir ses gelmedi. Fakat, arkadaşımız 
bir miktar yerdi 35 milyon kilo tütün, piyasa 
açılmadan evvel satınalmdı. Bu rakam nereden 
ve nasıl tesbit edilmiş, halen bunu tahmin ede
miyoruz, Çünkü bunun tesbiti gayıirrüırkün-
dür. Biz Tekel idaresi olarak, vazifemizi yap
mış bulunmaktayız. Destekleme mubayaasını 
adım adım takibetmek suretiyle Ege'de, arka
daşlarımız da takibetmişîerdir, adım adîm ta
kibetmek suretiyle, ekiciyi, uyardık ve destek
lememişi yaptık. 

Netice olarak, bugün son aldığımız rakam
lara göre 4 - 2 aksamına göre 9 günlük, Ege 
istihsalinin 96 515 000 kilosu alınmış bulun
maktadır. Tekelin, 96 515 000 kilo mubayaa
dan vasati fiyatı 365 kuruş olmuştur. Tücca
rın 740 kuruş olmuştur, Amerikalıların 744 
kuruş olmuştur. 

Bu neticelerin müstahsilin memnuniyetini 
gördükçe, destekleme mubayaasının Hüküme
tin ve Tekel idaresinin vazifesini yapmış oldu
ğuna inanmaktayım. Aynı zamanda şunu ifa
de etmekte bir vicdan borcu telâkki etmekteyim. 
Teşkilâtta bulunan arkadaşlarım, eksper arka
daşlarımdan, genel müdüründen en küçük me
muruna kadar, arkadaşlarım vazifesini hak-
kiyle yapmışlardır, geceli - gündüzlü ekicinin 
malını değerlendirmek için zamanında ve ye
rinde ekicinin yanında olmuşlardır. 

Tütün hakikaten memleketimiz için ekono
mik ve sosyal bakımdan mühim bir yer işgal et-
mektedri. Tütün üezrinde politika yapılmama
sını hakikaten hassasiyetle rica ettik, Bu ricamız 
devam edecektir, sayın arkadaşlarım. Çünkü, 
demin de arz ettiğim gibi tütün fiyatlarını tayin 
ederken üzerinde durulan husus ihraç imkânla
rımız, maliyet fiyatları ve nihayet ihraç fiyatla
rıdır. Bunların hepsi de Hükümetimizce nazarı 
itibara alınmakta ve ekicinin aîınteri değerlen
dirilmek yoluna gidilmektedir. Birkaç gün için
de Ege bölgesi tütün alımı nihayete erecektir. 
Ondan sonra Karadeniz dizi, karadeniz demet, 
Marmara ve Şark tütün piyasaları açılacaktır. 
Şark en son saydığım Doğu bölgesidir. Çünkü 

iklim şartları ne zaman müsaidolursa Şarkta tü
tün piyasasını açmamız mümkün olacaktır. 

Sayın arkadaşlarımız; filitreli sigara fıkda
nından, sıkıntısından bahsettiler. Bunun Güney 
hudutlarından Arap memleketlerine kaçırıl
dığı iddiasında bulundular. Yalnız, ifade etmek 
mecburiyetindeyiz ki, filtreli sigara istihlâki 
memleketimizde günden güne artmaktadır. Filt
reli sigara 1959 da 23 906 kilo satılmışken, bu 
1961 de 208 bin kilo, 1963 te 147 bin kilo, 1964 
te 238 806 kilo, 1965 te 400 000, 1966 da 515 000, 
1967 de 792 000, 1968 de de 1 milyonun üzerine 
geçmiş bulunmaktadır. Filtreli sigara imalâtını 
geceli gündüzlü tesislerimizi çalıştırmak suretiy
le bir yandan artırıyoruz; diğer yandan sipari
şini yaptığımız iki filtre makinası halen Maltepe 
fabrikamıza gelmiş bulunmaktadır. Bugünlerde 
Alman montörünün gelmesi ile monte edilecek
tir. Ayrıca, 7 tane de İtalya'da Boflonya'dan filt
re makinası siparişi tamamlanmıştır. Yakın bir 
zamanda onlar da geldiği takdirde filtreli sigara 
istihsalimiz ayda 300 000 kiloya yaklaşacaktır. 

Yine arkadaşlarımız çay konusuna değindi
ler. Çay istihsali 1968 senesi itibariyle 126 916 
tondur. 1967 de soldurma suretiyle 503, kıvırma 
suretiyle 939, kurutma suretiyle 1 848 ton işlen
miştir. 1968 de 763 soldurma, 996 kıvırma, 1 932 
kurutma. 1969 da da 1 393 soldurma, 1 259 kıvır
ma, 2 244 ton da kurutma suretiyle işleme müm
kün olacaktır. 

Sayın arkadaşlarını; görülüyor ki, kapasite 
artırılmaya devam etmektedir. 1969 da ulaşıla
cak kapasitede programa göre 1970 de bitirilme
si icabeden Of, Ardeşen, Salarka fabrikalarının 
1969 da yetiştirilmesi demin verdiğim tahmin
lerde başlıca rolü oynıyacaktır. 1968 programına 
dâhil olan Çayalli Fabrikası ihale edilmiştir. Gü-
neysu istimlâk bedeli kâfi gelmemiştir. Bunun 
için vâki çalışmalarımız neticesinde istimlâk be
deli kâfi gelmemiştir. Bunun için vâki çalışma
larımız neticesinde istimlâk için gerekli para te
min edilmiş bulunmaktadır. Yakın bir zamanda 
bu fabrikanın da projeleri bitecek ve ihalesi ya
pıda çaktır. 

İkinci Of Fabrikası ihale edilmek üzeredir. 
Azaklı Bölgesi Çay Fabrikası 19 . 2 . 1969 gü
nünde ihale edilecektir. 1969 yılında beş çay 
fabrikasına başlıyabilmek üzere komisyonca is
timlâk bedeli ve yine fabrikaların ihale edilmesi 
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için de 6 milyon liralık bir tahsisat verilmiş bu
lunmaktadır. Bu tahsisat da istimlâk ve fabrika 
yapımı için kullanılacaktır. Gerekli hazırlıklara 
başlamış bulunmaktayız. 

Çay ihracatında bir parti ihracatı değerlen
dirmek doğru değildir. 1968 çay ihracatı şöyle
dir : Kuveyt'e 7 000 kg., 859,42 kuruş; Ameri
ka'ya 10 000 kg. 456,36 kuruş; Holânda 6 300 364 
kg. 177,25 kuruş; Mısır 850 000 kg. 480 kuruş; 
Libya 4 800 kg. 945 kuruş; Holânda 120 424 kg. 
414,19 kuruş. Böylece 7 292 588 kilo çay ihracet-
miş bulunmaktayız ve demin verdiğim fiyatların 
vasatisi de 218 kuruşa baliğ olmaktadır. 

îhracedilen bu çayların her partisinde Lond
ra borsası fiyat takdirleri yapılmış, kalite ve 
ambalaj şekli de ihraçta müessir olmuştur. Çay 
kalitemizin düzeltilmesi için gayretlerimiz var
dır. Sayın Karavelioğlu müsterih olsunlar; pren
siplerimize sadığız. Çay'a katiyen politika karış-
ntılmasma, tütünde olduğu gibi, taraftar deği
liz. inşallah, bunu gerçekleştirmek için gayret 
sarf edeceğiz. Yalnız şunu ifade etmek isterim 
ki, bu noktada da sayın arkadaşlarım bir eksper 
sıkıntısı içinde bulunmaktayız. Eksperler çok 
zaman muvakkat işçilerden ve ora halkından ol
maktadır. 

Yanılmıyorsam, 519 alım noktasında çay mu
bayaasında bulunulmaktadır. Takdir edersiniz 
ki, eksper sıkıntısı ve hele muvakkat olarak yer
li ahaliden istihdam edilen eksperler objektif bir 
takım kıstaslara gidememektedirler. Bunun ça
releri için arkadaşlarımız ile gerekli tedbirleri 
düşüneceğiz. Biz sureti katiyede çaya da politi
ka karıştırılması taraftan değiliz. Çay kalitesi
nin yükseltilmesi ve çay kalitesi yükseldikten 
sonra ihracat fiyatlarımızın da artacağına inan
maktayız. Aynı zamanda iç istihlâkimizde de bir 
takım şikâyetler vardır. Bu şikâyetleri haklı 
görmekteyiz. O 2,5 - 3,5 dan sonra birtakım yap
rak değerlendirmeleri bunda rol oynamaktadır. 
Aynı zamanda çayımızı değerlendirmek için de 
yeni fabrikaların yapılmasını şart görmekte
yiz. Bunun için de gayretlerimiz olacaktır. Bu 
suretle Sayın Barutçuoğlu'nu da her halde 
çay mevzuunda da cevaplandırmış olacağız. 

Bir noktayı ifade edeyim. Sayın Barutçu-
oğlu arkadaşım, dediler ki gerek Tütün Koo
peratif leri Kanunu, ' gerekse Tütün Tekeli 
Kanunu 1964 yılında hazırladık dediler. 
16 . 5 . 1966 tarihinde A. P. tarafından benim-
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ssnniiş görünerek Meclise sevk edilmiştir, 
âdeta kendilerine maletmişler, dediler. Diğer 
yandan da, bu kanun tasarılarının ihracatçıyı 
ve tüccarı himaye ettiğini belirttiler. Her hal
de burada, arkadaşımız çelişik bir ifade de bu
lundular. Hem benimsediler, hem de yerdiler. 
Kanım tasarısı her halde pek büyük deği
şikliklerle gelmemiştir. Komisyonlarda arka-
dp^larımızdan, C. H. P. milletvekili arkadaşla-
nrmzdan, hiçbir itirazın vâki olduğunu hatırla
mıyorum, Çünkü o zaman da bu kanun tasarısı 
görüşülürken takibettim. Arkadaşlarımızın ko
misyonda bir itirazı vaki olmadığına göre de
mek İd, böyle bir meselede mevzubahis değil
dir. 

Yine tütün meselesinde, arkadaşlarımız ran
dımanın açıklanmasını istediler. Yani Tekel 
idaresi madem ki, destekleme mubayaasında 
bulunmaktadır. Randımanları daha evvel müs
tahsil bilsin, ekici bilsin, ona göre hareket etsin 
tüccara veyahut Tekele verip vermemekte kara
ra varabilsin. Bunda da mahzur mütalâa et
mekteyiz. Ekicinin menfaatini görmediğimiz 
için açıklamam aktayız. Çünkü randımanlara 
açıkladığımız takdirde - ki bizim yaptığımız 
destekleme mubayaasıdır. Tüccann fiyatları 
düşürmemesini temin için ekicinin yanında ol
maktır. Şu halde randıman açıklandığı takdir
de, tüccarca bunu tesbit edecektir, diğer ra
kiplerde te3bit edeceklerdi ve o takdirde kendi 
randımanlarını, kendi fiyatlarını, Tekel fiyat
larına göre ayarlamış olacaklardır. Bu bakım
dan, biz randımanın açıklanmasını mahzurlu 
mütalâa etmekteyiz. Yoksa ekicinin menfaati
ne hareket ettiğimize göre, gizlemekte hiçbir 
sakınca yoktur ama dediğim mahzur vardır. 
Ancak bu meseleyi de, yeni müzayede sistemini 
getirecek olan Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun halledeceği kanısındayız. 

Sigara; özel sektöre sigara imal yetkisi ve
rilmesini mütalâa ettiler. 3437 sayılı Kanun 
çok sarih. Dışa dönük olmak şartiyle yani ih
racatı dışa dönük olması şartiyle özel sektörün 
sigara imali mümkündür. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığından müsaade almak suretiyle sigara 
imali mümkündür. Yeni tasarıda da bu aynen 
muhafaza edilmiş bulunmaktadır. Muhtelif be
yanlarımda bunu ifade ettim. Bunun dışında 
başka bir beyanda bulunmadım. Nihayet mer'i 
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kanunun, nıer'i mevzuatın derpiş ettiği husus 
budur. Her halde bunu da ifade etmek bir 
kusur olmasa g-erek. Başka, bir ifade tarafı
mızdan ilâve edilmiş değildir. Mer'i mevzuata 
göre yine tekrar ediyorum, ihracata dönük ol
mak şartiyle, sigara imali mümkündür. Güm
rük ve Tekel Bakanlığının izni ile. Eğer döviz 
metaı olduğuna göre, döviz getirecek bir ima
lât olduğuna göre, eğer bunu ihracata dönük 
olmak şartiyle kuraca közel sektör varsa el
bette Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak mü
saade vermekte sakınca görmemekteyiz. 

Muhtelif arkadaşlarım, rakı ihracından, şa
rap ihracından, likör ihracından, kanyak ihra
cından bahsettiler. Şunu memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki, sayın arkadaşlarım şarap ih
racatımız günden güne artmaktadır. 1967 de 
beş milyon litre olan şarap ihracatınız 1968 de 
3 milyon litreyi bulmuştur. Bunun 1969 da 
daha da artacağı ümidindeyim. Yine rakı ihra
catıma M - 15 bin litreden 1967 deki 1968 de 
30 bir, litreye ulaşmış bulunmaktadır, - Kanyak 
ihracatımız 1-50 bin litreye ulaşmış bulunmakta
dır. Likör ihracatımızda 40 - 50 bin litreden 
100 bin litreye ulaşmış bulunmaktadır, inşal
lah 'bu miktarları daha artırmak ve yeni yeni 
deviz kaynakları bulmak gayreti içinde olaca
ğız. Hemen sırası gelmişken ifade edeyim ki, 
Sayın Salih Tanyeri arkadaşımız Gaziantep So
ma Fabrikasının kapasitesinin ne olacağını ve 
ne kadar üzüm işliyeceğini sordular. Soma 
fabrikası 1 milyon 650 bin litre işliyecektir ve 
işüyeceği üzüm miktarı da 5 milyon kura üzüm, 
5 milyon 500 bin kilo olacaktır. Her halde bu 
rakam arkadaşımız için, bizler için ve üzüm eki
cileri için memnuniyeti mucip bir rakam olacak
tır. 

Sayın Enver Bahadırlı arkadaşımızın sorula
rından bâzılarına cevap verdiğim için tekrarına 
lüzum görmüyorum. Yalnız ayrıntılı olanları, de
ğişik olanlarını ancak cevaplan diriyorum. Gece
nin geç vaktinde tekrarda fayda görmüyorum. 
İsçilerin geliş gidişlerinde kolaylık sağlanması. 
Hakikaten Bakanlığı deruhde ettiğim andan iti
baren bu mesele üzerinde gerekli hassasiyeti gös
terdim ve işçilerimize karşı insanca muamele ya
pılmasını, döviz getiren işçilerimize gerekli mü
samahanın g'österilmesi mevzuata sadık kalmak 
şartı ile yapılmasını gümrüklere kadar direkti-

fimizin ulaştırılmasını arkadaşlarımdan rica et
tim. 

1919 sayılı Kaçakçılığm Meni Kanun tasarısı 
7 Şubat 1968 de Meclise sevk edilmiş bulunmak
ta dır. Halen bu kanunun değiştirilmesi için ko
misyonda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Sigara imalinin ısla&undan sayın arkadaşları
mız bahsettiler. Yakm bir zamanda Maltepe 
Fabrikasını işletmeye açacağız. Maltepe Fabri
kası modren tessilerle çalışacaktır. Bunun yanın
da yine Adana ve (Malatya f abrikalanmıs da mo
dernce edilecektir, yenilenecektir. Bu suretle 
modern tesislerde daha iyi sigara imal etmek im
kânına sahih olacağız. Bunun için de yatırım 
bütçemizin 30 milyon 179 bin lirası tütün ve si
gara mamullerimiz için harcanacaktır. Bu meb
lâğ ile yaprak tütün bakımevi, emanet ambarı, 
inşaatları demin de arz ettiğim gibi Maltepe'nin 
geri kalan kışından Adana ve Malatya Sigara 
fabrikalarının tevsii ve yenilenmesi için harcana
caktır, Aynı yatırım bütçesinin 35 milyon 69 
bin lirası içki sanayii için harcanacaktır. Bu cde-
p.oi^er Yozgat Bira Fabrikası başta olmak üzere, 
diğer içki ve şarap fabrikalarının inşaat tevsi 
ve teçhizat hizmetleri ifa olnacaktır. Bunlar 
arasında demin arz ettiğim gibi Gaziantep'te So-
?ra Fabrikası, istanbul Paşabahçe'de Rakı Fab
rikası tesislerini, Urfa Şarap İmalâthanesini, 
Şarköy Şarap imalâthanesini, Kırıkkale Şarap 
Fabrikasını ve İzmir Bakı Fabrikasının kapasi
te artırıcı telisleri başlıca büyük işler olarak 
belirtmek yerinde olacaktır. Yine demin de bah
settiğim gibi cay tesislerimizi 52 milyon lira. 
274 bin lirası çay sanayii için harcanmış ola
caktır. Ayrıca Tuzla'da ve diğer satış ambar-
larrnızda v. s, yatırımlarımız vardır. 

Sayın Kâmil Karavelioğlu'na okul yerine 
kurslar, daha evvel ifade etmiştim. Kırıcı ol
mamak keyfiyeti prensiplerimiz arasında. Hedi
yelik eşya sebebiyle yüksek g-ümrük... Bunları 
cevaplandırmıştım. Arkadaşımız tasfiyede ev
velâ dışa satış uysrun olmamaktadır, şeklinde 
mütalâa beyan ettiler. Bu kanuni icabolduğu 
için böyle yapılmaktadır, arz ederim. 

Kapıkule ambarlanndaki yangından bahset 
tiler Sayın arkadaşımız Karavelioğlu. Gümrü
ğün mütaaddit ambarlarından birisi olan Kapı
kule ambarı maalesef yanmıştır. Bu konuda 
adlî takibata girişildiği gibi idari yönden de 
takibata girişmiş bulunuyoruz. 
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APO için arkadaşımız sual tevcih ettiler, 
bu ikili anlaşmalar çerçevesi dahilindedir. Bun
ların değiştirilmesi için gerekli çalışmalar Hü
kümetimiz Hariciye Bakanlığı nezdinde yapıl
maktadır. Yine OrtaJk Pazar hakkında yine 
sual tevcih ettiler. Dışişleri Bakanlığı koordi
natörlüğünde Gümrük, Tekel, Maliye, Ticaret 
Plânlama, Tarım koordinasyon çalışmaları şek
linde bu husus yürütülmektedir. 

Meksika buğdayının tütün yerine ikamesi... 
Arkadaşımız bunun uygun olacağını belirttiler. 
Esasında taban arazide Meksika buğdayı yer 
aldığı takdirde hakikaten tütün kalitesinin 
yükselmesi temin edilmiş olacaktır. 470 milyon 
liranın bütçeye konulmasından bahsettiler. 
Esasında bu çok azdır. Bizim destekleme mu
bayaamız bunun çok üstünde bulunmaktadır. 

Sayın Karavelioğlu, kahve kaeakçılğmdan 
bahsettiler. Arz edeyim; 1966 yılında kahve it
hali yoktur. 1967 yılında ithal edilen ikibin 
ton kahvenin ton başına gümrük teslim mali
yeti 5 445,80 ve Gümrük Resmi de 9 347 lira, 
1968 yılında ithal edilen ikibin ton kahvenin 
ton başına gümrülk teslimi maliyet fiyatı, 
5 403,30 ve Gümrük Resmi 10 925 lira 80 ku
ruş olup bu kahvelerin Tekel İdaresinde kilo 
satış fiyatı 35 liradır. Kaçak kahveler genel
likle Güney bölgesi kara ve deniz sınırlarından 
ve Karadenkin Batı bölgesinde denizden yur
dumuza sokulmakta ise de, hangi ülkelerden 
getirildikleri ve yerlerindeki fiyatlarının ne 
olduğu bilinememektedir. Kaçak kahvelerin 
yurt içindeki satış fiyatlarının da kilo olarak 
ne kadar olduğunun bilinmesine de imkân ola
mamıştır. Türkiye'ye kaçak kahve sokulmasını 
önlemek için cezai müeyyideler ve takipler dı
şında başkaca ekonomik tedbirlerin neler ola
bileceği ve bunların nasıl uygulanabileceği hu
susunda çalışmalarımız vardır. Maalesef vakıa
dır. 

Sayın Ragıp Üner, beyaz çaydan bagetti
ler. Böyle bir çay hakkında bilgimiz yoktur. 
Her halde iklim şartları bakımından biraz da
ha açık bir çay bu bölgelerde üretilmektedir. 

Yunanistan'ın şilep karşılığında tütün sat
makta olduğunu beyan ettiler. Bizim de bu 
yolda çalışmalarımızın olması gerektiğini ifa
de buyurdular. Bu yoldaki çalışmalarımız ola
caktır. Virginya ve Börley tütünlerinden bah

settiler. Virginya, Antalya bölgesinde denen
miştir. Fakat gerek koku bakımından, gerekse 
kadit3 bakımından pek iyi bir verim elde edile
memiştir. Börley tütünleri Adapazarında bir 
miktar üretilmektedir. 

Japonya'da sigara imalinin bizden daha iyi 
olduğunu Sayın Ragıp Üner beyan ettiler. Fa
kat bu mütalâaya iştirak etmemekteyiz. Bizim 
sigara imalimiz ve bizim sigara vasfı herhal
de Japonya'nın sigara vasfından çok üstün bu
lunmaktadır. 

Tuzun aııbalajlarının bozuk olduğunu söy
lediler. Tuz istihsali Tekeldedir, yalnız satışı 
bunun serbest bulunmaktadır. İyotlu tuz istih
sali için de çalışmamız gerektiğini söylediler. 
Bu yolda çalışmalarımız vardır. 

Rakı imalatımızın Sayın Ünerln bahsettiği 
şekilde Yunanistan'ın rakılarından daha kötü 
olduğu şeklindeki mütalâaya, iştirak etmemek
teyiz. Zira arkadaşlarım da ifade ettiler, Yu
nanistan'a götürülecek en iyi hediyenin Türk 
rakısı olduğunu giden - gelen arkadaşlarımız
dan görmüş ve hattâ kendimiz de müşahade et
miş bulunmaktayız. 

Bira şişelerinin kalitesinin düzeltilmesi... Bi
liyorsunuz bira ışıktan fevkalâde müteessir 
olan bir içki nevimizdir. O balamdan başka 
şişe temini zorluğu vardır. Ancak, teneke imali 
için de, yeni tesisler yapmamız icabetmsk-
tedir. 

Erdoğan Adalı arkadaşımıza teşekkürleri
mizi arz ederim. Stokların eritilmesi için gayret 
gösterilsin dediler. Döviz kaynağımızın değer
lendirilmesi ve stoklarımızın eritilmesi de baş
lıca prensibimizdir. Demin de arz ettiğim gibi 
1973 - 1933 döneminde, 1963 - 1964 döneminde 
32 bin ton olan ihracatımızın bugün 82 bin to
na yaklşamış bulunmaktadır. Bunu artırmak, 
istihalimiz nazarı itibara alınarak elbette bi
zim için vazife olacaktır. Tabiatiyle Ticaret Ve
kâletinin de... 

Benizli Senatörü Sayın Kemal Turgut -arka
daşımız, Eğedeki tütün müstahsilinin memnu
niyetini tekelin destekleme alımlarından dola
yı memnuniyeti ifade ettiler. Bu kanı umumi
dir sayın arkadaşlarım. Hakikaten Tekel vazi
fesini yapmış bulunmaktadır. Demin de arz et
tim, arkadaşıma objektif mütalâasından dolayı 
teşekkürlerimi arz ederim. 
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Baş fiyatın bölgelere ayrılması konusunu ar
kadaşım doğru bulmamaktadırlar. Randımanlar 
bazan aynı olabilir sayın arkadaşlarım. Bölgele
re • ayrılmıştır, bölgelere ayrılırken de tütünün 
kokusu, rengi, yanma kabiliyeti gibi birtakım 
vasıflar gözönüne alınmak suretiyle, bu eskiden 
beri bu bölgeler ihdas edilmiş bulunmaktadır. 
Bu vasıfların yanında ayrıca randıman tâyinine 
gidilmektedir. Bu bakımdan filân bölgedeki ay
nı randımanla, öbür bölgedeki aynı randımanı 
bu hususiyetleri nazarı itibara alınmak sure
tiyle karıştırmamak icabeder kanaatindeyim. 

Sayın Ali Şakir Ağanoğlu, arkadaşımız yaş 
üzümlerin ucuz mubayaa edildiğinden bahsetti
ler. Yaş üzümler 35 kuruş ile 54 kuruş arasın
da muhtelif seneler itibariyle muhtelif bölgeler 
itibariyle seyretmektedir. Şıracılık yapılması 
konusunda tavsiyelerde bulundular. Tekel ken
disine kanunen verilen vazifeyi ifa etmektedir. 
Bunun yanında alkollü bir içki olarak mütalâa 
edildiği için şarabı da imal etmiş bulunmakta
yız, imal etmekteyiz. Şıracılık mevzuunda henüz 
bir çalışmamız yoktur. 

Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşımız, Mersin'de 
Et - Balık Kurumu hayvan satıııalması, kimden 
almaktadır gibi bir sual tevcih ettiler. Her hal-" 
de bir yanılma olsa gerektir, bu sorunun bize 
tevcih edilmemesi gerekir. Yine sayın arkada
şımız, Ataş'ın kullandığı personel günde 10 bin 
sarf ediyormuş gibi bir mütalâada bulundular. 
Bunu da bizim bilmemize imkân yoktur. Bu 
sualin de bize tevcih edilmemesi, bizim bu suale 
muhatabolmamamız icabeder, kanaatindeyim. 

Ancak kaçakçılıkta ikramiyenin peşin ve er
ken ödenmesini arkadaşım talebettiler. Yargı
tay içtihatlarına göre mahkemece CİF kıymeti 
konulmadan ikramiye vermemiz mümkün değil
dir. Yargıtay içtihadı bunu icabettirmektedir. 

Sahipli yakalanma ile sahipsiz yakalanma 
arasında fark yoktur. Ancak mahkemenin sürati 
bakımından bir fark arz etmektedir. Sahipli ol
duğu takdirde tabiatiyle mahkeme uzamaktadır, 
sahipsiz olduğu takdirde de müsadere ve infaz 
ve ikramiyenin ödenmesi daha çabuk olmakta
dır. 

Sayın Salih Tanyeri arkadaşımızın gerek 
şarap ihracı gerek üzümün değerlendirilmesi, so
ma fabrikası hususlarındaki suallerine cevap 
verdiğimi zannediyorum. 

— 640 
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Sayın Karavelioğlu'nun kahve kaçakçılığı 
konusundaki cevabını da verdiğime göre her 
halde birlikte mütalâa etmek mümkün olacaktır. 

Hudut pazarları için arkadaşlarım yine sual 
tevcih ettiler. Tekel, Ticaret, Maliye bakanlık
ları bu hususta çalışmalar yapmaktadırlar. Yine 
sayın arkadaşımız, trende muayene hususu sor
dular. Bu husus uzun müddet denenmiştir. Bu
nun depo meselesiyle ilgili olmadığı kanaatin
deyiz. Trenin hareketi esnasında selâmetle mua
yene yapılamamaktadır. Bu bakımdan kaldırıl
mıştır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, zannediyorum 
ki, gecenin geç saatinde gerek grup sözcüsü 
arkadaşlarıma, gerekse kişisel fikirlerini beyan 
eden arkadaşlarıma arzı cevabetmeye çalıştım. 
Arkadaşlar, başlangıçta söylediğim gibi arka
daşlarımızın kıymetli mütalâaları tarafımızdan 
ve bakanlık mensubu arkadaşlarımız tarafın
dan değerlendirilecektir, değerlendirilmeye gay
ret edilecektir. Yüce Senatoyu saygı ile selâm
lar, çalışmalarımızda sayın arkadaşlarımızın 
yardımcı olmasını bilhassa istirham ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Sayın Kutlar, buyurunuz efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler, kıymetli 
Bakan ve Bakanlığın muhterem erkânı. Gecenin 
bu geç saatinde sizleri fazlaca meşgul etmek is
temem. Kıymetli arkadaşlarım benden evvel bir
çok konulara dokundular. Ben de bir iki nok
taya temas edip sözlerine son vereceğim. 

Bir hudut vilâyetinin senatörü olmam ve o 
vilâyetin evlâdı bulunmam hasebiyle kaçakçı
lık 'basımısın kalkmcı ve hakikaten yüz: kızartı
cı bir konudur. Bundan kurtulalım diyorum. 
iktisadi konuları, yine iktisadi tedbirlerle önli-
yebileceğirniz kanaatindeyim. Onun için benden 
evvel hudut pazarlarına temas eden arkadaş
lara iştirak ederim Bu konu senelerden beri söy
lenir, fakat bir türlü bitmez. Artık bu iş bitsin. 
Ya olacak, ya olnııyacak. 

Benim asıl bir derdim var. üzüm derdi. Ga
ziantep vilâyet olarak 530 milyon kilo yaş üzüm 
istihsal etmektedir. Türkiye'nin % 30 üzümünü 
Antep istihsal eder. Antepte meşhur bir söz 
vardır. «Gittiğin Antep yediğin pekmez.» Evli* 
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ya Çelebi samanından beri Antep üzümcüdür. 
Bu üzümü söküp yerine ikame edecek başka bit
kimiz de yoktur. Üzüm vardır, yan ziraatte fıs
tıkçılıktır. Fıstıkçılık en az 15 senede meyva 
vermeye başlar, tatmin edici mahsulü 25 sene
de verir. Ancak, 8 - 10 senede bir de tatmin edi
ci bir mahsul verir. O halde Gaziantep'te çiftçi
likle uğraşan vatandaşın, % 85 - 90 mm yegâ
ne geliri üzümdür. Bu meseleyi halletmemiz lâ
zım. Biz artık, her sene yalvaran bir müstahsil 
olmaktan usandık bıktık. Hakikaten haklılar 
Gümrük Tekel Bakanı da Tekel Umum Müdürü 
de hakikaten haklılar, onlara da yüzümüz yok. 
4 - 5 seneden beri bilhassa bu işin çok ıstırabı
nı çeken bir arkadaşınız olarak hakikaten bu 
işe son verelim, bir Hükümet meselesi olarak 
ele alalım. Hükümete ben çok teşekkür ederim. 
Bu sene Sayın Demirel'in büyük himmet ve gay
retleriyle bir Güney Birliği kurduk 11 vilâyeti 
içine alıyor. Fıstık, pamuk, bakliyat kırmızı 
•biber, üzüm buna dâhil. Ama bu üzünıün, bil
hassa tekel olan üzümün neticede geleceği, ça
lacağımız kapı yine Tekeldir. Onun için Hü
kümet olarak, Tekel Bakanlığı, Tarım Bakan
lığı, Ticaret Bakanlığı ve Plânlama Müsteşar
lığı artık oturup bu işe bir netice bir son ver
memiz lâzım. Bunu biz plânlıyalım, ona göre ha
reket edelim. Konsantre üzüm suyu da var. Te
kel Bakanı diyecek ki, beni ilgilendirmez. Evet 
ama Hükümet erkânı olarak kendileriyle ilgili 
bir konu olarak bunu ele alalım. Biz özel teşeb
büs olarak da buna iştirak edeceğiz, fakat ne 
yolda hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Bize ışık 
tutsunlar bu teşkilâtlar, minnettar oluruz, ken
dilerine. Bunu bir neticeye getirelim, bu üzüm 
meselesini halledelim. 

Rakı konusuna temas buyurdular. Sayın Ba
kana ve Umum Müdüre teşekkür ederim Ha
kikaten Antep Soma Fabrikası genişliyor, şa
rap Fabrikası genişliyor. Ama bu kâfi değil. 
Antepten ikümü yüklüyoruz iskenderuna 200 
Km. iskenderun'dan vapura, vapurdan Paşa/bah
çeye. 4 kilo kuru üzümden, bir kilo soma çek
tiğimize göre, en az 15 er kuruş nakliyeden 60 
'kuruş geliyor buna. O halde niçin ben somayı 
Antep'te esas yerinde yapmıyayım? Bu iktisadi 
değil. Tekel Umum Müdürü arkadaşım kusura 
bakmasınlar, bu mevzuda birçok defalar konuş-
muşuzdur. Ben buna bu gözle bakarım. Diğer 
taraftan, bu alkol mevzuu vaktiyle Fransa'da 

da bağcılık çok inkişaf etmiş, onlar da bizim 
gibi usanmışlar bu üzünıün elinden. Bir zaman
lar, bir nisbet dâhilinde benzine karıştırmışlar 
alkolü. Buna bir çare bulalım bu işe. Şarap me
selesini arkadaşlar bahsettiler, bu işin ihraca-
atını bendeniz çok etüdettim. Rakamlarla bu 
geç saatlerde vakitlerinizi israf etmek istemem. 
Cezayir 11 kuruşa malediyor, biz 56 kuruşa 
malediyoruz. O halde, ihraç yapamam. Gök ka
lite bir şarap olursa, belki İskandinav memle
ketlerine sevk edebiliyoruz. Fakat kalite şarap 
da tekelde çok mahduttur, Tatmin edecek dere
cele olmuyor. O tarafını da araştırmamız lâ
zım. 

Sayın Bakan 35 - 45 kuruş dediler. Kendi
lerine bu rakamı vermiş olabilirler her sene ben
de Gaziantep'te Belediye Reisiyken, 35 kuruşla 
45 kuruş diye verirdik tekele rayici. Fakat bu
gün Antep'te, vasati olarak tetkik buyursunlar 
30 kuruş kimse almamıştır. Biz memnunuz 25 
kuruşa raır.yız, Yaş üzüm 25 kuruşa razıyız. 
Yeter ki, almam. Bilhassa rakı yaş üzümden da
ha nefis oluyor, elaha kaliteli oluyor. Onun için 
Baume meselesi var. Bu 30 kuruş derler. 25 ku
ruştan çıkarsa çiftçi çok memnundur. Hakika
ten Tekel çok müşkül durumdadır. 10 dönüme 
1 000 kök bağ, ancak 3 küfe verebiliyoruz. O 
da Gazinateb'in merkez köylerinden mahdut 
köylere verebiliyoruz. Kazaların köyleri hiç 
alamıyor. Bu hususta çok ıstırap çekiyoruz. 
Biz de, Bakanlık da hakikaten muztarip. Bu iş
ten kurtulalım. 

Diğer taraftan Kilis Şarap Fabrikasının bü-
yütülmeoini istirham edeceğim. 

Kiliste bir kanyak fabrikası kurulacağı ko
nusu iki seneden.beri söylenir. Bilmem ne za
man realize olacaktır, islâhiye geniş nisbette 
üzüm istihsal eden bir kazamızdır. 

Oğuzeli keza geniş nisbette üzüm istihsal 
eden bir kasamız dır. Buralarda da birer şarap 
fabrikası kurulmasını ve genç gayretli dinamik 
bakanımızdan ve ona adım uyduran, Tekel 
Unum. Müdürümüzden istirham ediyorum, Bizi 
şu bağcıların elinden alsınlar, onlar çok haklı
lar. Bu ise bir son verelim. 

Gecenin bu saatinde beni dinlemek lûtfım-
da bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. 
1089 bütçesinin Türk Milletine Gümrük ve Te
kel Bakanlığına hayırlı uğurlu olmasını diler 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Kutlar teşekkür ederim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — 3 5 - 4 0 ku
ruşluk fiyat yalnız Gaziantep mıntakasma ait 
değil, Türkiye'ye şâmil fiyattır. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar 35 - 40 kuruşluk 
fiyat yalnız Gaziantep mıntakasma ait değil 
Türkiye'ye sari ve şâmil olmak üzere beyan edil
miş efendim. 

Muhterem senatörler, Gümrük ve Hekel Ba
kanlığı ve Teke! Genel Müdürlüğü Bütçelerinin 
tümü üzerindeki müzakereler bitmiş bulunmak
tadır. Şimdi Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Cetvelleri okuyoruz. 

S — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 44 778 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 408 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 634 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 375 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23,000 Maklna, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 4 696 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Bölüm Lira 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 84 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 413 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

1969 malî yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesinin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Güm
rük ve Tekel Camiasına ve Büyük Türk Mille
tine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

16. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Se
natosu 1/946) (S. Sayısı: 1175) (1) 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin müzake
relerine geçiyoruz. Tümü üzerinde görüşmeler 
yapılmış olması hasebiyle Karma Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını kabul edenler... Etmiyenler.,. Okunması 
kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 

harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 76 790 942 lira, yatırım harcama
ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 121 568 000 lira ve sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 13 727 467 lira M, top
lam olarak 212 086 409 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12,000 Personel giderleri 71 337 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

1 (1) 1175 S. Sayılı ba-smayazı tuhıağın so-
nundadır. 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 2 782 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

14.000 Hizmet giderleri 863 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

15.000 Kurum giderleri 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

16.000 Çeşitli giderler 1 138 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 140 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 53 953 994 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 66 474 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

34.000 Malî transferler 279 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

35.000 Sosyal transferler 2 823 095 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

36.000 Borç ödemeleri 2 624 497 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 509 218 312 lira olarak tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 
Bölüm Lira 

B/ l — Vergi gelirleri 

52.000 Tekel gelirleri 2 500 218 312 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 9 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

ikinci maddeyi tekrar okutup, oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi (B) cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1969 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere isti
naden elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 
1969 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (C) cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisime sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 

| bütçe yılında kullanılamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetveli ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödemeğin yetmemesi halinde : 

a) 1988 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne alktarma yapmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

• * • 
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Madde 10. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağ
lı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmetlile
re (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) gi
derleri döner sermayeden ödenmek üzere çalış
tıkları günlerde günde bir kap yemek ve ek
mek veya (isçi adedi pişirme masraflarını kar-
şılaımyaeak kadar az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporu ile pehriz yapmaları ica-
beden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bu
lunan işçilere yemek ve ekmek bedellerinin te
kabül ettiği miktarda yemek bedeli verile
bilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş-
ti.r. 

Madde 11. - - Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 

1963 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. Tekel Genel 
Müdürlüğü Bütçesi açık oylarınıza arz oluna
caktır. Zamanın gecikmesi hasebiyle muamele 
5 Şubat 1969 bugün saat 10,00 da icra edile
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, 3 Şubat 1969 tarihli 
programın münderecatı bitmiş bulunmaktadır. 
Zamanın ilerlemesi hasebiyle 32 nci Birleşimi 
5 . 2 . 1969 bugün saat 10,00 da toplanmak 
üzere kapatıyorum. Cümlenize iyi geceler te
menni ederim. 

Kapanma saati : 2,45 

# » — » • 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

7. — Cumhuriyet Senatosu Benizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Teknikerlerin dâvalarına dair 
Millî Eğitim ve Bayındırlık takanlarından yazılı 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem ile 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı (7/531) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Teknikerlerin dâvalarına çözüm yolu bulun

maması gençleri yeniden hareket© geçirmiştir. 
Yıllardır boykot kararları, yürüyüş ve ölüm 
oruou gibi davranışlarda toplum düzenimizi bo
zucu davranışların durdurulabilmesi ancak bu 
gençlerim haklarının verilmesi ile mümkündür. 
Hükümet kararnamesi ile dâhi halledilebilecek 
nitelikte olan tekniker meselesinin sahipsiz kal
ması 30 000 teknikeri ve velileri üzmektedir. 

Bu konuda Hükümet görüşünün Millî Eğitim 
ve Bayındırlık Bakam tarafmdan yazılı olarak 
açıklanmasına müsaadelerini arz ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29 . 1 . 1969 

Özel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 gün ve 8551/5696-7/459, 

22 . 1 . 1969 tarih ve 8551/3081-7/531 sayılı 
yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, teknikerin dâvalarına dair ver
diği yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Denizli Senatörü Sayın Hüseyin Atmaca'nın, 
Tekniker dâvalarına çözüm yolu bulunmasına 
dair 1 . 11 . 1967 tarihli yazılı soru önergesine 

cevabımız 

6785 sayılı Kanunun 14 noü maddesi gereğin
ce hazırlanan ve 13 Haziran 1957 sayılı Resmî 
Oazete'de yayımlanmış bulunan Talimatnamede 

teknikerlerin salâhiyetleri ve belediyelere karşı 
deruhde edebilecekleri mesuliyet hudutları tes-
bit edilmiştir. 

Buna göre yönetmelik teknikerlere bodrum
ları ile birlikte üç kata kadar, bütün inşaat 
sahası toplamı 300 m2 yi Igeçmiyen mesken ve 
dükkân gibi basit yığma binaların projelerini 
yapma yetkisini tanımakta idi. 

Bilâhara bir fen memurunun müracaatı üze
rine Şûrayı Devletçe şekil bakımından iptal 
edilen yönetmeliğin yerine 1 Mart 1960 tarih ve 
10445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönet
melik yürürlüğe girmiştir. 

Bahis konusu ikinci yönetmilk İmar ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanmış, ancak dairemiz 
bu yönetmeliğe muhalif kalmıştır. 

Teknikerlerin unvan ve yetkilerini düzenle
mek maiksadiyle bir kanun tasarısı hazırlanmış 
ve Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Tasarı 
halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ko
misyonu gündemindedir. 

Tasarı kanunlaşınca teknikerlerin unvan ve 
yetkileri kesin şeklini alacaktır. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 3 . 2 . 1969 

Sayı : 713/126 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

ilgi : 22 . 1 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 8551-7/531 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, sözlü olarak cevaplandırılması is
teği ile Yüksek Makamlarına sunulup Genel 
Kurulunun 21 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birle
şiminde, önerge sahibinin talebi üzerine yazılı
ya çevrilen sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Teknikerlerin unvan, görev ve yetkileriyle 
ilgili hususları tetkik etmek üzere 1966 senesi 
Kasım ve Aralık aylarında ilgili 6 Bakanlık 
müsteşarlarınca yapılan toplantıda alınan isti-
şarî karar üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca 
(Tekniker ve teknisyenlerin unvan görev ve yet-
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kileri hakkında) hazırlanan kanun tasarısı Hü
kümetçe de kabul edilerek Millet Meclisine 
sevkedilmiş bulunmaktadır. Millî Eğitim ve Sa
nayi komisyonlarından geçen bu tasarı halen 
Bajyındırh!k Komisyonunda incelenımektedir. 

Yurdun muhtelif bölgelerimde uzun yıllardan 
beri faaliyet gösteren Tekniker okulları mezun
larının Kalkınma Plânımızın uygulanmasında 
'hizmetlerine ihtiyacolduğu gibi iş ve sanayi 
hayatında teknik eleman ihtiyacını karşılama 
bakımından önemli bir boşluğu doldurmakta ol
malarından yetersiz meslekî formasyonla pratik-

4 . 2 . 1969 O : 3 

ten yetişmiş meslek adamlarına göre bir üstün
lük taşımaları gerekmektedir. 

Bu itibarla bugüne kadar bir mevzuatla tes-
bit edilmemiş olan tekniker ve teknisyenlerin 
hangi alanlarda ye iş kollarımda görev alacak
ları, unvanları, yetki ve sorumluluklarının bir 
kanunla tesbitinin zorunlu olduğu neticesine va
rılmış ve Hükümetçe yukarda bildirilen tasarı 
hazırlanarak Millet Meclisime sunulmuş bulun
maktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Ba/kanı 
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Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü 1989 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçb-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal 'Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulus oy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDItf 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 120 

Kabul edenLer : 119 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Tv.naytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit A itan 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yolcuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozıoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahraan Bayar 

MUĞLA 
İîyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ahdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzını Inebeyli 

SİYAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kanlan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(i. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekhı 
Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Âltuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
İ. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddeden] 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Oya kat drmyanlar] 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MABDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Ahmet Demir Yüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELİK 

Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Mehmet tzmen 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1968 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır. 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeınocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettîn Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürünıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

Üye s. ryısı : 183 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURDUR j İSTANBUL 
Ö. Faruk Kmaytürk ! Erdoğan Adalı 

BURSA Mebrure Aksoley 
Şeref Kayalar Tekin Arıburun 
Cahit Ortaç j Halûk Berkol 
Saffet Ural, j 0. Zeki Gümü§oğlu 

ÇANAKKALE j Ekrem Özden 
Nahit Altan | Rifat Öztürkçine 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa l ralçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sclâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
ELÂZIĞ Hüsnü Dikoçligil 

Celâl Ertuğ : Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Salim Hazerdağlı Sami Turan 

ERZURUM 1 KIRKLARELİ 
Osman Alihocagil Ali Alkan 
Sakıp Hatunoğlu KONYA 
Edip Somunoğlu Fevzi Halıcı 

ESKİŞEHİR Mehmet Varışlı 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 

KÜTAHYA XV \J X XVXX X XX 

A. Orhan Akça 

İbrahim Tevfik Kutlar j ' U 4 T A m x r A 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

Hamdi özer 
MANİSA 

Doğaaı Barutçu/oğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı v 
Karma Komisyonu raporu (1/580) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 1 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı,: 71 - 807/8766 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Medîaine arzı Bakanl 
ca 30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman 

Başba 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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CARİ HARCAMALAR GEREKÇESİ 
Tekel G-enel Müdürlüğünün 1969 yılı cari harcamaları 1968 yılma nazaran 8 200 684 lira fazlasiyle 76 7 

Fazlalık haddizatında 8 275 984 lira ise de bir tertipten tenzil edilen 75 300 lira göz önüne alınınca hakik 
re 8 200 684 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların miktarlariyle ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlaları : 

Lira Madde 

1 

1 

o o 

(352 

195 

500 

40 
25 
100 
302 
117 

000 
50 
129 

033 

130 

000 

000 
000 
000 
700 
121 

000 
000 
000 

12.110 

12.211 

12.270 

12.310 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.520 
12.811 
12.813 

53 000 12.821 

90 
10 
25 

000 
000 
000 

12.834 
12.841 
12.853 

Aylıklarda olup (L) cetvelinden serbest bırakılan 350 lira aylıklı 15 ve 300 lira aylık 
sunun yıllık tutarlarıyle üst dereceler farklalrı ve % 35 oranındaki zamlardan meydana 
Hizmetliler ücretinde olup cetvele eklenen 250 lira ücretli 15 aded hademe bekçi kadro 
terfi farkları ve % 30 oranındaki zamlardan doğmuştur. 
Teknik personel ücretinde olup işletmelerin teknik ve idari büro işlerini yöneten person 
sından ileri gelmiştir. 
'Çocuk zammında olup zamma müstahak, mevcut çocuk sayısı ile doğacaklar için artır 
Ölüm yardımında olup geçmiş yıllardaki ödemeler göz önünde bulundurularak yapılm 
Tedavi ve cenaze giderlerinde olup son yıllarda hastalık ve hasta sayısında vaki artış 
Emekli keseneği karşılıklarında olup aylık ve ücretler tertiplerindeki zamlardan mey 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve pirim karşılıklarında olup işletmelerin tekn 

teknik personel için işveren hissesi olarak ödenecek kesenek ve prim farklarıdır. 
[Kasa tazminatında olup tüzük teğişikliği ve yıl içindeki muhtemel terfiler dolayısi 
ıSürekli görev yolluklarında olup hizmet gereği yapılacak görevlendirilmelerin karşıla 
Geçici görev yolluğunda olup günden güne artan faaliyetlerin icabettirdiği görevlend 
artıştır. 
Müfettişler geçici görev yolluğunda olup teftiş kuruluna mevdu işlerin zamanında 
artırılmıştır. 
Kurs yolluğunda olup iki devreli olan memurin kursuna iştirak edeceklere yolluk v 
'Tedavi yolluğunda olup ödeneğin yetişmemesine binaen artırılmıştır. 
Yurt dışı geçici görev yolluğunda olup tekel konusu maddelerle ihraç mallarımızdan o 
la ilgili temasların sağlanması maksadiyle artırılmıştır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



— 5 — 

Lira Madde 

70 000 12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğundan olup bu yıl yabancı memleketlere gönd 
lerin yolluk ve yevmiyeleri farkıdır. 

85 000 12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğunda olup 4489 sayılı Kanun gereğince yaibancı mem 
ödenmesi gereken yoDukların farkıdır. 

40 000 12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğunda olup yıl içindeki toplantılara .katılacak e 
karşılanması için artırılmıştır. 

50 000 13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderlerinde olup ödenek kifayetsizliği dolayısıyle t 
kat idarelerimizin ihtiyacı bulunan demirbaşların alınması, mevcutlardan onarımları 
cak idarelerin gereken demirbaşla teçhizleri için artırılmıştır. 

90 000 13.230 Aydınlatma giderlerinde olup cari yıldaki harcama ile yapılmakta olan Genci Müdü 
de bulundurularak bu miktar zammedilmiştir. 
Diğer yönetim giderlerinde olup çoğunlukla ilân ücretlerine harcanan ödeneğin yetişm 
Telefon giderlerinde olup Ankara, Bursa ve Kocaeli Başmüdürlüklerine alınacak yardım 
tır. 
Kira bedelinde olup yeni kurulacak idareler için artırılmıştır. 
Kurs giderlerinde olup 1969 yılında yapılacak çalışmalara ilişkin giderlerin karşılan 
IBurs giderlerinde olup kursiyerlere ödenecek hak edişlerin farkıdır. 
(Staj ve öğrenim giderlerinde olup Amerikaya gönderilecek elemanların maaş farklarıy 
dilmiştir. 
Büro giderlerinde olup bir araştırma müessesesi olan enstitü faaliyetlerinin artmış ol 
Ulaştırma giderlerinde olup maviküf hastalığı dolayısiylc artan haberleşme giderleri 
Kira giderlerinde olup bu yıl kiralanacak deneme tarlaları için artırılmıştır. 
'Giyim - kuşam alım ve giderlerinde olup enstitünün merkez ve taşra teşkilatındaki p 
ğince verilecek muhtelif giyim eşyası için artırılmıştır. 

50 000 15.716 'Malzeme alım ve giderlerinde olup bir araştırma müessesesi olan enstitünün faaliyetle 
tişmediği cihetle bilhesap artırılmıştır. 

10 000 15.719 Diğer alım ve giderlerinde olup inşaları bitip faaliyete geçen lâboratuvarlarm giderler 
10 000 16.710 Temsil giderlerinde olup artan giderler için zammedilmiştir. 

10 000 
25 000 

5 000 
30 000 
90 000 
20 000 

20 000 
5 000 

25 000 
22 000 

13.290 
13.420 

13.610 
14.510 
] 4.520 
14.550 

15.711 
15.712 
15.714 
15.715 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Madde 

16.810 İBina onarımında olup keşiflerine göre yapılacak onarımların farkıdır. 

Toplam 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücretinde olup bu yıl mukavele ile bir uzman çalışt 
dan meyda gelmiştir. 

Toplam 

Yatırım harcamaları gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1969 yılı yatırım harcamaları 1968 yılma nazaran 14 052 000 liranoksaniyle 11 
tir. Noksanlık haddizatında 25 178 000 lira ise dû 1969 yatırım programı gereğince bir kısım projeler ioin gecen 
göz önüne alınınca hakiki noksanlık 14 052 000 'liradan ibarettir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1969 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1968 yılına nazaran 1 523 830 
tesbit edilmiştir. 

Fazlalık haddizatında 2 '578 103 lira ise de bâzı tertiplerden düşülen 1 054 32'3 lira, göz önüne alınınca hak 
1 523 8'30 liradır. 

Fazla ve noksanların miktarı tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar : 

18 472 35.210 % 1 ek karşılıklarında olup aylık ve ücret tertiplerindeki artış sonucu meydana gelen ka 
149 18'5 35.230 Sandık yönetim giderlerinde olup kanuni bir zamdır. 

57 000 35.710 Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Derneğine yapılacak yardım maddesinde olu 
'hizmetliler ile yardımın artırılmasından meydana gelen farktır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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2 353 49'6 36.920 ÖB'8'2 sayılı Kanun gereğince verilen avans karşılığı maddesinde olup Yavşan ve Çama 
olan avansın tasfiyesi için ibütçede yer almış ödenektir. 

2 -978 153 Toplam 

Noksanlar : 
1 000 000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedelinde olup program icabı düşülmüştür. 

50 000 34.230 Türk Standartları Enstitüsüne yardım tertibinde olup madde konusu yardıma ihtiyaç ka 
larak ödeneği tenzil edilmiştir. 

4 3*23 34:020 Sdvil savunma fonu karşılığında olup 7126 sayılı Kanun icabı ibir noksanlıktır. 

1 054 323 Toplam 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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G-elir gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1969 yılı gelirleri 1968 yılma nazaran 514 525 035 lira fazlasiyle 2 502 611 7 
Fazlanın gerekçe ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

1. MAMUL TÜTÜN 

1968 yılının 4 aylık mamul tütün satışı 12 872 314 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış mikt 
% 4,06 nislbetinde fazladır. 

1967 yılının satışı 37 473 672 kilo olup fazla nislbetin bu miktara tatbiki halinde 1968 yılı satışının 38 9 
göz önünlde tutularak 1969 yılında 42 500 100 kilo satılacağı fbu miktarın nevilere göre vasati tarife bede 
1 895 970 875 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

1968 yılı Bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 1 927 kuruş olarak hesaibedilen mamul tütün f 
2 108,43 kuruş olacağı hesalbedilmiştir. 

{ B i l a n ç o B ü t ç e - T a Ih! m i n 
1964 1965 1966 1906 1967 1968 

Kr. !S. Er . S. Kr. S. Kr. 'S. Kr. S. Kr. S. 

Aslî madde 1 193 1 '243 1 257 1 325,58 1 357,35 1 424 
Malzeme 226 243 258 236,04 250,98 262 
işçilik 73 82 90 79,24 87,16 90 
U. masraf 136 148 150 145,38 155,25 151 

1 716 1 755 1 786,24 1 850,74 1 927 

Beyiye bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan artış 
gibi 1968 yılı Bütçe tahminlerinde 365 kuruş olacağı hesabedilmişken 1969 yılı için (1967) yılı bilançosu, talhak 
kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175; 
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Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1964 
Kr. S. 

216,12 
7,85 

»13,29 
8,86 

12,89 
23,67 

B i 1 â 
1965 

Kr. S. 

231,31 
7,36 

15,58 
10,58 
14,82 
23,45 

n ç o 
1966 

Kr. S. 

243,29 
7,98 

16,91 
11,74 
17,35 
29,23 

1967 
Kr. S. 

291,43 
7,11 

16,02 
9,57 

18,43 
42,25 

1966 
Kr. S. 

216 
9 

14 
9 

13 
24 

B ü t ç e 
1967 

Kr. 

232 
'8 

16 
11 
15 
24 

282,68 303,10 326,50 384,81 285 306 

Satış miktarı ile vasati tarife bedelindeki fazlalık ve maliyet bedelleriyle satış masrafllarındaki artış netieesin 
satış kârına nazaran 253 818 618 lira fazlasiyle 835 834 133 lira olacağı lıcsialbedilmiştir. Buna ait müfredatlı ta 

Tarife bedeli Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yılı Kilo Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

1969 42 500 100 4 461,10 — 1895 970 875 2 108,43 896 086 356 386,— 164 050 
1968 — 40 000 000 — 3 746,99 — 1498 724 710 — 1 926,94 — 770 779 195 — 365 — 146 000 

+ 2 !500 100 + 714,11 + 397176165 + 181,49 + 125 307 161 + 21 — +' 18 050 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



— 10 — 

1968 yılının (4) aylık devresinde satılan tuz (140 309) ton, geçen yılın aynı devresinde ise (161 241) to 
1969 yılı satışlarının (500 000) tonu bulacağı ta'hmin edilmiştir. Sofra ve mutfak tuzlariylc birlikte tuzla v 

(500 000) ton tuzun satış tutarının 16 250 000 lirayı bulacağı hesaplanmıştır. 
Maliyet ve masrafların yıldan yıla artmasına karşılık satış fiyatının sabit kailmaısı sonunda tuz satışlarında 

rar meydana gelmiştir. 
Bu sonuçlar göz önünde tutularak 1969 yılındaki zararın 1967 yılı bilançosuna göre beher ton tuzda (22,3 

cağı tahmin edilmiştir. 
Muhtelif yıllar satışlariyle husule gelen zararlar aşağıdadır. 

Beher tondaki 
Satış miktarı zarar Zarar tutarı 

Yılı ton Lira K. Lfira 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

405 188 
415 981 
441 633 
465 452 
'506 687 

4,90 1 985 406 Bilanço 
14,53 6 043 908 » 
3,48 1 533 818 » 

13,70 6 376 853 » 
14,57 7 383 722 » 

1968 460 000 13,70 6 302 000 Bütçe 
1969 500 000 22,33 11 166 090 » 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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3. ÇAY 

1968 yılı (4 aylıfk çay satışı) 5 381 963 kilo olup geçen, yılm aynı devresi zarfında satışı olan (4 939 770) kiloy 
fazladır. 

1967 yılının satışı ise (14 735 011) kilo olup fazla nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1968 yılı satışının (16 053 
tışlar göz önünde tutularak 1969 yılı satışının (17 500 000) kilo olacağı, bu miktarın nev'ilere göre vasati tarife bedelin 
724 000 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

1968 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 2 118,96 kuruş olarak hesabediilen kuru çay maliyetinin 1 
cağı hesabedilmiştir. 

Aslî -madjde 
Malzeme 
İşçilik 
U. masraf 

1964 
Kr. S. 

1 750,30 
88,76 
33,84 
44,19 

e i ı â 
1965 

Kr. S. 

1 801 
091 
040 
050 

n ç o 
1966 

Kr. S. 

1 880,69 
121,94 
040,91 
058,01 

1967 
Kr. S. 

1 920,35 
135,07 
38,88 
66,52 

1966 
Kr. S. 

1 765 
125 
041, 
074 

B ü t ç e t 
1967 

Kr. S. 

1 982,69 
112,24 
030,84 
057,31 

1 971,09 1 982 2 101,55 2 160,82 2 005 2 183,08 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Beyiye bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve mulıtolif masraflardan ibaret satış ma 
1968 yılı bütçe tahminlerinde 322 kuruş olacağı hesabedil'miş iken 1969 yılı için 1967 yılı bitânçosutahakkukatına 
cağı anlaşılmıştır. 

B i l a n ç o B ü t ç e 
1964 1965 1966 1967 1906 1967 

Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

239 
3 

25 
38 
17 
4 

237 
3 

22 
24 
22 
7 

245 
3 

23 
22 
25 

4 

248 
3 

24 
16 
30 

6 

240 
3 

25 
40 
20 
4 

237 
3 

22 
24 
22 

7 

326 315 322 309 332 315 

Satış miktarlarındaki ve vasati tarife bedellerindeki fazlalık ve maliyet bedellerindeki noksanlığa mukabil sa 
1969 yılı satış kârının 1968 yılı satış kârına nazaran 2 870 000 lira fazlasiyle 264 660 000 lira olacağı lıesabe 
aşağıdadır. 

Tarife bıedeli Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yılı Kilo Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S.r Lira 

1969 17 500 000 4 137,14 724 000 000 2 254,80 394 590 000 370,— 64 750 
1968 — 15 500 000 — 4 129,03 — 640 000 000 — 2 118,016 — 328 300 000 — 322,— — 49 910 

•+• 2 000 000 + 8,11 + 84 000 000 + 136,74 + 66 290 000 + 48,— -f 14 840 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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4. İSPİRTOLAR 

1968 yılı 4 aylık ispirto satışı (7 055 554) litre olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı olan ( 
nisbetinde fazladır. 

1967 yılının satışı (21 539 475) litredir. Fazla nisbetin bu milrtara tatbiki halinde 1968 yılı satışının (23 501 
göz önünde tutularak 1969 yılında (23 429 000) litre satılacağı bu miktarın nevllere göre vasati tarife bedel 
76 624 140 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

1966 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 151,53 kuruş olarak hesabedilen fabrika maliyetinin 1 
saibedilmiştir. 

Aslî maldde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, öldktrik 
U. masraf 

1964 
Kr. S. 

81,46 
4,45 
2,67 
2,74 

10,09 

101,41 

B İ l â n ç o 
1965 

Kr. S. 

118,17 
2,85 
4,56 
5,34 

15,17 

146,09 

1966 
Kr. S. 

126,03 
3,04 
4,42 
2,05 

1'5,58 

151,12 

1906 
Kr. S. 

119,07 
3,03 
4,23 
5,84 

16,33 

148,48 

B ü t ç e t 
1967 

Kr. S. 

116,54 
3,78 
4,48 
5,58 

15,14 

145,52 

a l i m i n i 
1968 

Kr. S. 

127,54 
3,25 
3,99 
3,57 

13,18 

151,53 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı • 1175) 
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Bey'iye, bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış 
gibi 1968 yılı bütçe tahminlerinde 16,24 kuruş olacağı hesabedilnıişken 1969 yılı için (1967 yılı bilançosu tahakfcuk 
olacağı anlaşılmıştır. 

B i l a n ç o B ü t ç 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1964 
Kr. S. 

1,47 
3,80 
9,46 
4,03 

- , 8 1 
- 4 8 

1965 
Kr. S. 

1,53 
3,42 
8,59 
1,83 

— 68 
3,32 

1966 
Kr. S. 

1,32 
2,68 
9,33 
1,26 

— 99 
— 66 

1967 
Kr. S. 

1,50 
4,63 
6,49 
1,70 

— 95 
- , 5 3 

1906 
Kr. S. 

1,60 
3,80 
9,50 
4 

— 80 
- , 5 0 

1967 
Kr. 'S 

1, 
3, 
6, 
2 

— 
3, 

20,05 19,37 16,24 15,80 20,20 20, 

Satış miktariyle vasati tarife bedelindeki fazlalık: ve maliyet bedellerindciki artış, satış masraf larmdaki fazl 
1968 yılı satış kârına nazaran 4 226 080 noksaniyle 34 821 120 lira olacağı hesalbedilmiştir. Buna ait müfredatlı 

Tarife 'bedeli Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yılı Litre Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

1969 23 429 000 327,05 76 624 140 
1968 — 24 500 000 — 327,16 — 80 153 100 

160 41 
— 151,53 -

37 582 800 
- 37 124 043 — 

18 — 
- 16,24 -

4 217 
- 3 978 

— 1 071 000 — 0,11 — 3 528 960 + 8,8 + 458 757 + 1,76 + 238 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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5. BAKILAR 
1968 yılı (4) aylık rakı satışı (6 502 449) litre olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı olan (5 82 

betinde fazladır. 
1967 yılının satışı (17 113 138) litredir. Fazla nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1968 yılı satışının (19 106 

litre satılacağı bu miktarın nev'ilere göre vasati tarife bedelinin 2 159,75 kuruş ve tutarının 442 748 800 lirayı 
1968 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 538 kuruş olarak hesaibedileaı rakı fabrika maliyetini 

hesalbedilmiştir. 
B i l a n ç o B ı ü t ç e - T a h m i n 

1964 1965 1966 1906 1967 1968 
Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
U. masraf 

250,11 
124,18 
14,68 

2,92 
52,94 

262,53 
103,31 

18,69 
3,25 

71,85 

293,46 
96,15 
22,19 

2,56 
79,82 

274,67 
97,39 
22,74 

3,23 
89,24 

298,70 
123,59 
23,28 

2,81 
87,97 

284,28 
137,72 
24,76 

2,57 
88,67 

444,83 459,63 494,18 487,27 536,35 538,— 
Beyiye, bayi, nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve muhteHif masraflardan ibaret olan satış 

gifoi 1968 yılı Bütçe tahminlerinde 251,09 kuruş olacağı hesaibodilmişken 1969 yılı için 1967 bilançosu tahakkıikatm 
olacağı anlaşılmıştır. 

B i l a n ç o B ü t ç e 
1964 1965 1966 1967 1966 1967 

Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

47,26 
100,43 

24,86 
70,90 
5,08 

11,36 

47,03 
96,70 
25,03 
33,12 
3,19 

28,95 

47,28 
99,81 
31,64 
56,64 
6,84 
8,88 

50,69 
112,22 
31,32 
54,47 
7,41 
6,08 

47,25 
105,45 
24,85 
40 

6 
12,45 

48 
97 
25 
35 
4 

21 

259,89 234,02 251,09 262,19 23!6 230 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Satış miktariyle vasati tarife bedell'indeki fazlalık ve maliyet bedelleriyle satış masraflarmdaki artış neticesinde 
satış kârına nazaran 42 551 130 fazlasiyle 266 923 130 lira olacağı hesabedilmiştir. Buna ait müfredatlı tablo a 

Yılı 

1969 
1968 

Miktar 
Litre 

Tarife todeli 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

Fabrika maliyeti 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. 'S. Lira 

Satış masrafı 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

20 500 000 2 159,75 442 748 800 
17 000 000 — 2 108,93 — 358 518 300 

584,68 119 860 670 
538,— — 91 460 980 

273,— 
251,09 

55 965 
42 685 

+ 3 500 000 + 50,82 + 84 230 500 + 46,68 + 28 399 690 f 21,9.1 + 13 279 

6. DİĞER İÇKİLER 

A) Kanyak : 1967 yılı satışı (1515 782) litredir. Satış seyrine göne 1968 yılı satışının 669 700 ve 1969 yılı 
14 620 700 lira satış kârının 6 911 320 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

B) Votka : 1967 yılı satışı (3 100 472) litre dlup aynı yılın ilk (4) ayında (1 111 891) litre satılmıştır. 
(1 412 781) litre satılmış olduğundan satış miktarındaki bu fazlalık nazarı itibara alınarak 1969 jnlmda (4 50 
nin 92 160 000 lira olacağı ve 65 862 540 lira kâr dlde edileceği talimin edilmiştir. 

C) Cin : 1967 yılı satışı (69 138) litredir. Aynı yılın ilk (4) aylık satışı (25 535) litre, 1968 yılının (4) 
yıl sonuna kadar (66 100) litre 1969 yılında (75 000) litre satılacağı ve tutarı 1 162 500 liradan 288 550 lira k 

D) Likörler : 1967 yılı satışı (396 774) litredir. Satış seyrine göre 1968 yılında (383 800) litre satılaca 

(400 000) litre satılabileceği talimin edilmiştir. Bunun tutar bedelinin 5 507 760 lira ve satış kârının 1 483 3 
E) Kınakına : (1 000) litre satılacağı ve bundan 1 529 lira kâr elde edileceği hesaplanmıştır. 
F) Vermut : (150 000) litre satılacağı ve bundan 179 844 lira kâr edileceği hesaplanmıştır. 
G) Malt : 1967 yılı satışı (30 398) aynı yılın ilk (4) ayllık satışı (11 730), 1968 yılının (4),aylıik satışı is 

(35 000) litre, satış bedelinin 199 850 lira ve satış 'kârının 1 172 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



II) VisM : 1969 yılında (160 000) litre satılaeağı, tutar bedeli olan 15 714 300 liradan 8 215 661 lira kâ 

Maliyet ve satış 
Miktarı Tutan masrafı 

Sonuç Litre Lira Lira 

650' 000 
4 500 000 

75 000 
400 000 
1 000 

150 000 
35 000 
160 000 

5 971 000 

14 
92 
1 
5 

1 

15 

130 

620 700 
160 000 
162 500 
507 760 
7 400 

338 250 
199 850 
714 300 

710 760 

7 709 380 
26 297 460 

873 950 
4 024 373 

5 871 
1 158 406 
198 678 

7 498 639 

47 766 757 

1. 
2. 
•> 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Kanvak 
Votka 
Cin 
Likör 
Kınakına şarabı 
Vermut 
Malt 
Viski 

7. BİRA 

1968 yılının (4) aylık bira satışı (14 476 968) litre olup geren yılın ayın devresi zarfındaki satış miktarı 
% 13,49 nisbetinde fazladır. 

Bilançoya göre 1967 yılının satışı (32 360 283) litredir. Fazla nisbetin İm miktara tatbiki halinde 1968 yılınd 
tesi göz önünde tutularak 1969 yılında da (33 000000) litre satılacağı bu miktarların novilere göre vasati tarif 
98 964 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 
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1968 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 129,66 kuruş olarak hcsalbcdilen bira fabrika maliyet 
cağı hesaıbediimistir. 

Aslî madde 
Malzeme 
îşeiiik 
Su, elektrik 
lT. masraf 

1964 
Kr. S. 

55,67 
Q O O 
O,O O 

2,94 
3,62 

15,51 

1$ i l â n e o 
1965 

Kr. S. 

60,67 
10,99 
4,08 
3,30 

19,23 

1966 
Kr. S. 

62,73 
11,11 
5,43 
2,94 

24,79 

1966 
Kr. S. 

69,53 
8,81 
4,85 
3,85 

23,55 

15 ii t ç e t 
1967 

Kr. S. 

77,54 
10,96 
5,82 
3,10 

28,93 

a lı m i ıı 
1968 

Kr. S. 

81,09 
15,74 
5,93 
2,91 

23,99 

86,07 98,27 1 0 7 , - 110,59 126,35 129,66 

İstihsal vergisi, bayi nakliyesi, hakiki nakliye zıınıf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret ol 
terildiği gibi 1968 yılı Bütçe tahminlerinde 96,19 kuruş olacağı hesalbodilmişken 1969 yılı için 19(57 fb'illâneosu ta 
118 kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

B i I â n ç 'O B ii t e 

İstihsal Yergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Znt'uf a-mortisımaı 
Sigorta 
Muhtelif 

19(54 
Kr. VS. 

40 — 
22,67 
1 ö,— 
9,70 
2,34 

11 ,— 

1965 
Kr. S. 

40,— 
21,85 
13,61 
10,20 

1,80 
5,29 

1966 
Kr. S. 

40 — 
22,60 
16,17 
11,61 
2,83 
2,93 

19(57 
Kr. S. 

40,13 
29,64 
20,30 
13,75 
3,48 
9,09 

1966 
Kr. S. 

40 
22,75 
16 
10 
2,25 

12 

1967 
Kr. S 

40 
22 
14 
10 
2 
5 

101,71 92,75 96.19 116,3,9 103 93 

Tekel (l. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Satış miktarında bir fark derpiş edilmemekle boralber vasati tarife bedelindeki fazlalık ve maliyet bedelleriy 
sinde 1969 yılı satış kârının 1968 yılı satış kârına nazaran 8 151 670 noksaııiyle 16 283 010 lira olacağı hesaib 

Buna ait müfredatlı tablo aşağıdadır. 

Tarife bedeli Fabrika, maliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutar 

Yılı Litre Kr. S. Lira Kr. vS. Lira Kr. S. l i r a 

1969 33 000 000 299,89 98 964 000 132,55 43 740 999 118,— 38 940 
1968 — '33 000 000 — 299,89 —- 98 964 000 — 129,66 — 42 786 620 — 96,19 — 31 742 

— — — -f 2,89 + 954 370 + 21,81 -\- 7 197 

S. ŞARAPLAR 

1968 yılının (4) aylıik şarap satışı (1 392 696) litre olup geçen yılın, aynı devresi zarfındaki satış miktarı 
% 23,68 ııisbetinde noksandır. 

1967 yılının satışı (4 470 310) litredir. Noksan nisbetiıı bu miktara tatbiki halinde 1968 yılında (3 411 700) 
önünde tutularak 1969 yılında da (4 100 000) litre satılacağı bu miktarın nevllerc göre vasati tarife bedelinin 
lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

1968 yılı Bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 150,10 kuruş alarak lıesaibcdilen şarap fabrika maliy 
cağı hesabedilmiştir. 

W i 1 â n ç o B ü t ç e - T a li m i n 
1964 1965 1966 1966 1967 1968 

Ki-. S. Kr. S. Kr. S. Kr. 8. Kr. S. Kr. S. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
V. masraf 

94,96 
15,02 
11,94 

1,62 
17,64 

99,68 
19,45 
11,93 

1.63 
17,10 

99,88 
19.66 
11,98 
1,34 

14,55 

103,68 
19,79 
10,97 
1,72 

14,43 

101,05 
18,90 
12,43 
1,16 

13,49 

105,62 
18,57 
11,65 
1,40 

12,86 

141,18 149,79 147 41 150,59 147,03 150,10 

Tekel (İ. Md. lUitçosi (S. Sayısı : 1175) 
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1968 yılı bütçe tahminler inde istihsal, vergisi, bayi nakliycı-d, hakiki nakliye, /uruI* amort ismanı , sigorta ve m 
tış masraf lar ının aşağıda gösterdiği gibi 32,10 ku ruş olacağı hesabedilmişken 1967 yılı bilançosu lahakkukat ına 
anlaşılmıştır. 

B i İ! â ıı ç <o 
1967 

İs t ihsal Vergisi 
'.Bayi nakliyesi 
H a k i k i nakl iye 
Zııruf amortismanı 
Sigor ta 
Muhtel if 

1964 
\r. S. 

1> 1 ]' 
1965 

Kr. S. 

! a ıı o. <o 
1966 

Kr. S. 

20 

61,09 

1966 
Kv. S. 

B ü t e e 
i 967 

Kr. S 

20 20 20 20 20 

49,34 32,10 41,13 6! 50 

16,82 
"î 4,57 
1,82 
7,8 S 

19,60 
3,49 
1,29 
4,96 

2,34 
6,03 
2,28 
1,45 

9,06 
6,5! 
3,38 
2,18 

16,82 
14,58 
1,82 
7,78 

20 
3, 
1 
5 

Satış miktar lar ın ın aynı olmasına mukabil w. safi tarife bedelindeki fazlalık ve maliyet bedel indeki ve satış 

1969 yılı satış kâr ının 1968 yılı satış kâr ına nazaran 1 229 538 noksaııiyle 2 632 132 l i ra olacağı hesabedilmişti 

Yılı 

1969 
1968 

Tar i fe bedeli Fabr ika maliyeti Satış masrafı 
Mik ta r Vasa t i Ki. Tu ta r ı Vasat i F i . T u t a r ı Vasa t i Fi . Tutar ı 

Li t re Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr . S. Li ra 

4 100 000 
6 000 000 

İ 900 000 

258,82 
246,57 

12,25 

10 611 600 
14 794 000 

4 182 400 + 

452,62 
150,10 -

2,52 -

6 257 468 
- 9 006 330 

- 2 784 862 + 

42,--
32,10 -

9,90 -

1 722 
- 1 926 

204 

Tekel ({•. Md. Bütçesi \ \ i,,) 
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9. KİBRİT 

1968 .yılının 4 aylık kibrit satışı 27 655 sandık olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı olan 
nisbetinde fazladır. 

1967 yılının satışı 74 388 sandıiktır. Fazla nispetin bu miktara tatbiki halinde 1968 yılında 104 000 ve yıl 
tutularak 1969 yılında 75 000 saridık satılacağı, vasati tarife bedelinin 500 lira ve tutarının 37 500 000 liray 

1968 yılı Bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 285 lira olarak hcsaibedilcn kibrit faibıika maliye 
hesa'bedilnıİHİir. 

B i l fi n e o B li t e e 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
ü . masraf 

1964 
kira J\. 

117,50 
1,81 

44,61 
7,77 

92,20 

3 965 
Lira K. 

121 — 
1,50 

45,50 
4,50 

82,50 

1966 
Lira- K. 

113,95 
1,89 

57,08 
8,10 

104,81 

1967 
Lira. K. 

103,89 
1,62 

53,63 
9,24 

121,09 

1966 
Lira K. 

112 
2 

45 
8 

91 

1967 
Lira i 

118 
1,5 

57,5 
9 

109 

263,89 255,— 285,83 289,49 258 29'5 

Tek.'i <İ. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



_ 22 — 

1968 yılı Bütçe tahminlerinde İstihsal Vergisi, bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sig 
olan satış masraflarının aşağıda gösterildiği gibi 198,41 lira olacağı hesabddilmişken 1969 yılı için 1967 yılı 
masrafların 197 lira olacağı anlaşılmıştır. 

B i İl â n ç o D ii t ç 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1964 
Lira K. 

145,81 
49,77 
13,43 
7,75 
2,33 
1,41 

1965 
Lira K. 

120,75 
43,01 
14,33 

7,91 
3,26 
8,15 

1966 
Lira K. 

120,13 
49,98 
16,26 
9,04 
2,47 

— 53 

1967 
Lira K. 

120,28 
50,18 
14,77 
7,60 
2,84 
1,28 

1966 
Lira K. 

150 
50 
13 
8 
2 
1 

196 
Lira 

12 
4 
1 

220,50 197,41 198,41 196,95 224 19 

Satış miktarında bir fark derpiş edilmemekle 'beraber maliyet bedellerindeki noksanlık ve satış masraf 
satış kârının 1968 yılı satış kârına nazaran 395 400 lira nofcsaniyle 600 000 lira olacağı hasabedi! mistir. Bu 

Yılı 
Miktar 
Sandık 

Tarife bedeli 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

+ 

1969 75 000 500,-
1968 — 60 000 — 500,-

15 000 

37 500 000 
30 000 000 

Fabrika maliyeti 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

Satış masrafı 
Vasati Fi. Tutar 

Kr. «S. Lira 

295,— 22 125 000 197 — 
285,— — 17 100 000 — 198,41 

_ + 7 500 000 + 10— + 5 025 000 — 1,41 

14 77 
11 90 

2 87 

Tekel O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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10. KAHVE 

1968 yılının 4 aylık kahve satışı 809 811 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı olan 861 
tirMe bir azalma .mevcuttur. 

Bilançoya göre 1967 yılının satışı 2 554 594 kilodur. Artış nisbetinin bu miktara tatbiki halinde 1968 yılın 
göz önünde tutularak 1969 yılında 2 500 000 kilo kaıhve satılacağı, tutarının 87 500 000 lira 1968 yılı bütçe ta 
üzere 16,18 lira olarak hesabedilen kahve maliyetinin 1969 yılında 16,33 lira olacağı talimin edilmiştir. 

Yılı Lira K. 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

13,99 
19,63 
17,93 
17,41 
14,94 
16,18 
16,33 

Bilanço 
» 
» 
» 
» 

Bütçe tahmini 
» » 

1968 yılı Bütçe tahminlerinde hakiki nakliye, amortisman ve muhtelif masraflardan ibaret olarak satış m 
üzere 0,33 lira olacağı hesabedilmişken 1969 yılı bilançosu tahakkukatma göre bu masrafların 0,60 lira olacağı h 

1964 
Lira K. 

- 2 9 
— 10 

1,09 

B i 1 â 
1965 

Lira K. 

- , 1 9 
- ] 8 

- , 0 1 

n ç o 
1966 

Lira K. 

- , 1 5 
- , 1 8 

, 

1967 
Lira K. 

—,15 
- , 1 3 
- , 2 7 

1966 
Lira K. 

- , 2 9 
- , 1 0 

1,0.9 

B ü t e e t 
1967 

Lira K. 

- , 1 9 
- , 1 8 
—,03 

a İ m i n i 
1968 

Lira K. 

—,14 
- , 1 7 
—,02 

1,48 0,38 0,33 0,55 1,48 0,40 0,33 
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Satış miktarındaki artış ve mulbayaa maliyeti ile satış m asra Harındaki noksanlık neticesinde 1908 yılma n 
lira daha az bir kâr temin edilmiştir. 

•Bunun neticesi olarak 1969 yılı satış kârının 1968 yılma nazaran 8 195 000 lira fazlasiyle 45 175 000 lira 

Tarife 'bedeli Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutar 

Yılı Kilo Kr. S. Lira Kr. S. l i r a Kr. S. Lira 

1969 2 500 000 35— 87 500 000 16,33 40 825 000 —,60 1 500 
1968 — 2 000 000 — 35,— — 70 000 000 — 16,18 — 32 360 000 — —,33 — 000 

+ 500 000 — + 1 7 500 000 + 0,15 + 8 405 000 + 0,27 |- 840 

S O' N U H 

Yukarda açıklandığı ve tahlil tablosunda görüldüğü üzere satış kârları toplamı !. 538 709 438 liradır. Bu 
tahmin edilen 128 183 351 lira zarar ile döner sermaye giderleri olarak 22 000 000 lira çıkarıldıktan ve ma 
gelirler olarak 04 500 000 lira eklendikten sonra tesbit edilen 1 453 020 087 lira safi hasılat geçen yılın tahm 
Tekel maddeleri satışlarından tahsil edilecek Savunma vergileri de satış miktar ve bedellerine par al (d olarak g 
lira fazlasiyle 1 040 585 625 lira ve çeşitli gelirlerin 1 300 000 lira noksaniyle 9 000 000 lira tahakkuk edece 
yılı gelirlerinin 1968 yılı gelirlerinden 514 525 035 lira fazlasiyle 2 502 611 712 lira, olacağı tahmin edilmiştir 

Genel bütçeye üldenecak Haizine hissesi hesabına gelince : 

2 502 611 712 lira olarak taihmin edilen gelirden cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamalarının 
ve 4250 sayılı Kanun gereğince ispirin ve ispirtolu içkiler satış kârından % 4,5 oranında 18 102 288 lira T 
gereğince bira, şarap, kibrit ve kahve 1908 satış kârlarını teşkil eden 00 271 750 liranın % 35 i Kurumlar V 
Kurumlar Vergisi m at rakından % 3 tasarruf bonosu olarak 1 988 153 lira ve 5237 sayılı Kanun gereğince T 
57 539 109 lira belediye hissesi ayrılmak suretiyle Hazine hissesi geçen yıla nazaran 490 247 240 lira fazlasiy 
edilmiştir. 
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Tekel Genel Müdürlüğünün Hazine hissesinden başka sağladığı gelirler aşağıdaki 'tal)loda gösterilmiş ve Ha 
lirayı bulmuştur. Bu da geeen yıla nazaran 522 894 721 lira fazladır-. 

Hazine hissesi 
Tayyare Iîesmî 
Kurumlar Vergisi 
Tasarruf bonosu 
Belediyeler hissesi 
Bira İstihsal Vergisi 
Kibrit İstihsal Vergisi 

Toplam 

.1965 
Lira 

1 340 000 000 
12 757 220 
36 043 820 
3 089 470 
33 153 858 
13 200 000 
7 500 000 

1 445 744 368 

190(5 
Lira 

1 399 055 
12 691 
16 726 
1 433 
33 457 
13 200 
9 000 

1 485 564 

130 
691 
060 
662 
846 
000 
000 

389 

1967 
Lira 

1 670 000 
11990 
17 930 
1 536 
33 592 
13 200 
7 260 

! 755 510 

000 
930 
150 
870 
876 
000 
000 

820 

1968 
Lira 

1 700 000 
15 666 
14 592 
1 250 
46 769 
13 200 
7 207 

1 798 687 

00 
54 
99 
82 
01 
00 
80 

18 
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Rapor 

Bütçe kanun tasarısı hakkında rapor 

RAPORTÖR 
Rize Milletvekili 

Erol Yılmaz AKÇAL 

Tekel Genel Müdürlüğü 21 Mayıs 1941 tarih ve 4817 sayılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazi 
teşekküldür. 

Daha sonra mütaaddit senelerde birkaç defa çıkartılan kanunlarla Kuruluş Kanununa bâzı elder ve bâzı 
mahiyeti ile doğrudan doğruya ilgisi değildir, 

Personel durumu : 
Genel Müdürlük Kuruluş Kanununa bağlı (1) sayılı kadro cetvelindeki memur sayısı 3 523 iken 1942 yılı 

bu miktar 3 818 e yükselmiş ise de bunu takibeden yıllarda bu m,iktar sırasiyle 
1946 senesinde 3 765 adedine 
1951 » 3 732 » 
1957 .» 3 509 » indirilmiş ve 1960 yılında Sivil .Savanma Teşkilâtı için (Sekr 

olarak) 97 kadro ilâvesiyle 3 606 ya baliğ olmuş ise de; bu artış münhasıran savunma kadrolarına ait bulu 
memur kadrosu 3 509 aded olarak muhafaza edilmiştir. 

Netice olarak memur kadrosu 1942 yılma nazaran : 
3 818 — 3 509 = 309 aded eksilmiştir. 
Hizmetli kadrolarımızın durumu da kifayetsizlik bakımından aynı seyri ta'kibetmiştir : 

1946 yılında 2 275 aded iken 
1951 » 2 099 adedine 
1957 » 1 921 » indirilmiş olup halen (D) cetveli kadromuz 2 209 adedden ib 

Memur ve hizmetli kadrolarmıı/.daki bu eksikliğe mukabil teşkilât 1946 yılmdan bugüne kadar : 
1. aded Şube Müdürlüğü 
1. » Kibrit Fabrikası Müdürlüğü 
3 » Şarap Fabrikası Müdürlüğü 
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9Aded Çay Fabrikası Müdürlüğü 
15 ;» Çay Atelyesi Amirliği ve Memurluğu 
7 :» Y.T. Bakım, ve işletme Atelyeleri Merkez Müdürlüğü 

111 ı» idare Memurluğu 
olmak üzere cem'an 147 ünite ihdas edilmiş ve ayrıca 16 İdare Memurluğu da artan iş hacıml-ırı sebebiyle müdü 

Buna mütenazır olarak; idaremizin mütedavil sermaye, safi hasılat ve satış sahalarında da aşağıda gösterild 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

1946 1968 , % 

Serm/aye 
Safi hasılat 
Mamul tütün satışı 
İspirto ve içki satışı 
Çay satışları 
Tuz satışları 
işçi adedi 

105 000 000 
188 000 000 
17 000 000 
30 000 000 

667 000 
207 000 
17 000 

Tl. 
Tl. 
Kg. 
Lt. 
Kg. 
Ton 
Kişi 

1 750 000 000 
1 728 597 424 

37 474 000 
79 880 000 
14 735 000 

506 687 
35 000 

Tl. 
Tl. 
Kg. 
Lt. 
Kg. 
Ton 
Kişi 

1 667 
919 
220 
266 

2 209 
245 

Yevmiyeli teknik personei. kadroları : 
1958 yılında 40 yevmiyeli teknik personel kadrosu bulunan teşkilâtın bugünkü kadro mevcudu 171 dir. 
Halen teşkilâtın 85 parça muhtelif inşaatı ve 100 ü mütecaviz fabrika, atelye gibi tesisi bulunduğu dikkate 

kifayetsiz durumu daha belirli bir şekilde ortaya çıkar. 
Yukarda belirtilen aded bakımından kifayetsiz personel ile Genel Müdürlük çok geniş bir faaliyet sahasınd 

lunan görevleri yerine getirmek durumundadır. 
Genel Müdürlüğün muhtelif sahalardaki çalışmaları II nci 5 Yıllık Plân ve 1968 yılı uygulamaları bakımınd 

ril mistir. 

I - Alkollü içkiler : 
A) Yüksek alkollü içkiler (Rakı - Votka) 
ikinci Plân döneminde yüksek alkollü içkilerde yatırımlar daha ziyade dar boğazları giderici mahiyette olu 

m,eydana gelecektir. (Plân Sh. 384) 
Bakıda 1967 kapasitemiz 14 705 000 litre olup ikinci Plân döneminde kapasitenin 18 310 000 litreye çıkarı 

22 656 000 litreye iblâğı Özel Ih. K. raporunda (Sh. 144) belirtilmiştir. 
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Kapasite ile ilgili vahrımlar ve sağlanacakları munzam kapasiteler şöyledir. (Rapor Sh 144) 

Litre 

Paşabahçe ve İzmir fabrikaları 3 605 000 
Mevcut kapasite 14 705 000 

Toplam kapasite 18 310 000 
Fiiliyatta rakı talebi plân tahminlerini aşmıştır. 1967 yılı programında iç satış tahraiıd 15 500 000 litre 

17 000 000 litrenin üstündedir. Bu. durum karşıcında aşağıda kapasite artışları plânlanmıştır. 
Litre 

8 728 
14 705 

23 433 
2 015 

000 
000 

000 
000 

Paşabahçe fabrikası 4 575 000 
İzmir fabrikası 3 328 000 
Gaziantep fabrikası 825 000 

Munzamı kapasite 
Mevcut kapasite 

Toplam kapasite 
Diyarbakır Fab. tevsii 

2 nci Plân dönemi sonu kapasitesi 25 448 000 

Yıllar itibariyle varılacak kapasite seviyeleri : 
1967 sonu , 14 705 000 
1968 » 14 705 000 
1969 » 18 858 000 
1970 » 23 433 000 
1972 » 25 448 000 

Votka : 
Votka satışları plân tahminlerim aşmıştır. 1968 yılı programında satış tahmini 1 500 000 litre olduğu halde 

bulacak bir seyir izlemektedir. Bu durum karşısında Paşabahçe Fabrikasının votka kapasitesi talebi karşılıy 
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B) Bira : 
ikinci Plân döneminde Tekel İdaresinin biri imalât kapasitesi 58 800 000 litre olarak plânlanmıştır. 196 

girmesi ile kapasite 42 OOO 000 litreyi bulacak, Yozgat Fabrikasının bitirilmesinden sonra da 58 800 000 litr 
döneminde Tekel bira fabrikalarında kaliteye etki yapan ve bâzı dar boğazları gideren yatırımlar plânlanmışt 

C) Şarap : 
ikinci 5 Yıllık Plân döneminde Orta Anadolu bölgesinde 1 700 000 litre, Tekirdağ'da 1 400 000 litre, U 

toplam, 4 510 000 litrelik munzam imalât kapasitesi ihdası öngörülmüştür. Ayrıca Elâzığ'da 500 000 litrelik 
rımlar cetveli Sh. 44) 

ikinci 5 Yıllık Plân döneminde alkollü içki yatırımları : 

A) 1968 yılı : 
1. Yatırım tekliflerimiz ve verilen ödenekle- (Bin Tl.) 

I - Devam eden isler : 

Gaziantep Fa.b. tevsii (Haki) 
Votka tesisi (Votka) 
ıSair rakı yatırımları 
(Şampanya tesisi (Şarap) 
GVIuht. Şarap inşaatları (Şarap) 
İstanbul Alalı Fal). (iBira). 
Yozgat Bira Fa!). (Bira) 

luş. 

1 600 
55 
200 
— 
850 

:; ooo 
.15 56') 

İstenen ödenek 
Mk. 

600 
1 100 
240 
200 
— 

:i 043 
1 1 500 

Toplam 

2 200 
1 ?55 
440 
200 
850 

(i 343 
27 060 

V 
Inş. 

1 500 
55 
100 
— 
200 

3 000 
9 500 

L'J 2w.) 1.6 98:1 3h 248 14 355 
II - Yeni işler : 

Gaziantep Suma Fab. 
Paşabahçe Rakı Fab. 
(Kapasite tevsii 
RaJkı Fabrikaları idame ve 
tamamlama yatırım. 
Urfa Şarap Fabrikası 

1 500 

3 000 

1 29(5 
1 000 

2 000 

1 920 

3 145 
250 

3 500 

4 920 

4 441 
1 250 

750 

1 250 

640 
1 100 
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I I - Yeni işler : 
İstenen ödenek 

linş. Mk. Toplanı 
V 

inş. 

O r t a Anadolu Şarap F a b . 
iHo'C'köy Şa rap Fal). 
'Tekirdağ Şarap stokaj Küvü 
Elâzığ Şarap s tokaj Küvü 
iSair şa rap ya t ı r ımlar ı 
İ s t anbu l Bira Fabr ikas ı idame ve 
itam a mlam a yat . 
Anlkara Bira Fabr ikas ı idame ve 
taın anılanı a yat ı r ı mları 
Likör Fabr ikas ı va t ı n m. 

500 
900 
;]oo 
250 
.150 

267 
'500 
...... 

2 (117 

7(57 
1 200 
300 
250 

2 7(57 

250 
500 
300 
250 
— 

2 053 7 788 9 841 

I I - Toplam : 
11 
32 

348 
25 

292 
5-H 

• > ' j - ) 

2 OH; 

20 (53(5 
37 (i 10 

(551 
2 041 

31 928 
70 170 

— 
13,0 

5 3 70 
1.9 525 

2. Ya t ı r ımla r la var ı lmak is tenen hedefler : 
Rakı - Vo tka : 
a) Gaziantep Muma Fabrikası tevsii : Gaziantep Fa/brikası Rakı kapasitesine 825 000 l i trel ik munzam 
b) G<aziantep Suma, Fabrikası : Yılda 1 (550 000 litre kapasitel idir . 2 uei IVeş Ydhk dönemde plânlan 

mul maddesinin kısmen temini gayesine; matuf tur . 
c) Paşabahçe E a k ı Fabr ikas ı tevsii : Paşabahçe Fabrikası Rakı. kapasitesine 4 375 000 lilrelik munzam 
d ) Sair rak ı ya t ı r ımlar ı ile rakı fab. idame ve t amamlama yat ı r ımlar ı : 
Teklif edilen ya t ı r ımlardan kabul edilenler aşağıdadır . 

Ödenek (iBİn Tl.) 

Paşabahçe Fabr ikas ı üzüm aııbarı 
Paşabahçe F a b . Suma t akd i r kulesi 
Nevşehir üzüm; ambar ı 

Toplam. 

100 
340 
300 

740 
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Votka tesisi : Votka kapasitesinin artırılması gayesine matuftur. 
Şarap : 
a) Şampanya tesisi : Tamamlama yatırımıdır. 
b) Urfa, Orta - Anadolu ve Hogköy Şarap fabrikaları : Plan hedeflenilip uygun olarak Orta - Anad 

litre/Yıl Urfa Fabrikası 1 410 000 litre/Yıl, Hoşköy Fabrikası (Tekirdağ) 1 400 000 litre/Yıl kapasiteli o 
c) Tekirdağ ve Elâzığ Şarap stokaj küvleri : Kaliteyi artırmak gayesine matuftur. 
d) Muhtelif şarap inşaatları : Tamamlama mahiyetindeki 8 aded yatırım teklifinden sadece Çanakk 

miştir. 
e) ıSair şarap yatırımları : Çeşitli fabrikaların eksiklerini tamamlamak için teklif edilen bu yatırımlar k 

Bira : 
a) İstanbul Malt Fabrikası : 4 000 ton/Yıl malt kapasiteli olup 1 nci Plân döneminden intikal etme 
b) Yozgat Bira Fabrikası : 10 000 000 litre/Yıl kapasitelidir ve 1 nci plân döneminden intikal etmekted 
c) İstanbul ve Ankara Bira fabrikaları idame ve tamamlama yatırımları : 
özel İhtisas Komisyonu raporunda bahsedilen yatırımlar (Sh. 412 - 417) olup kabul edilmemiştir. 
d) Likör Fabrikası yatırımları : Kısmen dar boğazların giderilmesine kısmen de kaliteye matuf 

ödenek (Bin Tl.) 

İmalât kapları :>1.() 
Kahve likörü dairesi 217 
İmlâ grupları 1 102 
Onarım ve küçük cihazlar 230 

Toplam 1 859 

3. Yatıranların durumu : 
I - Devam eden başlıca işler : 
1. Gaziantep içki fabrikası tevsii : 
İşletme ile ilgili kapasite artırıcı tesisler ikmal edilmiş olup tamamlama inşaatları ihale edilmiş ve bu 

tır. 1969 yılında ancak noksanlık zuhur eden bir kısım makina alınacaktır. 
2. Pa§abahçe votka tesisi : 
Votka imlâ kapasitesini artırmak üzere alınması öngörülen 2 imlâ grubundan bir adedi yurda gelmiştir. 

lerde yapılacaktır. 
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3. •Şampanya tesisi : 
İhale dosyası ikmâl edildi. Bugünlerde ihale edilecek. 
4. İ s tanbul Malt Fabr ikas ı tesisi : 
İnşaa t bi tmek üzeredir. Makina la rn ı bir kısmı eski y ı l la rdan esasen alınmış olup eksik makinalar ı da 

ediyor. 1969 yı lnda kesinlikle işletmeye, açılmış olacaktır . 
5. Yozgat Bira Fa/brikası tesisi : 
a) İnşaa t la r ı : 
9 401 033 liraya 3 96G yıl ında ihaie edilmiş olan i noi kısım inşaat ı % 80 nisbc<tinde gerçekleşmiş olup b 
5 414 232 liraya, .1966 y;h sonunda ihale edilmiş olnn 2 nci kısım inşat ı % 70 nİNbotimie gerçekleşmiş olu 
3 388 927 liraya 1.968 yıl ında ihale edibvıiş bulunan 3 ncii kısım inşaat % 30 mabetmde gorçekleşmiş olup 

de inşaat mevsiminin kısa o i usu inşaat lar ın sür 'a t le yürümesine imkân vermemektedir . 
B) (Makinalar: 
Maıkmakırm y u r t dışından gelecek olan kısmın. lamamı 16 630 8k0 lira mukabili yurda getkaknişt ir . Ye 

l iral ık kısım peyderpey ya.pı!maik"ia ve biten İnşaat Kısımlarına r.»'ör!e m:.nk;,kı b.işlauiiıuış !)ulunu!ıinakta.dır. 

I I - Yeni iş ler : 
1. Gazlante») yeni Suma kabr ik ; .^ ırsisi : 
a) i n şaa t l a r : 
Kakı kapasitelinin, a rk ı iknası için ikdam zorunlu olan yeni tauna kııpamk.vsi ile ilgili ola1) bu yat ı r ımın in 

edilmiştir. Ancak 1968 yıkınla mevcut 700 000 lira ödenek harcanacak ve insaal lara 1969 yı l ında hız ve 
bitirilmesi sağlanacaı!;11 r. 

iB) Makina la r : 
1969 yıl ında sipariş odiieeeıktir. 
2. Paşabahçe Kakı kapasi tesinin tevdii : 
a) İn şaa t l a r : 
'Kapasite ile doğrudan, ilgili olan rakı t akd i r ve dinlendirme dairelerinin tevsi inşaatı 31 . 12 . 1969 tar i 

t a r ih inde ihale edilmiştir. 
'Diğer yardımcı inşaat lar ın yıl sonuna kadar ihalesine çal ış ı lmaktadır . 
b) Makina la r : 
D. P lân lama Teşkilât ınca 1969 yılı için talebodileıı tahs isa t kısılmış bu lunduğundan bir kısmı makin 

ise ancak 1970 yı l ında sipariş edilmiş olacaktır . 
B u suretle 1969 yıl ında bit ir i lmek üzere projelendiri lmiş bu lunan iş ancak 1970 yılında, bi t ir i lecektir . 
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9. Urfa Şarap Fabrikası : 
a) İnşaat : 
İnşaat 1969 yılı sonunda bitirilmek üzere 25 . 11 . 1968 tarihinde ihale edilmiştir. 
b) Makinalar : 
1969 yılında sipariş edilecek ve 1969 yılı sonunda yani 1970 yılı kampanyasında işletmeye açılacaktır. 
4. Orta - Anadolu (Kırıkkale) Şarap Fabrikası : 
a) İnşaat : 
İlânda, bugünlerde, 1969 yılında bitirilmek üzere, ihale edilmiş olacak. 
b) ıMakina : 
1969 yılında sipariş edilip aynı yıl sonunda sontajı ikmâl edilmiş olacaktır. 
1970 şarap kampanyasına girecektir. 
5. Hoşlköy Şarap Fabrikası : 
a) İnşaat : 
31 . 12 . 1969 tarihinde bitirilmek üzere 25 . 10 . 1968 tarihinde ihale edilmiştir. 
b) Makina : 
1969 yılında sipariş edilip aynı yıl montajı ikmâl edilecek ve 1970 şarap kampanyasına girecektir. 
6. Diğer müteferrik idare yatırımları peyderpey ikmal edilmektedir. 

B) 1969 yılı : 
1. Yatırım teklifleri : 

I - Devam eden işler : 

Gaziantep Fabrikası tevsii 
(Rakı) 
Gaziantep Suma Fabrikası 
(Rakı) 
Paşabahçe Rakı Fabrikası 
tevsii 
Rakı tamamlama 
yatırımları 

Verilen ödenek 
İnş. Mk. Toplam 

100 

2 220 

2 000 

596 

500 

3 460 

1 000 

600 

5 680 

3 000 

596 
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I - Devam eden işler İnş. 
Verilen ödenek 

Mk. Toplam 

Votka tesisi 
Şampanya tesisi 
Urfa Şarap Fabrikası 
Orta - Anadolu Şarap Fabrikası 
Hoşköy Şarap Fabrikası 
Tekirdağ Şarap stokaj küvü 
Muhtelif şarap inşaatları 
İstanbul Malt Fabrikası (Bira) 
Yozgat Bira Fabrikası 
Likör Fab. yatırım 
Sair yatırımlar 

— 
— • 

1 264 
2 328 
1 712 

586 
200 
260 

6 100 
— • 

— 

600 
620 
589 

1 316 
531 
— 
— 

500 
3 500 
1 305 

— 

600 
620 

1 853 
3 644 
2 243 

586 
200 
760 

9 600 
1 305 

— 

17 366 13 921 31 287 

II - Yeni işler : 

İzmir Rakı Fabrikası 
Kapasite tevsii 
Rakı Fab. tamamlama yat. 
Şarap Fabrikaları Yamam Yat. 
İst. Bira Fab. tamam yat. 
Ankara Bira Fab. tamam yat. 
Muhtelif bira idame yat. 
Likör Fab. kaynak kapla. 
Sair işler 

900 
322 
250 

— • 

100 

570 
— 

580 
— 

1 018 
— 
42 

— 
— 

1 480 
322 

1 268 
— 

142 

570 
— 

III - Toplam : 
2 142 1 640 3 702 

19 508 15 561 35 060 
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2. Yatırımlarla varılmak istenen hedefler : 
RAKI - VOTKA : 
a) Gaziantep Rakı Fabrikası tevsii : 1968 den devam eden iş olup (A) bölümünde açıklama mevcuttur. 
b) Gaziantep Suma Fabrikası : 1968 den devam eden bir iş olup (A) bölümünde açıklama mevcuttur. 
c) Paşabahçe Rakı Fabrikası tevsii : 1968 den devam eden bir iş olup (A) bölümünde açıklama mevcuttu 
d) 1968 den devam eden rakı tamamlama yatırımları : Paşabahçe suma takdir kulesi inşaatıdır. 
e)1 Votka tesisi : 19l68 den devam «den iştir. 
f) İzmir Rakı Fab. kapasite tevsii : Plânda öngörüldüğü üzere İzmir Fabrikasının kapasitesine yılda 3 

ilâve edecektir. 
g) Rakı fabrikaları tamamlama yatırımları : Muhtelif rakı fabrikalarının eksiklerini tamamlama gay 

sadece Tekirdağ'da üzüm ambarı inşaatı kabul edilmiş ve 322 000 lira ödenek verilmiştir. 
ŞARAP : 
a) Şampanya tesisi : 1968 den devam etmektedir. (A) bölümünde açıklama mevcuttur. 
b)1 Urfa, Orta - Anadolu, Hoşköy Şarap Fabrikaları : 1968 den devam eden yatırımlar olup (A) bölüm 
c) Tekirdağ stokaj küvü : 1968 den devam etmektedir. (A) 'bölümünde aıçıkla'ma mevcuttur. 
d) Devam eden muhtelif şarap inşaatları : 1968 den devam eden Çanakkale Fabrikası küv inşaatıdır ve 
f) Şarap fabrikaları tamamlama yatının!;.n : Muhtelif şarap fabrikalarının eksikliklerini tamamlam 

kabul edilenler şunlardır. 
ödenek (Bin Tl.) 

Tekirdağ Fabrikası frigo cihazı 515 
Uçmakdere ve Şarköy iskeleleri 250 
İzmir Fabrikası kompresörü 408 
Diyarbakır Fabrikası küçük cihazları 95 

Toplam : 1 268 
a) İstanbul Malt Fabrikası : 1968 den devam etmektedir. (A) bölümünde açıklama mevcuttur. 
b) Yozgat Bira Fabrikası : 1968 den devam etmektedir. (B) bölümünde açıklama mevcuttur. 
c) İstanbul Bira Fab. tamamlama yatırımları : Kabul edilmemiştir. 
d) Ankara Bira Fabrikası tamamlama yatırımları : Sadece 500 tonluk su deposu inşası kabul edilmiş v 
e)ı Likör Fabrikasının devam eden yatırımları : 1968 den devam etmekte olup (A) bölümünde açıklama m 
f)• Likör Fabrikası kanyak kavları : Sovyetler Birliğine kanyak ihracatımızın gelişmesi muvacehesinde 
g) ıSair yatırımlar ve işler : Kabul edilmemiştir. 
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TÜTÜN : 
II nci Beş Yıllık Plân hedefleri ve Özel İhtisas Komisyonu raporu incelenerek yatırımlar bakımından d 

bulunmaktadır. 
İkinci 5 Yıllık Plân dönemi hedefleri - yatırımlar bakımından (Kalkınma Plânına ve Özel İhtisas Komisy 

TÜTÜN VE SİGARA : 
1. Ekici emanet ambarları : 
Bunların üretime paralel olarak artırılması için 40 000 m2 inşaat sahasını haiz bina yapılacaktır. Bunu 

(Özel İhtisas Komisyonu raporu Sayfa 131.) 
2. Yaprak tütün bakım evleri : 
Ege bölgesinde 4 000 m2 Karadeniz bölgesinde 20 000 m2, Doğu bölgesinde 50 000 m2 olmak üzere 74 

cektir. (Özel İhtisas Komisyonu raporu sayfa 130.) Yaprak, tütün depolama konusunda kapasite yaratılm 
378) 

3. Yaprak tütün işleme evleri : 
İşleme evleri ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Mevcutlar modernize edilerek, yenilerinin kurulmasına d 

misyonu raporu sayfa 138.) Sigara ve yaprak tütün sanayilerinin işleme konusunda kapasite yaratılm 
sayfa. 378.) 

4. Sigara sanayii : 
a) İmalât kapasitesinin artırılması : 
1975 yılı iç tüketim tahmini 45 000 tonu aşacaktır. Halbuki 1966 yılı normal kapasitesi 30 615 tondu 

Sigara Faabrikası tamamlanacak, Adana ile Malatya Sigara fabrikalarının kapasiteleri artırılacak ve kapasit 
lecektir. (özel İhtisas Komisyonu raporu sayfa. 127, 129) Maltepe Sigara Fabrikası İkinci Plân Dönemi kapasite 
caktır. Bu itibarla kapasitenin artırılmasına ihtiyaç olacaktır. (Plân sayfa : 376) 

Yıllar itibariyle plânlanan kapasite artışı : 
1967 sonu kapasitesi : 30 615 000 Kilo 
1968 ;» » : 41 096 000 » 
1971 ;» » : 42 597 000 » (normal) 
1971 » » : 55 375 000 » (forse) 

b) Modernizasyon : 
Tekel sigara fabrikalarının bir kısmı teknik ve mekanik ömürlerini tamamlamıştır. Ayrıca bu fabrikalar 

hazlardan yoksundur. İkinci Plân Döneminde Adana ve Malatya fabrikalarının tevsi, yenileme ve takviye 
muştur. (Özel İhtisas Komisyonu raporu Sayfa. 129) Devlete ait 5 sigara fabrikasının tesisleri eskimiştir. (Pl 
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c) Tavlama cihazları : Sigara fabrikalarında tav odaları yetersizdir. (Plân sayfa. 375) 
e) Filitreli sigara imalâtına elverişli tütün yetiştirilmesi : 
Ayrıca Türkiye'de filitreli sigara imalâtında kullanılmaya elverişli tütün yetiştirilmesi hususunda yete 

sayfa : 375) 
Burley tipi tütün üretimi 1968 yılında ele alınarak yürütülecektir. (1968 programı sayfa : 232) 

İkinci 5 Yıllık Plrn döner-:inde tütün ve sigara yatırımları 

A) 1068 yılı : 
1. — Yatırım teklifleri ve vcrıilen ödenekler (Bin Tl.) 

! - .Devanı tvlen isler: İmlenen ödenek 

Maltepe Sigara Fabrikası 
Emanet Ambarı 
3 yapı'ak tül tün bakıan evi 
Genci Müdürlük bina. 
İnşaat, tamamlama ve muhtelif 

II - Yeni isler : 
Adana ve Malatya Fabrikası 
4 eîn'aaıet ambarı 
Samsun Y. Tütün Bakını Evi 
İzunir Tavlama TÖS. 
Burley yatırımı 
Taımaımlama yat ı rı m 1 a rı 
Amıbar inşaatları 

10 000 
3 384 
6 395 
2 2'0(> 
1 030 

27 000 
— 
— 
— • 

— 

37 000 
3 384 
(i 395 
2 200 
1 030 

4 4 
2 0 
4 1 
1 3 
'5 

23 009 27 000 50 009 12 4 

III - Toplam 

1 685 
1 561 
1 200 
300 
143 

1 135 
5 772 

11 396 

34 4C5 

— 
— 
—. 
—. 
453 
459 
— 

912 

27 912 

1 685 
.1 561 
1 200 
300 
596 

1 594 
5 732 

12 308 

62 317 

1 

1 

3 

0 
— 

9 
14 
— 
0 

0 

15 52 
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2. — Yatırımlarla varılmak istenen hedefler : 
a,)1 Maltepe Sigara Fabrikası: 20 OOO ton/yıl kapasiteli imalât kapasitem ki. artırıcı niteliktedir. 
b)1 3 Emanet Ambarı: Plânda öngörülen emanet 'ambarları programına dâhil Adıyaman, Geyve ve ilende!; am 
c) 4 yaprak tütün evi: Trabzon Y. T. B. Evi 10 000 m2, Maltepe Y. T. B. Evi 10 540 m2, Konur alp - Bolu 

(kazamdıraiöalktır. 
d) Genel Müdürlük binası : Klima tepkidir. 
e)- Adana ve Malatya fabrikaılan : Adana, ve Malatya'da yapılacak .yoni fabrikalar (modern cihazlarla dona 

rak tütün halkım evi olarak kullanılacaktır. Ayrıca 2 yeni t'aıbrikanın toplam kapasitesi mevcut fabrikaların topl 
caktır. 

f )'• 4 yeni emanet ambarı : Bafra, Kocaeli, Burtsa ve Edirne'de yapılmak üzere teklif edilmiş, fakat- kabul edi 
•g)' 'Samsun Y. Tütün Bakım Evi: Plânda yatırımlardan olup 15 810 m2 bakını sahası kazandıracaktır. Kabul 
İL)' İzmir taıvlaima cilıazi: Plânda bahsedilen «tavlamla» teslislerinin ikmali projesine dâhildir. 
i)1 Burley yatırımları: Plânda bahsedilen ve yurdumuzda Burloy ekiminin teşviki projesine dâhildir. 
3 . — Yatırımların durumu : 
I - Devam eden içler : 
1. — Maltepe Sigara Fabrikası : 
İşletme ile ilgili bütün inşaatlar ve nıakina mon Jajları •bitti, i ler an işiovmeye açılabilecek durun.dadır. 
Bâzı yardımcı inşaaltlar ile yeniden kapasitesi artırılan filitreli sigara makinaları montajları devam ediyor. 
2. — Trabzon Y. T. B. Eyi inşaatı : 
1965 yılından devam eden igtir. % 90 nisbetinde gerçekleşmiş olup hu yıl sonuna kadar tamamen bitmiş olacalk 
3. — Konuralp Y. T. B. E>vi inşaatı : 
1967 yılından devam eden iştir. % 96 nkibetlndo gerçekleşmiş olup bitmek üzeredir. 
4. — Maltepe Y. T. B. Evi inşaatı: (2 udi blok) 
1966 yılından devam etmektedir. Bu yıı] sonunda bitmiş olacaktır. 
5. — Adıyairaan Emanet Ambarı : 
1'9'67 yılımdan devam eden ve % 60 ı gerçekleşen inşaat 1969 yıiı başında bitirilecektir. 
6. — Geyve Emanet Ambarı : 
1968 yılı basımda ihale edilmiş olup 1969 yılında ikmal edilecektir. 
7. — Hendek Emanet Ambarı : 
1967 yılından devam eden inşaat bitmek üzeredir. 
8. — Genel Müdürlük binası (Klima tesisatı) : 
İş Temmuz 1968 ayında ihale edilmiştir. MütaaMılit henüz montaja başlamamıştır. Şubat 1969 ayı sonuna ka 

teslimatın 1969 yılına sirayeti yoktur. 
Tekel G. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 1175) 



— 39 — 

II - Yeni işler : 
1. — Adana ve Malatya Sigara Fabrikaları : 
İhale dosyaları ikmal edildi, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkanlımış alacaklardır. 
1'96'9 yıllında 400 000 er lira •olan ödenekleri ihzarat olarak ita edilecek dnşaaitlara 1969 yılında hız verilecektir. 
Adana Falbrikası 1971, Malatya Faıbrikası 1972 yılında işleitimeye girecek şekilde programlaştırılmıştır. 
2. — Burl'ey yatırımı : 
İnşaaıtı 1 . 11 . 1969 yılında 'bitirilmek üzere 29 . 11 . 1968 tariliin'de ihale edilmiştir. 
Ma'kil'nallarının ihalesi bugünlerde yapılacaktır. 
Diğer müteferrik tamamlama inşaatları bitİTİlnıi^tİT. 

B) 1969 yalı : 

1. — Yatırım teklifleri : 
I — Devam eden işler : 

Maltepe Sigara Fabrikası 
3 emanet lamban 
Trabzon Yaprak Tütün Bakımevi 
Genel Müdürlük binası 
Adana ve Malatya fabrikaları 
İzmir tavlama tesisi 
Burley yatırımı 
Ambar inşaatları 
Sair işler * 

13 868 15 904 29 772 

Verilen ödenek 
İnş. Mk. Toplam 

6 000 
1 200 
100 

4 920 
52 
200 

1 396 
__ 

9 000 
— 
— 

6 550 
—. 
354 
— 
__ 

15 000 
1 200 
100 

11 470 
52 
554 

1 396 
__. 
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Verilen ödenek 

II — Yeni işler : İnş. Mk. Toplam 

3 amanet ambarı 
Sumsun Yaprak Tütün Bakımevi 
Tavlama tesisleri 
Ambar inşaatları 
Yaprak tütün işletme tesisi 
Sair işler 

400 1 803 2 203 
III — Toplam : 14 268 17 707 31 975 

2. — Yatırımlarla varılmak istenen hedefler : 
a) Devam eden işler : (A) bölümünde açıklama mevcuttur. 
b) Yeni 3 emanet ambarı : Bursa, İzmit,, Bafra Emanet ambarları, plândaki «Emanet ambarları» hedefine 

bir saha kazandıracaktır. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle kabul edilmemiştir. 
c) Sumsun Yaprak Tütün Bakımevi : 12 850 m2 lik bakım sahası kazandıracak bu yatırım ödenek yete 
d) Tavlama tesisleri : İzmir ve Samsun fabrikalarına ait olup plânda bahsedilen «Tavlama tesislerinin ikm 
ambar inşaatları : 24 yerde ambar inşası teklif edilmiş, fakat sadece Kığı ve Genç ambarlarının inşası p 
f) Yaprak tütün işletme tesisi : Plân hedeflerine uygun olarak İzmir Yaprak Tütün Bakım evine mekan 

fakat Devlet Plânlama Teşkilâtınca ödenek yetersizliği nedeniyle kabul edilmemiştir. 
Destekleme tütünlerinin mubayaası ve ihracatı 

196 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerine göre çıkarılan kararnameler gereğince Devlet nam ve hesab 
bulunan tekel; tarım döneminde, eıkicii tütün piyasalarında ve tütün satışlarında aşağıda belirtilen esaslara 

I — Tarım dönemi : 
Tarım mevsiminin başlangıcından itibaren yapılan işlerin her isaf hasında, mahsule gerekli ihtimamın göste 

mesini teminen; radyo, basın ve köylere kadar dağıtılan broşürlerle tütün müstahsılma 'gerekli birgilerin ve 
pılması mutadolan tarım, tetkik ve tesbit gezileri sırasında da eksperler tarafından münferit ve toplu ola 
tadır. 

II — Ekici tütün piyasaları : 
.1 — Ekici maliyetleri ve ihraç fiyatları göz önünde bulundurularak, tütünün kalite ve randımanına gör 

rın müstakâr bir seviyede tutulmasına ve bu fiyatların diğer alıcılar tarafından ekici aleyhime mahsulün 
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düşürülmesine mânıi olunmasına çalışılmakta ve bu maksatla fiyatlar daima kontrol altında bulundurulm 
2. — Piyasalarda tatbik edilen fiyatların tes bitinde istihsali kaliteye yöneltmek, taban, sulama ve tütü 

ekim yapılmasını önlemek amacdyle iyi tütüne çok para, düşük tütüne az para siyaseti takibe dilmektedir. 
ma arazide yetiştirilen tütünlere mubayaa mürettep fiyatları % 10 - 30 noksaniyle uygulanmakta ve veril 
izah edilmektedir. 

3. — Memleketimizde tütün üretiminin bir aile ziraati olarak yapılmasının faydaları göz önünde tutularak 
çük müstahsil tütünlerinin mubayaası cihetine gidilmekte ve tütün ziraatini bir ticaret haline getirmiş büyük 
bayaası piyasa sonuna bırakılmaktadır. 

4. — Son senelerde, satınaldıkları tütünleri tesellüm etmiyen ve ekicinin parasını ödetmiyen bâzı ki 
görülmektedir. Mahallî ticaret odalarından aldıkları belgeleri ibraz ederek, tüccar sıfatını haiz oldukları ger 
şahısların müstahsil aleyhine olan hareketlerini önleyici ve mubayaada bulunmalarını menediei bir müeyy 
lere mallarını satmamaları için müstahsil piyasadan önce ve piyasa esnasında her imkândan istifade suretiy 

III — Tekelin destekleme tütünü satışları : 
196 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan kararnameler, destekleme tütünlerinin piyasa icaplarına göre s 
Bu hükme uyularak, destekleme tütünlerinin ihracında, 
— Normal piyasa nizamının tesisi ve korunması, 
— Mûtat pazarlara ihracatımızın artırılması ve yeni pazarlar bulunması, 
— Rakip memleketlerin durumu ve izledikleri politika, 
— Dünya Sigara Endüstrisindeki gelişmeler ve temayüller, 

birinci plânda göz önünde tutulmaktadır. 
Bu bakımdan, tekelin satış politikasının, Türkiye'nin yaprak tütün ihracına müspet tesiri olduğu kabu 
Malî yıllar itirabiyle tekelin son on .senelik yaprak tütün satışları şu seyri tâkibetmiştir. 

1959 malî yılında 6 467 Ton 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

14 683 
24 070 
11 443 

945 
3 175 
16 709 
21 231 
25 505 
27 500 :» (kesin rakam değildir 
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Son üç senede, destekleme tütiMerinıin satışında büyük bir ilerleme kaydedildiği görülmektedir. 
Bu neticenin alınmasında, bu maksatla dâhilde ve hariçte yapılan çalışmalar ve tekelin bütün alıcılara 

derecede müessir olmuştur. 
Buna dılâveteıı destekleme tütünlerine yeni mahreçler bulmak için yapılan ısrarlı çalışmalardan da aşağ 

ler alınmaya başlanmıştır : 
a) Japonya : Türkiye'nin Japonya'ya yaprak tütün ihracatını artırmak ve bu memlekete bdr miktar dest 

maksadiyle, Japon Molopolu nezdindeki ısrarlı teşebbüslerimiz sonumda tekel tarafından ilk defa olarak 
nün Japonya'ya satışı temin edilmiştir. 

b)1 Milliyetçi Çin : Uzak Şark memleketlerinin açtığı ihalelerin yakinen takibi neticesinde, son ihracat s 
tün ihalesi ilk defa olarak idaremizi tarafından kazanılmış ve bu memlekete 85 ton tütün ihracedilmiştir. 60 t 
lınmış 'olup satış anlaşması yapılmak üreredir. 

e) Tayland ve 'Güney Kore : Bu memleketler monopollerinin açtığı müteaddit ihalelere iştirak edilmişse 
İhaleler yakinen takibedilmekte ve teşebbüse devanı 'olunmaktadır. 

d) Mısır : Orta - ıŞark İve Afrika memleketlerine tütün ihracatını artırmak maksadiyle 2 elemanımız, bir 
memlekete (gönderilmistir. Mütaakiben, Mısır'ın yaprak tütün ticaretinin en büyük kısmını elinde tutan A 
maksadiyle iki ay için idaremizin misafiri olarak Türkiye'ye davet edilmiş rve bu ziyaretin sonunda memleke 
150 tonun satışı mukaveleye bağlanmıştır. Bugüne kadar Doğu bölgesi tütünleri yalnızca idaremiz harmanların 
defa yapılmaktadır. 

Mısır'ın ikinci önemli firması olan Naser 'Tobacco'nun Müdürü yine idaremizin misafiri olarak sıon zaman 
ketle de iyi münasebet tesis edilerek talepleri üzerine tütün numuneleri gönderilmiş ive fiyat bildirilmiştir. 

e) Cezayir : Geçen ihracat seeıonunda bu memlekete 15 ton tütün satışı temin edilmiş olup yeni seızion iç 
f) Liübnan : Bu memleketin açtığı 2,60 tonluk yaprak tütün ihalesine iştirak edilmiş olup henüz sonuç alı 
g) îspanya : Şark tütünü ihtiyacını her sene ihaleler yoliyle temin eden İspanya'nın bu ihtiyacını son s 

den temin etmesi teşebbüslerimiz sıonunda mümkün ıolmuştur. Son ihracat sezonunda 119 ton yaprak tütün sa 
Destekleme tütünlerinin satışı için gösterilen gayretlere ve alınan müspet sonuçlara rağnıenı istihsal seviy 

rını aşmasının tevlidettiği dengesizlik, destekleme stoklarının devamlı olarak artmasına sebebolmaktadır. 
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So,n 10 senede ihracat sezıoım başı itibariyle ihracata muhassas tütünlerin genel miktarı ile, Tekel ve tücc 
ki payları şöyledir: 

Tekel Tüccar Toplam 
'Ton % Toın % 'Ton 

1959 
1960 -
1961 • 
1962 • 
1963 • 
1964 -
1905 • 
1966 -
1967 • 
1908 • 

- 1%0 
• 19)61 
- 1962 
- 1963 
- 1964 
• 1965 
- 1966 
• 1967 
• 19-68 
• 1969 

17 050 
54 121 
58 546 
1 500 
7 000 

23 1569 
62 515 
76 000 
85 000 
126 000 

20 
50 
42 
2 
16 
26 
42 
52 
•53 
63 

66 044 
53 85:5 
74 112 
62 188 
37 480 
66 93'3 
86 764 
71 OOO 
75 000 
73 500 

80 
5ü 
58 
98 
84 
74 
58 
48 
47 
37 

3,8 094 
407 976 
127 -658 
63 '688 
44 480 
91 492 
149 279 
147 000 
160 000 
199 500 

Hu ünün tcvlidettiği mahzurlar şöyle hulâsa edilebilir: 
1. Halen destekleme stoklariıiıa bağlı meblâğ 1 416 340 766 liradır. Bu meblâğ Hazine bakımından âtıl bir 
2. Bu tütünler için her sene takriben değerinin % 15i kadar masraf yapılmaktadır. 
3. Destekleme tütünlerinden eski sene mahsulü olan bir kısmının, bir süre sonra ticari değerini kaybetme 
4. Destekleme tütünlerinin depo edilmesinde karşılaşılan müşkülât, imkânsızlık haline inkılâb etmektedir. 

destekleme fonksiyonunu ifası bakımından büyük güçlüklere sebebolabilir. 
5. Yüksek stok seviyesinin tevlidettiği problemler. Tekelin asli vazifesini yerine getirmesini geniş ölçüde 
Ç A Y : 
İç tüketimi karşılayıp, ihracat durumuna ıge,çmiş bulunduğumuz çay sanayiinin hakiki durumunun henü 

isteriz. 
Eldeki verilere göre Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından bir Özel İhtisas 'Komisyonu toplanmış ve bu K 

vermiş bulunmaktadır. Ancak istatistiki malûmatın kifayetsizliğinin raporda 'geniş çapta tahmin hataların 
dana çıkmış bulıınmaiktadır. 

2 nci 5 Yıllık Plân İle özel îhtısas Komisyonu raporundan çay yatırımları ile ilgili kısımlar aşağıda göst 

Tekel ("i. .Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175' 
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ikinci Beş Yıllık Plân dönemi hedefleri - Yatırımlar bakımından - (Kalkınma Plânına ve Özel İhtisa 

ıÇAY 
Kapasite artırılması : 
a) Plânda: İkinci Beş Yıllık Plân döneminde çay talebinin karşılanması amaciyle yeni tesislerin kurulma 

gramlanmıştır. (Plân Sh. 391) 
Gelişen yaş çay üretimini iç ve dış pazarların isteklerine uygun kalitede işliyecek çay işletme kapasiteleri y 
b) Özel İhtisas Komisyonu raporunda : İkinci plân dönemi sonunda iç tüketimin 24 000 ton (103 000 ton 

timinin ise en çok 108 000 ton olacağı tahmin edilmiştir. (Rapor Sh. 144 ve 126). Tamamen iç tüketim içi 
üzere 2 800 ton civarında işleme kapasitesine ihtiyaç vardır. (Rapor S. 171). Buna mukabil 1965 sonu kapasi 

Soldurma 437 Ton 
Kıvırma 901,5 » 
Kurutma 1 848 » 

aradaki farkı kapatmak ve gerekli kapasiteyi sağlamak üzere birinci plân döneminde; 
I - İyidere fabrikasına 26 tonluk soldurma tesisi eklenecek, 
I I - Ortapazar fabrikası işletmeye girecek ve böylece 1 nci plân dönemi sonunda soldurma kapasitesi 517 

rutma kapasitesi 1 932 tona varacaktır. (Rapor S. 222) 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ise; 
I - Of, Ardeşen ve Salarha fabrikaları tamamlanacak, 
I I - Kapasiteyi geliştirme projesi (fabrikaların tevsii ve atelyeierin fabrika haline ifrağı) ile 1 108 ton so 

rutma kapasitesi kazanılacak, 
I I I - Beheri 84 tonluk 11 fabrika yapılacaktır. 
IV - Bu suretle 2 nci plân dönemi sonunda soldurma kapasitesi 2 813 ton, kıvırma kapasitesi 2 810 ton, 

cektir. (Rapor S. 222, 223, 228). 
V - 1968 sonunda plânlanan kapasite seviyesi : 

(Rapor S. 225) 
-Soldurma 1 248 Ton 
Kıvırma 1 582,5 » 
Kurutma 2 140 » 

Özel İhtisas Komisyonu raporuna göre İkinci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda tüketim 24 000 ton olarak 
gundur. Ancak üretim tahmini eksiktir. Ve bu yanlış tahmin ekili çay sahalarının bilinmesinden doğmuştur. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Sayın üyeler; 
Bugün Türkiye'mizin gerek istihlâk maddeleri ve gerekse ihraç maddeleri halamından ve bir bölgenin yeg 

noktasından çay mahsûlünün ekonomimiz ve sosyal hayatımız bakımından işgal ettiği yerin ehemmiyeti malûm 
Her yıl milyonlarca lira verilerek müstahsı dan toplanan yaş çay yaprakları fabrikaların kifayetsizliği 

fabrika yanlarında çürümeye terk edilerek işlenmekte olan yeni çayların da kalitesinin bozulmasına sebebolma 
Bunun yanında atelyelerin kötü vaziyetleri sebebiyle gerek işlenme esnasında ve gerekse işlendikten sonra 

zarlarda ucuz fiyatla satılmaktadır. 
Tekel Genel Müdürlüğünün resmî rakamlarına göre 1968 yılında imha edilen çaylardan dolayı net zarar m 

Aslında ise bu zararın çok daha fazla 25 000 000 liradan az olmadığı kanaatindeyiz. Tabiatiyle fabrika noksa 
şekilde işlenemiyen çayların dış pazarlarda ucuz fiyatla satılmasından dolayı uğranılan zarar bu rakamın içe 

Şu hususu açıkça ifade durumundayız ki, çay mevzuu bugün lâyıkı veçhile ele alınmış bir mevzu değildir. 
Aşağıda 1968 yılı çay yatırımları için istenen ve verilen ödeneklerle gerçekleşme durumları gösterilmekte 

İKİNCİ 5 YILLIK PLÂN DÖNEMİNDE CAY YATIRIMLARI 
A) 1968 yılı : 
1. Yatırım tekliflerimiz ve verilen ödenekler (Bin Tl.) 
I - Devam eden isler : 

Çay Paket Fabrikası 
Ol', Ardeşen, Salarha 
Kap. Tevsi Pro. (8 iş) 
İkmal inşaatları 
Sair isler 

II - Yeni işler 
Kap. Tevsi Prog (9 iş' 
4 yeni Çay Fabrikası 
Sair isi er

i l i - Toplam 

istenen 
İnş. 

4 000 
18 000 
1 301 
3 800 
500 

Ti 601 

4 825 
2 812 
547 

8 184 
35 785 

ödeneek 
Mk. 
2 
21 
18 
2 

44 
13 
8 
1 

23 
68 

050 
729 
459 
320 

558 
649 
880 
070 

599 
157 

Toplam 

6 
39 
19 
6 

72 
18 
11 
1 

31 

050 
729 
760 
120 
500 

159 
474 
692 
617 

783 
103 942 

Verilen 
İnş. 

3 
12 

3 

19 
2 
3 

5 
25 

000 
000 
950 
300 
100 

350 
825 
000 

825 
175 

M 

1 
11 
17 

30 
7 

7 
38 

Tekel (I. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175; 
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2. Yatırımlarla varılmak istenen hedefler • 
a) Cay Paketleme Faibrikası : İmalât sanayiinin tamamlama yatırımı olup devam eden işitir. 
b) Of, Ardeşen, Salarha fabrikaları: Of ve Ardeşen fabrikaları 84 er tonluk olup günlük işleme kapas 

Atelyesi ise 605 kilo soldurıma, 25 ton kıvırma ve 60 ton kurutma kapasitesine sahilbolup yeni fabrika inşası il 
caktır. 

c) Kapasite tevsi programı (devam, eden işler) : 
Çayeli Falbrikası, Hopa Fabrikası, Fındıklı Fabrikası, Anhavi Falbrikası, Sürmene Fabrikası, iKaikandere 

bolu Atelyesinin tevsiini öngörımekltedir. Bu 7 fabrika ve 1 atölyenin 1 nei plân ıdönıemi sonundaki soldurma, k 
pasiteleri 999 000 kilo, kurutma kapasiteleri 720 000 kilodur. Tevsiden sonra bunların toplam soldurma ve kı 
laıcaık, kurutma kapasiteleri aynı kalacaktır. 

d) İkmal inşaatları : Mevcut fabrikaların kapasite ile ilgili olımıyan tamamlama inşaatlarıdır. 
e) Kapasite tevsi programı (yeni işler) : 
Ortapazar Fabrikası, Merkez Fabrikası, Gündıoğdu Fabrikası ile Büyükköy, Eskipazar, Güneysu, Taşlıdere 

lam soldurma kapasiteleri 136 433 kilo, kıvırma ikapasitcleri 302 500 kilo kurutma kapasiteleri 632 000 'kil 
kapasitesi 618 'tona, kıvırma kapasitesi 615 tona çıkartılacak, kurutuna .kapasitesi 668 ton olacaktır. 

f) 4 yeni çay falbrikası : 
Fabrikalardan horbiri 84 tonluktur. Toplam olarak günlük işleme kapasitesine 332 ton ilâve kapasite kazand 

3. Yatırımların durumu : 
A) GENEL DURUM : 
a) Çay Pakatleme Falbrikası : 
İş sonuna gelmiştir. 1969 da asansör tesisatı ve bir kısım makinaıların ilâvesiyle tamamlanacaktır. 
b) Of, Ardeşen, Salarha : 1968 sonunda inşaatları tamamlanacaktır. 
c) Devam eden kapasite tevsi programı: 8 tevsiden yalnız iki tanesinin inşaat işi vardır. (Çayeli ve Tire 

caktır. 
d) Devam eden ikmal inşaatları : 1968 de tamamlanacaktır. 
e) Yeni başlıyan kapasite tevsi programı: 9 aded tevsiden Ortapazar Falbrikası 'hariç, hepsinin inşaat işl 

kası, Gündoğdu Fabrikası, Eskipazar Fabrikası, Büyük Atelyesi, Güneysu Atelyesi, Taşlıdere Atelyesi tevsi 
nunda hepsi bitirilecektir. Aza'klı tevsi inşaatına 1 nei ihalede talip çıkmadı, 2 nei ihale 30.12.1968 günü yapıla 
rumunıiın yetersiz ve elverişsiz oluşu yüzünden 1969 yılına ıkalmıştır. 

f) 4 yeni Çay Fabrikası: 3 fabrika ihale safhasındadır. Güneysu Fabrikasının arsa durumunun halledilm 
muştur. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .1175) 
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g) Makina tedariki : Tl. 

Makina kimya E. Kurumuna 
ödenecek 27 776 000 
Motor ve şalterler 850 000 
Jonatörler 5 000 000 
Dış maikinalar 90 000 
Pik boru 605 000 
Sair cihazlar 240 000 

34 561 000 
Çay paketleme Fabrikası Mak. 215 000 

Toplam 34 776 000 

Yukarıdaki maıkinalarm bedelleri kısmen ödenmiş, kısmen de ödeme yapmak üzere mukaveleye bağla 
etmiştir. Bütçede mevcut 38 000 000 liranın bakiyesi yıl sonuna kadar harcanacaktır. 

B) Grerçekleşme : 
a) Nakdî gerçekleşme : 
İ 968 sonu gerçekleşmesi % 90 ı aşacaiktır. 
b) Fizikî gerçekleşme : 
I - İnşaatlarda Pazar atelycsi ile Oüneysn Fabrikası hariç bütün yatırım kalemleri ihaleye bağlanmış o 
II - Kapasite durumu : 

Soldurma : Kilo/Gün 

1968 başında kapasite durumu 
Soldurma kapları 
Ranzalar 
Through'lar ('59 çift) 

160 850 
8 800 

354 000 

Toplam 523 650 

Tekel (i. Mü. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Soldurma : Kilo/Gün 

1968 de alman 28 çift througlı 
1968 de alman 12 çift througlı 
1968 de alman 45 çift througlı 

Toplam 
1968 de alınacak 60 cif t throusdı 

1968 sonu kapasitesi 
1*1 ânda 1968 sonu için öngörülen 
sol. Kap. 
Pozitif fark 
Kıvırma : 

168 000 
72 000 

270 000 

1 033 650 
360 000 

1 393 650 

1 248 000 
145 650 

Kilo/Gün 

1968 başında kapasite durumu 
1968 de alman makinalar (13 parti) 
1968 de alman makinalar (ilâve parti) 
1968 de alınacak 92 kıvırma 
Ambarda mevcut 9 kıvırma 

943 000 
25 000 
47 500 
230 000 
13 500 

'Plânda 1968 sonu için öngörülen 
kıvırma kapasitesi 
Negatif fark 
'Tekabül ettiği kıvırma Mak. sayısı 
Kurutma : 

1 259 000 

1 582 500 
323 
130 

Kilo/Gün 

1968 başında kapasite durumu 1 956 000 
1968 yılında alman fırınlar (24 aded) 288 000 

Toplam 2 244 000 
Plânda 1968 için öngörülen kapasite 2 140 000 
Pozitif fark 104 000 

Ton 
Aded 

Tekel G. M3d. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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1969 yıl durumuna gelince : 

LBU yıl Bütçesi münasebeti ile yaptığımız tetkik atta durumun daha vahim bir tarzda geliştiğini üzülerek 

B) 1969 yılı : 

1. — Yatıran tekliflerimiz ve verilen ödenekler (Bin Tl.) 
İstenen ödenek Verilen ödene 

I - ©ovam eden işler : İnş. >Mk. Toplam İnş. -Mk. 

Çay paketleme fab. 
Of, Ardeşem, Salarlıa fab. 
Tirebolu alt tevsii 
Büyükköy, G-üneysu, Taşlıdere Azaklı, 
Pazar, Merkez fab. Gründoğdu fab, Eski
pazar fab. Çayeli fab. tevsii 
4 çay fabrikası 
Sair işler 

II - Yeni işler : 
5 çay fabrikası 
Kontraplâk atelyesi 
$air işler 

50 
— • 

100 

13 867 
18 000 

82:5 

500 
11 520 

— 

20 237 
16 888 

— 

550 
11 520 

100 

34 104 
34 888 

823 

50 
— 
100 

13 867 
2 400 

— 

500 
11 520 

— • 

20 237 
— 
— 

32 840 49 145 81 985 16 417 32 257 

III - Toplam : 

23 830 
1 670 
702 

26 302 
59 142 49 

— • 

— • 

500 

500 
645 

23 830 
1 670 
1 202 

26 702 
108 687 16 417 32 257 

2. — Yatırımlarla varılmak istenen hedefler: 
a) Devam eden işler : (A) bölümünde açıklama mevcuttur. 
b) 5 çay fabrikası : Plânda öngörülen ve tamamen içtüketimıi karşılamaya matuf 11 fagrikamn 4 tanesi 

ri 84 tonluk olan ve toplam 420 ton kapasite kazandıracak 5 çay fabrikası 1969 programında teklif edilmiş 
ca - ödenek yetersizliği nedeniyle - kabul edilmemiştir. 

Teke! (!. Aid. liütcc-ıi (S. Sayısı : 1175) 
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3. — 1969 yatırımlarından sonra kapasite durumu : 

/Kilo/Gün 
iSoldurma ———. 
1968 sonıı kapasitesi 1 393 650 
Alınacak 63 through 378 000 

1968 sonu kapasitesi 1 774 650 
Plânda 1969 için öngörülen kapasite 1 572 000 
Pozitif fark 202,6 Ton 
Kıvırma : 
1968 sonıı kapasitesi 1 259 000 
Alınacak 100 kıvırma Mk. (15 parti) 250 000 

Toplam 1 509 000 

Plânda 1969 için öngörülen kapasite : 1 783 500 
Negatif fark 274,5 Ton 
Kurutma : 
1968 sonu kapasitesi 2 244 000 
Alınacak 10 kurutma fırını 120 000 

Toplam 2 364 000 
Plânda öngörülen kapasite 2 176 000 
.Pozitif fark 188 Ton 

4„ — 1969 yılında finansman açığı : 
a) 1968 yılında Makima Kimya Kurumundan alınacak makinaların bir kısmı 1969 hesabından yapılma 

necektir. Buma 1969 yılındaki siparişlerimiz ve ayrıca yine 1969 yılı için gerekli montaj, motor, şalter v. s 
1969 yılı için verilen 32 257 000 liralık ödenekten yeni fabrikalara ve tevsilerle ayrılacak olan 31 757 000 
ihtiyacı 12 000 000 liradır. 

b) 1969 yılında 4 yeni fabrikanın inşaatı için beher fabrikaya verilen 600 000 lira yetersizdir. 1968 yı 
fabrikalar verilen ödeneklerin artırılarak her birine 2 000 000 lira tahsisi zorunludur. 

Tekol. (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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TEKLİF VE TEMENNİLER 

Yukarıdaki rakamların da tetkikinden anlaşılacağı üzere 1908 deki yatırım miktarı ile talep arasındaki 
rindcki zarar miktarı küçümsenmiyecek miktarlarda olacaktır. Zira, inşaatına başlanmış olmak durumunda 
(500 000 er lira öngörülmüş ve Özel İhtisas Komisyonu raporunda 1969 için öngörülen 5 yeni fabrikadan hiç 

Yüksek Komisyonun bu hususta alâkasını esirgememesini temenni etmekteyiz. 

Sayın üyeler; 
Tütün mevzuunda ise yapılması icabeden bir etüdün bulunduğu kanaatindeyiz. Malûm olduğu üzere filt 

ci derecede ehemmiyeti haiz bir konn olmaktadır. Her durumda bir harmanlama işlemi yapılmaktadır. E 
ihracın, ucuz fiyatla da olsa, Türkiye'ye kazandıracağı döviz ve millî gelirde yapacağı değişikliktir. Tabiat 
arada yetiştirilecektir. 

1969 yılı Bütçesinin kabulünü Yüksek Komisyonun tensiplerine arz ederim. 
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Bütçe Karma 'Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. 1/580 
Karar No. 150 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 itarithinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup bilâhara Komisyonumuza havale edileni ( 
çe ıkanunu tasarısı), Gümrük ve Tekel Bakanı, Genel Müdür ve Malilyo Bakanlığı temsilci karinin de katıldıkla 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile takdim olunan gider rakamları, sıraısiy 
(A/2) yatırım, harcamaları 117 968 000 ve (A/3) scnmaye teşkili ve tırensfer harcamaları 10 720 867 lira ki, 

Gelir ütçeısıi ide, Tekel gelirleriyle, çeşitli gelirler ve cezalar toplamı olanak 2 502 611 712 lira tahmin edil 
Komisyonumuz adına Genel Müdürlüğün Bütçesi ve tüm faaliyetleri hakkında inceleme yapmakla görev 

zırladıkları rapor muhtevası sayın üyelerin İmlgiU'rme sunulmuş, 1968 ve 1969 yılları bütçe rakamları arasında 
miş, Sayın Üyeler Genel Müdürlüğün Bütçesi ve yıllık faaliyeti üzerinde ıtenkid, (temenni ve görüşlerini açık 
geniş izahlarda bulunarak üyelerin sorularına cevap vermiş ve mıütaakıben maddelerin görüşülmesine 'geçilere 

1 nci madde, maddenin (A/2) işaretli cetvelinim 22.000 nci bölüm, 22.351 Yapı, Tesis ve Büyük onanım gid 
ithal edilecek yeni çay fabrikaları ile programda mevcut Of, Azaklı, Günoysu ve Çayeli fabrikaları inşaat gid 
(A/3) işaretli cetvelinim 32.000 ncıi bölüm, 32.100 .kamulaştırma ve satmalıma bedeli maddesine, 1969 program 
rının .kamulaştırma giderlerimi karşılamak üzere 3 000 000 lira, ilâveler sonucu olarak (34.620)7126 sayılı Kan 
Savunma Fonu karşılığı ımaddesiine de 6 600 lira ilâve edilmek suretiyle gider rakamı toplamı 212 086 409 

2 nci ımadde, maddenin 52.000 nci bölüm, 52.420 Tekel safi hasılatı maddesine 6 606 600 lira ilâve edilme 
lira tahmin edilmek suretiyle değiştirilmiş, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler, bağlı cetvelleriyle tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştiır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C. înkaya 

Başkan V. 
Aydın 

t. C. Ege 

Balıkesir 
S. Koç Söz 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Bolu 
hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Çorum 
A. Topçubası 

Ank 
Y. K 

Erzu 
C. Ö 

Tekel G. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 1175) 
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Giresun 
Söz hakkım, mahfuzdur. 

K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
R. Soyer 

Trabzon 
E. Dikmen 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
Ö. L. Ilocaoğlu 

İstanbul 
S. Ar en 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. üzuner 

Tekel (!. Md. Bütçesi 

İstanbul İstanbu 
N. Berkol N. Eroğ 

Muğla Niğde 
T. Şahin K. Bayk 

Sinop Sivas 
H. İşgüzar Söz hakkım m 

M. K. Pala 

Uşak Uşak 
M. F. Atayurt O. Deng 

(S. Sayısı : 1175) 
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HÜKÜMETİN TBKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (76 790 942) lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (117 968 000) 
lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 720 867) lira, ki toplanı olarak 
(205 479 809) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 502 611 712) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1969 yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (0) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki Ödeneğin yet
memesi halinde : 

HÜTOM KAKMA KOMİSY 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 

MADDE 1. — Tekel Genel Mü 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
harcamaları için (Â/2) işaretli cetve 
lira ve sermaye teşkili ve transfer 
cüuvelde gösterildiği üzere (13 7 
(213 036 409) lira ödenek verilmiştir. 

i 

I MADDE 2. — Tekel Genel Müd 
| retli cetvelde gösterildiği üzere (2 
I edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 



(Hüküm e t ııı Teklifi) 

a) 1963 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1923 - 1987 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten üd3nir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmaîmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Cüder bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDİM 3. — Tekel G-enel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
y ' ! c - in 1 :vc yetki veren kanunlar, bağlı (C4) işaretli cet-

. r r i J L i C — rr vel Genel Müdrülüğüne bağlı iş yerlerinde ealış-
' i r ı l 'n r srı_ ^ A ehlilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
<" r l t ı b n i pt ^e^ t v \l,?n ödenmek üzere çalıştıkları günlerde günde 
oır " ip > s. ve t f£ veya (iğci adedi pişirme masraflarını karşı-
lamıyacak kadar aa olan yerlerde çakşan) işçilere, heyet rapor:;. ile 
peıiıiz yapmaları icabeden veya yemek samanı vasifeten dısarda bula
nan isçilere yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği miktarda ye
mek bedeli verilebilir, 

(Bütçe K a r m a Komisyo 

MADD23 7, — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları 
yürütür. 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 11. — Tasarının 11 n 

MADDE 12. — Tasarının 12 n 

Başbakan 
S. Demirel 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1 Tekin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Ticaret 
A. T 

Dışişleri 
/. S. Ça 

Devlet 
S. T. M 

Tekel a. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira ' Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 40 096 431 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kainin gereğince yapılacak 

ödemeler 

40 096 480 

63 929 256 

41 748 464 

41 748 463 

71 337 9 

12.211 
12.230 
.1.2.250 
12.270 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

•ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

15 

13 

1 

4 

3 

217 225 

847 210 
112 500 
129 300 
128 215 

952 000 

715 000 
59 000 
50 000 

650 000 
18 000 

314 300 

145 700 

16 837 

14 

2 

5 

o o 

042 
1.12 
54 

628 

536 

755 
59 
75 

750 
18 

617 

262 

055 

340 
500 
000 
215 

821 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

821 

Tekel O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 6846 sayılı Kanuna göre verilecek diğer 

tazminatlar 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 443 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğret

meni ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluktan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici gö

rev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı1 verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

857 500 

850 000 

7 500 

1 500 

6 600 

4 200 

2 400 
2 798 000 

i 50 000 
1 071 000 

5 000 
330 000 

797 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

3 857 500 

3 850 000 

7 500 

1 500 

6 600 

4 200 

2 400 
3 350 000 

200 000 
200 000 

5 000 
330 000 

850 000 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



— 59 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
."Madde Bölüm toplamı 

Li ra Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

13.000 

ÖĞRETİM YOLLUKLA!?! 
12.834 K u r s yolluğu 

DİĞLR YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yur t iei yol luklar ı toplamı : 2 845 000) 

II - Yurt dışı yollukları. 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Y u r t dışı geçici görev yol luğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yol luğu 
I) E N E TİM YO L LI K F ı AR i 

12.801 Müfettiş];'!' y u r t dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRENİM Y O L L U K L A R I 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Y u r t dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yur t dışı yollukları toplamı : 505 000) 

YÖNETİM G İ D E R L E R İ 

G E N E L Y Ö N E T İ M L E İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.100 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

10 000 

50 000 

75 000 

5 000 

İ30 000 

15 000 
00 000 

1 290 000 

300 000 
450 000 
500 000 
40 000 

O. Md. Bütçesi 

2 602 001 

(S. Say-sı : 

200 000 

00 000 

100 000 

5 000 

200 000 

100 000 
100 000 

2 782 

1 340 000 

350 000 
450 000 
500 000 

40 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLİLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme ha rdan ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

245 000 

55 
40 
110 
10 
30 

20 

000 
000 
000 
000 
000 

000 

997 001 

592 000 
405 000 

1. 

50 000 

120 000 

20 000 
100 000 

723 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

345 000 

55 
40 
200 
10 
40 

000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

1 022 001 

592 000 
430 000 

"i 

55 000 

120 000 

20 000 
.100 000 

8 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Böl ün ı Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

1.4.341 3325 sayılı Kamın un 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve 
ikramiyeler 
VLRGÎ, EKSİM VE HARÇLAR. 

14.44! Devlete ait gerçekleşmiş ve gereeklcşee*'!; 
bina ve arazi vergileri 

1.4.4.42 Diğer vergi resim ve harçlar 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : (50 000) 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 
EĞİTİM VI] ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
1.4.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLUR! 
14.595 Spor giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

60 000 

10 000 

50 000 

538 000 

28 000 

30 
30 

250 

205 

20 
1 !0 
10 
40 

000 
000 

000 

000 

000 
000 
000 
000 

25 000 

Tekel G. Md. Bütçesi 

60 000 

10 000 

50 000 

338 000 

28 000 

30 000 
30 000 

250 000 

345 000 

50 
200 
10 
m 

000 
000 
000 
000 

25 000 

;S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

TARİM KURUMLARI GİDERİLİRİ 
Kesim toplamı 

TARIM VE TARİMSAL ARAŞTIRMA 
K [JRUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 
15.712 Ulaştırma giderleri 
15.714 Kira giderleri 
15.715 G-iyim - kuşam alım ve giderleri 
15.710 Malzeme alını ve giderleri 
15.719 Diğer alım ve giderleri 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumlan 
giderleri toplamı : 045 000) 

TARIMSAL MÜOADRLE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.720 Malzeme alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER CTÎl)ER-
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

433 000 

40 000 
25 000 
25 000 
13 000 

300 000 
30 000 

25 000 

458 000 

878 001 

670 000 

60 000 
30 000 
50 000 
15 000 

450 000 
40 000 

25 000 

67 

1 13 

Tekel G, Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli haber verme giderleri 

TEMSİL, AĞ IKLAMA VL TORUN Gİ
DERLERİ 

16.7.10 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜCÜIv ONARIM GİDER
LERİ 

16.81.0 Bina onarımı 

12.000 VLRSONL!, Gll)ERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ I^ölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Tekel 

— 63 — 

1968 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Li 

8 000 8 000 

20 000 30 000 

<•>{) 0 0 0 ' I 100 000 

!d. i'ıitee/.i (S. Sayısı : i.!7ö) 

63 929 250 71 33 

2 602 001 2 78 

723 000 86 

458 000 07 

878 001 1 J3 

68 590 258 76 79 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

21.321 
21.322 
21.323 

21.331 
21.332 
21.333 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara mamulleri toplamı : 0) 

SİGARA FABRİKALARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Sigara fabrikaları toplamı : 750 000) 

EMANET AMBARLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Emanet ambarları toplamı : 00 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 633 000 

1 633 000 

10 000 
400 000 

10 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 1 

1 140 006 

10 000 
150 000 
10 000 

5 000 
90 000 
5 000 

20 000 
700 000 

30 000 

5 000 
50 000 
5 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

İÇKİ SANAYİİ 
21.341 Etüt ve proje giderleri 
21.342 Teknik personel ücretleri 
21.343 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İçki Sanayii toplamı : 285 000) 

ÇAY SANAYİİ 
21.351 Etüt ve proje giderleri 
21.352 Teknik personel ücretleri 
21.353 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Oay sanayii toplamı : 3) 

KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 
21.361 Etüt ve proje giderleri 
21.362 Teknik personel ücretleri1 

21.363 Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya sanayi toplamı : 3) 

SAĞLIK 
21.371 Etüt ve proje giderleri 

İDAEE BİNALARI VE SATIŞ DEPO
LARI 

21.381 Etüt ve proje giderleri 
21.382 Teknik personel ücretleri 
21.383 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İdare binaları ve satış depoları toplamı : 
40 000) 

20 000 
200 000 

10 000 

8 000 
450 000 
20 000 

5 000 
50 000 
7 000 

5 000 

10 000 
150 000 

8 000 

20 000 
250 000 

15 000 

5 000 

5 000 
25 000 
10 000 

Toke! G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

22.000 

22.311 
O 
0 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
5113, 6476 ve 7425 sayılı kanunlar gere
ğince yaptırılacak Y. T. ambar, bakım ve 
işleme atelyeleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

22.321 
22.322 
22.323 

SİGARA FABRİKALARI 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğin
ce yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleri 
Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Fabrika, imal ve doldurma evleri toplamı: 

10 222 000) 

61 402 000 50 35 

200 000 

61 202 000 

3 603 000 
200 000 

20 000 

962 000 
200 000 
20 000 

50 353 994 

300 000 

9 377 000 
800 000 
45 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira Li 

DİĞER TÜTÜN SANAYİİ 
Emanet ambarları 

22.331 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 845 000 
22.332 Teknik personel ücretleri 95 000 
22.333 Teknik personel geçici görev yollukları 5 000 

(Emanet ambarları toplamı : 1 140 000) 

İÇKİ SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğin
ce yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleri 

22.341 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 18 955 000 
22.342 Teknik personel ücretleri 300 000 
22.343 Teknik personel geçici görev yollukları 40 000 

(Fabrika, imal ve doldurma evleri toplamı: 
19 389 000) 

ÇAY SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kamı-K.W gereğin
ce yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleri 

22.351 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 24 137 000 
22.352 Teknik personel ücretleri 500 000 
22.353 Teknik personel geçici görev yollukları 60 000 

(Çay sanayii toplamı : 20 016 997) 

1 058 000 
75 000 
7 000 

18 324 000 
1 025 000 

40 000 

15 746 997 
600 000 
70 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

23,000 

KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 
22.361 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.362 Teknik personel ücretleri 
22.363 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toplamı : 1 129 997) 
SAĞLİK 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

İDARK BİNALARI VK SATİŞ DEPO
LARI 

22.381 Yapı, tesis ve büyük onanın gidenorî 
22.382 Teknik personel ücretleri 
22.383 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İdare binaları ve satış depoları toplamı : 
1 756 000) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
23.110 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona-

rıml arı 

2 433 000 
80 000 
10 000 

25 000 

2 -m ooo 
200 000 
15 000 

68 985 000 

919 997 
200 000 
:ıo ooo 

72! 000 
25 000 
10 000 

CO CIC 

300 000 Î00 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

İMALÂT SANAYİİ SLKTÖRÜ 
Kesim toplamı 68 685 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira 

66 274 000 

MEVCUT TÜTÜN VL SİCARA MA
MULLER t SANAYİİ 

. 1. Makina, teçhizat alıınlan ve büyük ona
rından 512 000 404 000 
TÜTÜN VB SİCARA MAMULLBR.İ SA
NAYİİ 
4S98, 7200 ve 260 sayılı kanunlar ı^reğdı-
e^ yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleri 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rında r 14 .136 000 17 103 000 

- Teknik personel ücretleri 60 000 100 000 
Teknik personel geçici görev yollukları 4 000 10 000 
(Tütün ve sigara mamulleri sanayii top
lamı : 17 303 000) 
İÇKİ SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğin-
eo yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleri 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 12 993 000 15 290 000 
Teknik personel ücretleri 70 000 100 000 
Teknik personel geçici görev yollukları 10 000 5 000 
(İçki sanayii toplamı : 15 395 000) 

Tekel (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ÇAY SANAYİİ 
23.351 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.352 Teknik personel ücretleri 
23.353 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı : 32 257 000) 
KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 

23.361 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.362 Teknik personel ücretleri 
23.363 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.364 Taşıt alımları 

(Kimya sanayii toplamı : 870 000) 
SAĞLIK 

23.371 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımlar 

0 Taşıt alımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lüra 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

37 853 000 
250 000 
20 000 

2 487 000 
35 000 
5 000 

150 000 

50 000 
50 000 

1 633 000 

61 402 000 

68 985 000 

132 020 000 

31 937 000 
300 000 
20 000 

668 000 
40 000 

7 000 
155 000 

45 000 

1 1 

50 3 

66 4 

117 9 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 6 000 000 5 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli G 000 000 5 000 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 327 598 273 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 55 000 

0 Türk Standartları Enstitüsüne yardım 50 000 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö

re Millî Prodüktivite Merkezine yardım 5 000 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 232 598 228 275 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu karşılığı 209 598 205 275 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu karşılığı' 23 000 23 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

ÖDÜL, IKRAMÎYE, MÜKÂFAT YE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.691 Fidelik müsabakaları yardımı 
35.692 Bağ yardımı 
35.693 Kaçakla mücadele yardımı 
35.694 Tekel yardımları 

40 000 40 000 

2 453 436 

539 436 
1 500 000 

314 000 
100 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

2 598 438 

2 621 093 

557 908 
1 500 000 

463 185 
100 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

2 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

DER.NEK, BİRLİK KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK YE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDİMLAR 

35.710 Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yar
dım Derneğine (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

36.700 Müteahhit bono borçları (A. M. F.) 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
36.920 5582 sayılı Kanun gereğince verilen 

avans karşılığı 

138 000 

63 000 

200 000 

000 

1 

271 001 

1.95 000 

63 000 

200 000 

000 

1 

2 353 49( 

2 6 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

6 000 000 

327 598 

2 598 438 

271 001 

9 197 037 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 11 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

10 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

B/l — Vergi gelirleri 

52.000 TEKEL GELİRLERİ 1977 786 677 

52.410 Tekel maddelerinden alman savunma ver
gileri 821 806 000 

52.420 Tekel safi hasılatı 1155 980 677 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 10 300 000 

63.210 Para cezaları 300 000 

63.300 Çeşitli gelirler 10 000 000 

52.000 TEKEL GELİRLERİ Bölümü toplamı 1977 786 677 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Bölümü toplamı 10 300 000 

2 493 611 

1040 585 625 

1 453 026 087 

200 000 

8 800 000 

9 000 

2 493 611 

9 000 

GENEL TOPLAM 1 988 086 677 2 502 611 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



Vergilerin, resimlerin ve 'başka 
gtöld rlerin dayanaiklarn 

C esi d i Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

» 
» 

» 
» 

Kararname 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

30 . 
30 . 

4 . 
9 . 

10 . 
19 . 

4 . 
17 . 
10 . 
8 . 

14 . 

13 . 

28 . 

10 . 

18 . 

5 . 
. 5 . 

, 4 . 
3 . 

. 6 . 

. 8 , 

1 . 
. 9 . 
. 6 , 
. 1 
. 8 . 

. 1 , 

. 1 . 

. 3 

. 6 , 

. 1934 

. 1942 

. 1945 

. 1951 

. 1949 

. 1960 

. 1940 

. 1941 

. 1944 

. 1948 

. 1959 

1961 
. 1964 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

2460 
4226 

4708 
5823 

5435 
65 

2/12537 
2/16540 
3/ 962 
3/ 6830 
4/12039 

4/12720 
6/ 40 
6/ 2590 

6/ 4267 

6/ 4434 

6/ 4823 
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C — CETVELİ 

ÖZETİ 

TÜTÜN 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında. 
Fevkalâde vaziyet doılayısiyJc bâzı vergi ve resimlere zam icr 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bâzı vergi v 
Kanunun 7 nci maddesi. 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki K 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2 
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması 
Para cezalarının artırılması hakkında Kanun. 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgası ve yeni döviz fiyatla 
kında. 
.Tütün Vıe Tütün İnlhİsının Kanainuiiiiun fiatibilk Kfurcjtimi. gösteren 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince asker sigarala 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün 2 nci madde sinin 1 nci fı 
Tüccarın talebi üzerine 1956 ve 1957 mahsulü tütün satmalın a 
dürlüğüne salâhiyet verilmesi hakkında. 
İnhisarların pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında Kararname 
1961 yılı ekici tütün piyasasının desteklenmesi hakkında Kara 
1963 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarından Devlet n 
tütün alınması hakkında. 
1964 yılı mahsulü ekici tütünlerinin satış piyasalarından Devl 
yette tütün alınması hakkında. 
6/4267 sayılı Kararname ile alım dışı bırakılan çok düşük c 
lara aittir. 
1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarının destekle 
na rnıamıe 'ile alım dışı bıırafculıan. Karelideniz vıe Marmara bölgele 
için uygulanacak esaslara ait Kararname. 

Tekel ü. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 1175) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
g'ol i rlerin d aya nalkl arı 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 26 . 1 . 1967 

» 27 . 1 . 1968 

6/ 7647 

6/ 9485 

ÖZETİ 

1966 yılı mahsulü ekici tütünlerinin satış piyasalarından Devle 
hiyette tütün alınması. 
1967 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarından Devlet 
vette tütün alınması hakkında. 

Kanun 
» 

» 
Tüzüik 
Talimatname 

23 
27 

22 
22 
23 

.12. 

. 5 . 

. 2 . 

. 12 . 

. 4 . 

1936 
1941 

1952 
1952 
1956 

3078 
4040 

5881 
3/15890 

9293 

TUZ 

Tuz Kanunu. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icras 
Kanunun 27 ncı maddesi. 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında Tü 
Tuz Talimatnamesinin 5 nci maddesinin (A) bendinin tadili h 

BARUT VE PATLAYICI MADDELER, SİLÂH VE TEFERRUATI 

Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 6136 sayılı A 
Kanunun 2 nci maddesinde, 4374 sayılı Kanunun 2 nei madde 
mak üzere ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü 
rın memlekete sokulması yasak edilmiştir. 

Kanun 9 . 5 . 1955 6551 Barut ve teferruatının inhisardan çıkarılması hakkında. 

Kanun 
Karar (Tefsir) 

Kararname 
» 

25 , 
24 , 

21 . 
15 . 

, 5 . 
. 4 . 

. 1 . 

. 6 . 

. 1942 

. 1952 

. 1965 

. 1960 

4223 
1796 

6/ 4149 
5/ 34 

KAHVE VE CAY 

Kahve ve çay inhisarı Kanunu. 
4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin «B» bendini 
dair. 
Çay İnhisarı Resmi ımiktarı hakkında, 
Kahve satış ve hasılatı hakkında. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175; 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

v«*i'di Tarihi Numarası 

Kararname 10 .10 .1963 6/2482 

Kanun 13 . 7 .1956 6802 

1918) 
6829) 
6846) 

Kanun 30 . 5 .1934 
12 . 6 .1942 
4 . 4 . 1 9 4 5 
9 . 7 . 1 9 4 8 

2460 
4250 
4708 
5237 

14 .12 .1949 5451 

14 .12 .1949 
9 . 8 . 1 9 5 1 

5451 
5823 

Kararname 

9 . 5 .1955 
9 . 5 . 1 9 5 5 
1 . 8 . 1 9 4 2 

6552 
6553 

2/18435 
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ÖZETÎ 

Gıda maddelerinin umumi sağlığı ilgilendiren hususi vasıflarını 
nin değiştirilmesi hakkında. 

KİBRİT VE ÇAKMAKTAŞI 

Gider vergileri Kanunu. 

KAÇAKÇILIĞA AİT MEVZUAT 

Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanun ve bu kanunun bâzı m 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında. 
İspirtolu içkiler inhisarı Kanunu. 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kan 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare hissesine ait h 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
vaz'edümiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanunun 4658 say 
desinin değiştirilmesine dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle kaldırı 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 246 
ıması vıe bu (kanunu tadil eden bâzı hükümle^riıru kaldırılması hak 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi v 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin değiştirilmesi hak 
İnhisarlar İdaresinin 12 . 7 . 1942 tarihinden itibaren inhisar 
malt hülsâısıası, asilt 'karbonik ve ıkoüıonya yapıp saıt masına izin ver 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



Vergilerin, resimlerin ve Ibaşka 
geli rlerin d ay analkları 

idi Tarihi Numarası 

Kararname 
» 

» 

16. 
15. 

1 . 

1 
5 

8 

.1943 

. 1942 

.1966 

2/19329 
3/15076 

6/ 6747 

» 19 . 1 . 1956 4/6518 

» 10 . 3 . 1956 4/6891 

» 24. 3 .1950 3/10966 
» 25. 4 . 1954 4/ 2927 

» 11 . 3 . 1966 6/ 5975 
» 23. 1 .1967 6/ 7617 
» 27. 2 .1967 6/ 7805 

» 6 . 3 . 1 9 6 7 6/ 7868 
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ÖZETİ 

Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verilecek ispirtoların f 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispirtoların 
Kesini ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 8162) 
Zirai mücadele ile insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren müsta 
yiinde ilk madde olarak kullanılmak üzere dış memleketlerden 
mi alınması hakkında. 

İspirtolu İnhisar Maddeleri Resmine dair olan 25 . 6 . 1955 
vomraflia laiit hükmüm çıkarılması. (Resmî Gazete 9237) 
İspirtolu içkilerin vasıfları ile bira fabrika ve imalâthanelerinin 
ııizam,namenm yürürlüğe konulması hakkında (R.G. 9295) 

Sıhhi müesseselerle eczanelere tenzilâtla verilecek sâf ispirtolor 
(ÎİT - ehorc siparişleri için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurum 
'iiiUilOyıe'tlieriiDe ilâve •cclillıeicdk Tekel Resmi halkkmda. 
Jlıracedileeck ispirto için ihraç ile ilgili firmaya iade edilecek 
Sâf ispirtonun beher 300 derecelik litresinin satış maliyetine ek 
Dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile tababette ve 
delerden yurt içinde yapılan veya dış memleketlerden getirile 
ve yolcu beraberinde yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerd 
tarafından yurt içinde satılan içkilerin maliyetlerine ilâve edi 
ri miktarlarının tesbiti ve 6/1311 sayılı Kararnamenin kaldırılm 
İhracedilecek şaraplar için ihracatçı firmaya iade edilecek vergi 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Kanun No. 

G - CETVELİ 

1050 
7077 - 237 

7200 

7425 

260 

527 

Muhasebei Umumiye Kanunu 
Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 
Kanun 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yü 
girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilm 
Kanun 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün balam ve işletme evl 
lecek senelere sâri taahlıütlere girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunu 
yılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmel 
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 
Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Y. Mühendis, Mühendis, Y, 
Mimıar, Mimar, Kimyager, 
işletme Mütehassısı 

Y. Mühendis, Mühendis, Y. 
Mimar, Mimar, Kimyager, 

İşletme Mütehassısı 

Aded 

14 

2 

Ücret 

1 750 

1 500 

D. 

2 
o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

T 

Memı 

skııisyen 
» 
» 
2> 

» 

» 
» 

Aded Ücret D. Mem 

23 
11 
14 
12 

9 
4 

11 
4 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

6 
7 
8 
o 

G 
6 
7 
8 

SÜTveya 
» 
» 

Bessam 
» 

Makinist 
» 
» 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri' 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

L - CETVELİ 
D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 Sivil Savunma Uzmanı 11 1 250 
5 »' » » 27 I 100 

Toplanı 38 

Tekel O. Md. Bütçesi- (S. Sayısı : 1175) 
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R - CETVELİ 

1969 ^yılı Genel Bütçe Kanununa (bağlı (R) işaretli cetveldelki (harcama formülleri !bu Bütçe »için de uygulanır 

Bölüm Madde 

CARİ HARCAMALAR 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

Yönetim 'yollukları : 
Eaibrika, Atelyc, Tuzla ve diğer işyerleri kadrolarına dâhil memur ve 'hizmetlilerin yurt içi ve 
luklariyle iç ve dış sengilere katılacakların yollukları döner sermayeden karşılanır. 
Tazminatlar : 

12.520 Kasa tazminatı : 
Kasa tazminatları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen, aylık tutarlar üzerinden tüzüğ'üıuleki nisbe 
den ödenir. Tüzük dışında kalan Tekel Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa 'bağlı cetveldeki 
yılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarımn % 25 i nis'beti üzerinden verilecek tazminatlar da b 

13.0G0 YÖNETİM GİDERLERİ : 
Genel yöne amile lig-ui 'alıcılar : 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
'Sağlık servisine alınacak malzeme ve ilâçların paraları bu maddeden ödenir. 

14.000 HİZMET GİDERE ERİ : 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 

Münhasıran idarehane ve büroların 52;>7 sayılı Kanuna göre ödenecek vergi ve resimlerle bun 
den ödenir. 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgJli giderler : 
:>437 sayılı Kanunla tahmil edilen tütün tahmin, yazına, tartma ve itirazları tetkik işlerinde 
rin, tahdit komisyonları ve idare heyetinin gündelikleri, kanuna aykırı -olarak ekilen tütünler 
edilmesi uğrunda yapılacak kanuni takibata ait giderler bu madde'den karşılanır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Teknik öğrenim yapan ve staj yapmaları mecburi olan stajiyer öğrencilerin yevmiyeleri, bölümü 
lerinden ödenir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



Bölüm Madde 
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Maltepe Sigara Fabrikasının Anayollarla irtibatım sağlıyacak yol yapımı ve bakı mı için gerek 
mak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü emrime toptan ödenebilir. 
Tuzlaların anayolları irtibatlarını sağlıyacak yolların yapımı ve bakımları için gerekli para 2 
retiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya İller Özel İdareleri emrine ödenebilir. 
Çay yolları ve Tuzlaların anayollarla irtibatlarını sağlıyacak yolların yapımı ve bakımları içi 
maddelerden karşılanmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya İller özel İdareleri em 
Tuzlaların içime ve kullanma sularının tesis, isale ve bakımı için gerekli para 22.36İnci madded 
kası emrine toptan ödenebilir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLAR « 
Bu tertipten yapılacak harcamalarda yurd dışından mubayaası gereken yatırım ünitelerinin 
kısımları için de 4896 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü uygulanır. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.603 Kaçakla (mücadele yardımları : 
Kaçak takibatında koruyuculara ait atların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya hastalanarak 
lanılmayacak derecede sakatlanmaları halinde bu atların Ibedelleri nisbetimde koruyuculara 
ödenir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.400 îlâma Ibağlı borçlar : 

Döner sermaye imuamelâtmdan mütevellit bulunan ilâma bağlı borçların maliyet ve masraflar 
derleriyle iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve bütçeye taallûk edenler bu mad 

237 sayılı Kamun gereğince alınacak taşıtlar 

Aded Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

Kimya Sanayii (Tuz) 
1 Station - Wagon 4 X 2 Hizmet işlerinde 
1 Arazi binek 4 X 4 Tuzlalar Plânlama hizmet 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 
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Plâka No. 

06—AL—454 
34_AC-

» 
» 
» 
» 

06—AR-
3 4 _ F F -

-745 
746 
747 
748 
750 

-127 
-542 

06—ER—052 
34—EF-
34—FF-

34_AC-
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-898 
-917 

-754 
755 
756 
757 
759 
760 
764 
761 
767 
766 
763 
768 
769 
770 
787 
786 
751 

Markası 

» 
Volkswagen 
Land. - Rover 
Volkswaifen 

» 
Land - Rover 
Şevrole 

» 
Land - Rover 

:» 
Skoda 
-Teep 
Dodge 
Ford 
Fil doe 
Dodge 
Jeep 
Mercury 
Volkv,wagen 
Ford 

» 
Mercury 
Ford 

» 
» 

Volkswogen 
Mercury 
Volkswagen 
Jeep 

Modeli 

1955 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1958 
1958 
1960 
1960 
1967 
1967 
1962 
1942 
1942 
1942 
1956 
1960 
1960 
1942 
1946 
1960 
1946 
1942 
1946 
1960 
1960 
1960 
1960 

Cinsi 

Kamyonet 
Ambulans 
Kamyonet 

» 
» 

Binek 
Otomobil 
H. Otobüs 
Binek 

i » 

Kamyonet 
Binek 
Kam.yon 

» 
:» 

Otobüs 
Binek 
Kamyon 
Kamyonet 
Ka m yon 

» 
1 » 

» 
)» 
» 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Binek 

Bulundu 

Nakliyat Şubesi Müd 
,» 
,» 
:» 
,» 
» 
:» 
;» 
;» 
;» 
,» 
:» . 

,» 
;» 
I» 

1» 

:» 
,» 
;» 
» 
» 
!» 
1» 

» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
,» 
» 

İstanbul Kibrit Fabr 
ı» 
'» 
;» 
,» 
;» 

Çay Paket: 
» 
» 
» 
» 

» 
;» 
1» 

!» 

,» 
!» 
,» 
1 » 

;» 

» 
» 
» 
» 
» 

leme Fabrik 

Malzeme Alım 
» 
;» 

» 
» 

» 
,» 
,» 

' ;» 
Şubesi 

» 
» 

İstanbul Likör Fabri 
;» 
i» 

» 
» 

» 
» 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1175) 



Sıra idare 
No. No. Plâka No. Markası Modeli 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

55 
186 
317 
233 
302 
386 
373 
389 
291 
393 
146 
309 
248 
267 
289 
392 
240 
297 
327 
369 
296 
255 
246 
353 
343 
387 
227 

39 
324 

» 753 
» 778 
» 779 
» 780 
:» 782 

34__FF—886 
» 090 
» 918 

34—AC—784 
34—FF—902 
34—AC—775 

» 776 
» 773 
» 774 
» 772 

34_FF—901 
» 777 

34—AC—785 
34_AE—844 
01—DN—110 
01—AC—090 
01—AK--432 
06—AL—455 
06—EK—451 
06—AC—597 
34—FF—887 
06—AD—276 

» 276 
» 277 

Dodge 
Ford 
Mercury 
Massey - Haris 
Volkswagen 
Land - Rover 
Fargo 
Land - Rover 
Volkswagen 
Land - Rover 
Dodge 
Mercury 
Austin 
Ford 
Volkswagen 
Land - Rover 
Jeep 
Volkswagen 
Land - Rover 
Fargo 
Volkswagen 
Jeep 
Austin 
Trayder 
Ford 
Land - Rover 
Ford 
Dodge 
Mercury 

1960 
1946 
1960 
1955 
1960 
1967 
1964 
1967 
1960 
1967 
1942 
1960 
1955 
1958 
1960 
1967 
1955 
1960 
1960 
1967 
1960 
1955 
1956 
1963 
1960 
1967 
1954 
1942 
1960 

Tekel G. Md. Bütçe 
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Cinsi Bulunduğ 

Kamyon 
» 
!» 

Traktör 
Kamyonet 
Binek 
Kamyon 
Binek 
Kamyonet 
Binek 
Kamyon 

» 
» 
\s 

Kamyonet 
Binrk 
Kamyonet 

» 
» 

Kamyîon 
Kamyonet 
Binek 
Kamyon 

» 

Binek 
Kamyon 

Bira Fabrikası Müdür 
;» ,» i» 
!» i» » 
;» i» !» 
;» ı» » 

İstanbul Tütün Fabri 
;» » » 
ı» i» ;» 

İstanbul Kutu Fabrik 
Paşabahçe içki Fabrik 

» » ;» 
» » !» 

Üsküdar Y.T.B. ve İşl 
'» |» ,» 
i» j» ;» 
!» ı» ı» 
;» o » 

istanbul Başmüdürlüğ 
İstanbul Enstitüler Mü 
Adana Tütün Fabrika 
Adana Tütün Fabrika 
Adana Y. T, B. ve İşl 
Ankara Başmüdürlüğü 

» ]» 

» ,» 

Ankara Bira Fabrikas 

[S. Sayısı : 1175; 



Sıra idare 
No. No. Plâka No. Markası Modeli 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

256 
283 
368 
303 

37 
286 
217 
335 
247 
301 
390 
294 
218 
232 
126 
323 
356 
374 
275 
192 
330 
226 
322 
167 
274 
298 
381 
371 
293 

06-

06-

53-
36-
50-
13-

-AD—279 
> 280 

-DE—351 
» 352 

- A C - 0 6 0 
_AC—053 
-AE—943 
_AC—621 

44_AC—259 

44-
59-

?5-

35-
35-
35-
35-
35-
35-
35-
35-
35-

35-
35-
35-

» 257 
-AE—896 
-AC—097 

» 098 
» 099 

-AD—381 
» 380 

_DR—563 
_DS—705 
-AK—883 
_AF—667 
-AD—283 
-AZ—578 
_AF—666 
-AF—668 
-AD—257 
» 388 

-UD—928 
-DV—816 
-AD—272 

Jeep 
Fordson 
Fargo 
Volkswagen 
Dodge 
Land - Rover 
Jeep 

i» 
Austin 
Volkswagen 
Land - Rover 
Volkswagen 
Ford 
Massey - Harris 
Şevrole 
Mercury 
Dodge 
Fordson 
Jeep 
Ford 

;» 
» 

Mercury 
Enter 
Jeep 
Volkswagen 
Bedford 
Fargo 
Volkswagen 

1956 
1955 
1967 
1960 
1942 
1960 
1944 
1963 
1956 
1960 
1960 
1960 
1952 
1955 
1946 
1960 
1964 
1964 
1955 
1946 
1962 
1954 
1960 
1946 
1955 
1960 
1967 
1964 
1960 

Tekel G. Md. Bütç. 
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Cinsi Bulunduğ 

Kamyonet 
Traktör 
Kamyon 
Minübüs 
Otobüs 

Kamyonet 
» 
» 

Kamyon 
Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 
Kamyon 
Traktör 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Traktör 
Binek 
Otobüs 

» 
Kamyon 

*» 
» 

Binnk 
Kamyonet 

» 
Kamyon 
Kamyonet 

Ankara Bira Fabrikas 
» » » 
» » » 
» » » 

îyidere Kereste Fabrik 
Kağızman Tuzlası Müd 
Gülşehir Tuzlası Müdü 
Bitlis Tütün Fabrikas 
Malatya Tütün Fabrik 
Malatya Tütün Fabrik 
Malatya Y.T.B. Merke 
Tekirdağ Şarap Fabrik 

:» » » 
!» » » 

izmir Şarap Fabrikası 
,» » ı» 

» » ;» 
» » ,» 

Çamaltı Tuzlası Müdü 
1» !» 1» 
1» )» ,» 
)» )» !» 
1» 1» '» 
ı» » » 

izmir Y.T.B. ve işletme 
izmir Y.T.B. ve işletme 
izmir Tavşanlı Tuzlası 
Gaziantep içki Fabrika 
izmir Tütün Fabrikası 

(S. Sayısı : 1175) 



Sıra idare 
No. No. Plâka No. 

142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
360 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 

197 
277 
287 
395 
278 
367 

67 
307 
290 
231 
273 , 
245 
276 
250 
243 
305 
381 
329 
253 
391 
272 
383 
384 
339 
342 
337 
336 
340 
341 

42-

34-
34-
21 -
27-
2 7 -
27-

61-
55 

10-
34-
16-
16-
60-
17-
41 -
53-
53-

53-

53-

- A C -
» 
» 

- F F -
- F F -
- A F -
- A C -
-AK-
- A C -

» 
- A C -

» 
-AD-
- F F -
- A C -
-AD-
- A P -
- A C -
- A F -
-AD-
- A E -

» 
-AÖ-

» 
» 
» 
» 

- A C -

-947 
605 
484 

-986 
-853 
-609 
-389 
-387 
-633 

102 
-443 
859 
858 

-573 
-543 
-381 
-684 
-973 
-090 
-768 
-637 
-070 

067 
-110 

116 
112 
.111 
114 

-115 
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Markası Modeli Cinsi 

Ford 
Jeep 
Land - Fover 
G. M.C. 
Jeep 
Deseto 
Şevrole 
Mereury 
Volkswagen 
Massey - Harris 
Jeep 

» 
»' 

Fiat 
Austin 
Enter 
Bedford 
Jeep 

» 
Land - Rover 
Jeep 
Land - Rover 

,» 
Jeep 

» 
» 
» 
» 

Jeep 

1946 
1955 
1960 
1946 
1955 
1964 
1942 
1960 
1960 
1955 
1955 
1956 
1955 
1955 
1950 
1960 
1967 
1960 
1956 
1967 
1954 
1967 
1967 
]963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 

;» 
,» 

Binek 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 

Kamyonet 
Traktör 
Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 

» 
Kamyon 

I» 
Kamyonet 
Binek 

» 
» 

Otomıobil 
Binek 

!» 
Kamyonet 

» 
» 
» 
» 

Kar^yonet 

Bulunda 

Yavşan Tuzlası Müdü 
i» ,» ı 
:» ;» ; 
;» i» ; 

Bandırma Y.T.B. Mer 
Diyarbakır îçki Fabr 
Gaziantep îçki Fabri 

» ı» :» 
,» :» !» 
ı» ı» i» 

Trabzon Y.T.B. ve İş 
Samsun Y.T.B. ve İşl 
Samsun Y.T.B. ve İşl 
Bursa Y.T.B. v« İşlet 

i» » » 

» !» !» 
!» » )» 

Tokat Başmüdürlüğü 
Çanakkale Şarap Fab 
Kocaeli Y.T.B. Merke 
Rize Çay Fabrikası M 

!» 
,» 
» 
1» 

» 
:» 
» 
;» 

» 
.;» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

I» 

'» 
> 
» 
,» 
!» 
'» 
» 
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E - CETVELİ 

Bakanlar Kurulunun 30 . 3 . 1968 tarih ve 6/9752 sayılı Karariyle alınan kad 

H 
Ücret sü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı Aded Lira ( 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

300 
400 
500 
300 
400 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
350 

4 400 
7 500 
4 500 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti Üc. Tütün Eks. Kurs. öğretmeni 5 
» » » » » 5 
» » » » » 4 
» Memurin Kursu öğretmeni 4 
» » » » » 4 
» » » » » 4 
» Müskirat Eks. Kur. Öğretmeni 3 

2 
1 

» » » » » 1 
» » » » » 1 

İlköğretim Kursu öğretmenleri 2 

Barem harici yabancı uzmanlar kadrosu 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı- Hesap Uzmanı 1 
ları ücreti Uzman 1 

Çay Uzmanı 1 

»&<( 
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1200 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1968 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/515; C. Senatosu 1/950) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 746) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6478 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 1 . 1969 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 1968 Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasansı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT: Bu tasarı 10 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genci Kurulun 
13 ve 11 . 1 . 1969 tarihli 27 ve 28 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 716) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 22 . 1 . 1969 
Esas No. : 1/950 

Karar No. ; 1 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 1 . 1969 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul edilen, 1968 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı. 

Komisyonumuzun 21 . 1 . 1969 tarihli toplantısında ilgili Balkandık ve temsilcilerinin de işti
rakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

1 asarı gerelvç esinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasa
rısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

'Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne Muğla Maraş Balıkesir 

N. Er geneli İ. Karaöz A. Karaküçük C. İnkaya 
Balıkesir Manisa Sakarya Taıbiî Üye 

A. Sarhcah O. Karaosmanoğlu O. Salihoğlu S. Karaman 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1968 Kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılı 1968 bütçe yılında yapı
lacak yaltırıımlarm finansmanımda kullanılmak 
iiaere 500 milyon liraya kadar 1968 Kalkınma 
İstikrazı aidi jle uzun vadeli iç istikraz (akdine 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikraz için hâmiline yazık tahvil ihra-
e olunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz ınisbeti Bakanlar 
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafımdan tesbit olunur. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada ba-
şaıbaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müd
detçe buradan isatınalma yolu ile, haşabaşı bul
muş veya aşmış bulundukları takdirde kur'a 
çekmek -suretiyle yapılır. 

MADDE 4. — Bu tahviller ihraç fbarihle-
riııdc.n itibaren 10 yıl geçim edikçe eırken öde-
•meye veya konversıiyona talbi tutulamaz. Bu 
tarihton sonra keyfiyet HükümieJtçe 3 ay önce 
ilân edilmek sur eltiyi e her hangi bir faiz vâde
sinde tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı 
veya bir kısmı için başahaş erken ödeme veya
hut koıuversiyom yapılabilir. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve is
tikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tama-
m m itfasına kadar hertürlü vergi ve resimden 
muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğimle e çıkarıla
cak ofjan tahviller; genel ve katma bütçe ile 

' idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri; belediyeler ve bunlara, bağlı müesseseler 
ilıe Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma, eksiltme ve ,sözfleşmelerde teminat ola-
ı ak itibari kıymetleri üzeninden (kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına kanar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarınım bedelleri tahvil sahiplerine aido-
lur. Bu tahviller Hazinece ısaıtılmış ve satılacak 
olan ımillî emlâk bedellerinin ödenmesinde da
hi başabaş kabul olunur. 

C. Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1968 Kalkınma İstikrazı hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde ay nen kabul edilmiştir. 

MADDE -6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci ımaidde aynen kabul edilmiştir. 

(S. .Sayıeı : 1200) 



(•Millet Meclisinin kabul ettiği metin) (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Bu istikraza ait farz kupon
larının ıbedelıleri tediyesi iktiza 'ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi l'âzım-
g'eldiği italikten itibaren 10 yıl sonra Haziıne le
hine zamanaşımına uğrar. 

MADDE 8. — Bu (kamun gereğince yapıla
cak istikrazın her çeşit ihraç giderleri, Maliye 
Balkanllığı Büt e esinin ilgili 'bölümünden ödenir. 

Tahvillerin 'basının ve buıHİarın satışlarını teş
vik nnaks'adiyle hazırlatılacak afiş, pankart ve 
diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi 'değildir. 

MADDE 9. — Bu fcanıi'nıun akdine izin ver
diği istükrazm yıllık faiz, itfa ve diğer giderle
rini karşılıyaibilecek ödenek, her yıl Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin borç Ödemeleri bölümüne 
konulur. 

MADDE 10. — Bu kanının yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kalımının hükümlerini 
Maliye 'Bakanı yürütür. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci maıdcle laynein kasbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mûlleft Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kaıbull edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 ıncıı nı-a'dde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Milllet Meclisince kabul edi
len 10 ncıı madde aynen kalbul 'edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen 'kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayıeı : 1200) 




