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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam olunarak; 

İstanbul, 
İstanbul Teknik, 
Ege, 
Ankara, 
Hacettepe, 
Çukurova, 
Diyarbakır üniversiteleri ve 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri büt

çeleri açık oya sunuldu, oyların ayrımları so
nunda kabul olundukları bildirildi. 

Orman Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölüm 

ve maddeleri onaylandı ve tümü açık oya sunul
du, oyların ayrımı sonucunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin bölüm ve maddeleri onaylandı ve tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul 
olunduğu bildirildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve 
Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin bölüm ve maddeleri onay
landı, tümünün gelecek birleşim açık oya su
nulacağı bildirildi. 

8 . 5 . 1974 Çarşamba günü saat 09,30'da 
toplanılmak üzere Birleşime ( 8 . 5 . 1974) saat 
02,20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Zihni Betil 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN : BaşkanvelkiiJi Necip Miateelâmoğlu 

KÂTİPLER : Ekrecm, Kabay (Buırdur), O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Turan Güneş'e, Milli Savunma Ba
kanı Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı teske
resi. (3/461) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Prof. Dr. Turan Güneş'in dönüşüne ka

dar ; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba
kanı Hasan Işık'ın vekillik etmesinin, Başlba-
kanlık teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Gumıhurb aşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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III . — GÖRÜŞ 

1.—Devlet Hava Meydanları î§letmesi Ge
nel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/80; '€. Senatosu : 1/258) (S. Sayısı : 
347) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1974) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının açık oylaması yapılaıcaktır. Küreler 
dolaştırılsın. 

2. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1974) (2) 

A) ÇALİŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütç'e tasa
rısının müzakeresine başlıyoruz. 

• Gruplar adına; Adalet Partisi Grupu adına, 
Sayın İlyas Karaöz konuşacaklardır. Buyurunuz 
Sayın Karaöz. 

A. P. GRUPU ADINA İLYAS KAKAÖZ 
(Muğla) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Çalışma Bakanlığı, 1974 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüş ten
kit ve temennilerini arz etmek üzere huzuruz-
da (bulunuyorum. 

iSayın senatörler, Türk çalışma hayatının 
(kısa bir tarihçeısini yapmak istiyorum. Cumhu
riyetin ilânından çok önce, memleketimizde iş
çilerle işverenler arasındaki ilişkileri düzenle
yen ilk yazılı metin, Mecelle-i Ahkâm-ı Adli
yedi r . O zamanın Medenî Kanunu olan Mecel
le, işçi ve işveren münaselbetlerini «İcade-i Ade
mî» (İnsan Kirası) adı altında düzenlenmiştir. 

Bundan sonra 1865 yılında çıkarılan, «Dilâ-
ver Paşa Nizamnamesi» ismi ile anılan «Havza-i 
Faıhmiye Teamülnamesi» Padişah tarafından 
Itasdik edilmediği için yürürlüğe konamamıştır. 

Memleketimizde ilk iş kanunu, 10 Eylül LL3&7 
tarihli «Ereğli Havza-i Fahmiye» maden ame
lesinin hukukuna dair 151 sayılı Kanundur. 

(1) 347 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 332 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

fÜLEN İŞLER 

1923'te kurulan ve süratle kalkınmayı gaye 
edinen Cumhuriyet İdaresi, ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayatı yeniden düzenlemek ihtiyacı
nı duymuştur. 

Sanayileşme yolunda girişilen çalışmalar, her 
ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de çeşitli sosyal 
meselelerin çıkmasına seböbolmuş, çalışma ha
yatının düzenlenmesi için çeşitli kanunlar ka-
ıbul edildiği gibi, ıbunların tatbikatını sağlamak 
üzere, gerekli teşkilâtlanmaya da ihtiyaç du
yulmuştur. 

1945 yılma kadar, çalışma hayatı ile ilgili 
kanunlar, İktisat Vekâleti bünyesinde kurulan 
«İş Dairesi» tarafından yürütülmüş, bu daire
nin yaptığı çalışmalar sonunda, 8 Haziran 1936 
yılında iş hayatını tanzim eden genel mahiyet
teki 3008 sayılı İş Kanunu yürürlüğe konul
muştur. 

Bu kanun da günün ihtiyaçlarına cevap ver
mek için pek çok defalar ieğiştirilmiş ve en son 
olarık, -475 sayılı İş Kanunu Meclislerimizce 
kab'.ıl edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

Cumhuriyetin kurulmalından sonra girişilen 
sanayileşme hareketinin d tğurduğu çeşitli mese
lelerin tanzim ve denetlenmesi, İş Dairesinden 
daha geniş bir teşkilâtın kurulmasını gerektir
miş ve 28 Ocak 1946 tarihinde kabul edilen 4841 
sayın Kanunla, çalışma hayatını düzenlemek, ça
lışanların yaşama seviyelerini yükseltmek, ça
lışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri 
memleket yararına ahenkleştirmek, memlekette
ki çalışma gücünü genel refahı artıracak suret
te verimli kılmak, tam çakt ı rmayı ve sosyal 
güveuîiği sağlamak amacıyla Çalışma Bakanlığı 
kuruimuştur. 

Bundan sonra, sırasıyla Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Jş ve İşçi Bulma Kurumu, Bağ - Kur 
gibi köklü sosyal güvenlik müesseseleri kurul
muştur. 

Cumhuriyetimizin ilânından bu yana çıkarı
lan kanunlardan 117'sinde, çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetleri tanzim eden 
hükümlere yer verilmiştir. 

1-161 tarihli Anayasa'nıız.n 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 53 nCü maddeleri, çalış
ma hayatimızla ilgili yeni hükümler ve görevler 
getirmiştir. Anayasamızın -verdiği bu görevleri 

163 — 
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yerine getirebilmesi için, çalışma hayatiyle ilgili 
tedbiri er ve teşkilâtlar yeniden gözden geçiril
meyi; ve yeni tedbirler alınmaya başlanmış, bu 
suretle sosyal güvenlik tedbirleri yurdumuzda 
büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 

PeğeıTı senatörler, bilindiği üzere, ekonomik 
faaliyetleri meydana getiren dört unsur vardır. 
Bunlar; emek, teşebbüs, sermaye ve tabiattır. 
Çalışma ekonomisi bunlardan tahsisen emek un
suru ile meşgul olur. İktisadî faaliyete, emeği 
ile katılmak isteyenler, emeğini arz eder. İstih
sal ".m surlarını bir araya getirip iktisadî faali
yeti yürütecek olan müteşeL-bisler, diğer istihsal 
unsurları ile emek talebinde bulunur. 

Emek arzı, bir ülkeni,ı nüfus yapısı ile; ya
ni r.san unsuru ile ilgilidir-. Emek talebi ise 
yatır.mlarJa, yeni iş sahalarının açılmasıyla; 
yanı ülkenin ekonomik y.pısı ve gücü ile ilgili
dir Her ülkenin insan gi^ü yönünden ekono
mik ^ e sosyal politikasının hedefi, o ülke içinde 
çalışma arzu ve iktidarında bulunan insanlara iş 
sahası açmaktır. Bunun manası, emek arz ve ta
lebinin denge haline gelmesidir. Bu hedefe, 
«Tan İstihdam» veya «Tam Çalıştırma» den
mekledir. İktisadî gelişma ve iktisadî büyüme 
durumundaki bütün ülkeleıde şu veya bu ölçü
de ajnı hedefe varılmak istenmektedir. 

Emek arzı ile emek talebinin karşılaştığı ve 
ücretlerin tayin edildiği piyasaya iş piyasası 
diyoruz. 

Ülkemiz nüfusu yılda, % 0, 26 civarında ar
tış göstermektedir. Yani, yılda 1 milyon civarın
da artış göstermektedir. 3974 yılı tahminlerine 
,göı-3 toplam iş gücü fazlası, 1 milyon 665 bin ki
şiye ulaşmaktadır. Tarım dışı sektörlerdeki iş 
gücü fazlayı, ise, 865 bin k>idir. Yurt içi ve yurt 
dışında olmak üzere 14 mi.yon 145 bin kişi istih
dam imkânlarına malik bulunmaktadırlar. 

Yurdumuzda, yurt içi istihdamın gelişmesi, 
bölgeler ve sektörler arası dengeli yatırımların 
yapılmasına, bu suretle iş imkânları yaratılma
sına ve çok sayıda iş yeri açılmasına bağlı bu
lunmaktadır. Fakat bugün yurdumuzda, yatı
rımlarda bir duraklama vardır. Bilhassa son 
zam:?:.r muvacehesinde inşaat sektöründe gözle 
görülebilir bir duraklama belirmiştir. İş piya
sasının arz ettiği manzara budur. Her sene inşa
at sektöründe 500 000 vatandaşımız iş bularak 
çalışırdı. Son yapılan zamlar bu kapıyı kapat

mış yibi görünmektedir. Temennimiz, bu sek-
törd' ki çalışma imkânının Hükümetin çıkardığı 
1971 yılı t-ırim fiyatları ila i?gili kararname mu-
vac Jıesinde tekrar açılmam olacaktır. 

Çalışma Bakanı Sayın önder Sav, Bütçe 
Plan Karma Komisyonunda yaptığı konuşmada, 
«1973 yılında İş ve İşçi Bulma Kuranıu'na baş
vuran. 581 432 işsiz yurttaşımızdan, 395 084' 
nün v:ygun işlere yerleştiri.di, bu suretle müra
caatların % 68'inin plase edildi; 1974 yılında 
yurt içi plasmana ilişkin çabalar daha da yoğun
laşır ı lac aktır.» diyor. 

İş ve İşçi Bulma Kurumumuz, istihdam im
kânları yaratan yatırımcı bir kuruluş olmadığı
na, kamu ve özel sektör yatırımlarında hali ha
zırda bir duraklama olduğuna ve emek talebi 
yatırımlarla yeni iş sahalarının açılmasıyle il
gili olduğuna göre, bu işin nasıl yapılacağı ak
la gelen bir sual olmaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu bütçesinin genel 
bütçeye dahil edilmesi icabetmektedir. Bu ku
rum, kendisine mevdu vazifeleri bugüne kadar 
bütçe imkânsızlıkları sebebiyle lâyıkı veçhile 
yerme getirememiştir. Bu bütçe kanunu ve 1974 
icra planı ile kendisine verilmiş ola<n vazifeleri 
süratle tahakkuk ettirmesi için, kuruma yar
dımcı olmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın senatörler, yurt dışı istihdam üzerin
de de kısaca durmak istiyorum. 

1972 yılı sonunda yurt dışında çalışan işçi
lerimizin sayısı, 650 bin civarında idi. 1974 yılı 
başında bu miktar, 800 bin kişiyi bulmuş eş ve 
çocuklarıyle birlikte bugün 1 milyonu aşmış 
bulunmaktadır. 

Gerek Federal Almanya ve gerekse diğer 
yabancı ülkelerin işçi alımını durdurma ve ya
vaşlatma kararlarının devamı halinde 1974 yı
lımda yabancı ülkelerde işe yerleştirilecek işçi 
sayısında önemli bir azıalma olacağı tabiîdir. Bu 
itibarla, yurt içi yatırımları artırmak suretiyle 
yurt içi istihdam üzerinde titizlikle durmak ve 
Merkez Bankasında birikmiş olan dövizleri, işe 
ve hizmete çevirmek icabetmektedir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin türlü prob
lemleri vardır. Gerek Hükümetin ve gerekse 
Bakanlığın bu problemler üzerinde âcil ve ciddî 
tedbirler almasını ve her an geri dönmeleri 
ımümkün olan işgücünün yurt içimde çalışmala
rını temin edecek yatırımlara yönelmesi mecbu
riyeti doğmuş bulunmaktadır. 
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26 . 4 . 1973 gün, 7/6242 sayılı Kararname 
•ile kurulan, «Bakanlıklararası Yurt Dışı İşçi 
Sorunları Koordinasyon Kurulu» nsun daha ve-
rimlıi, daha olumlu çalışmasını re gerekli ted
birleri almasını işitiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dış ülkelerdeki işçile
rimizin problemleri biliniyor artık. Bürokrasi
yi bırakıp, süratli karar vermek lâzımdır. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin okuma çağm-
ıdaki çocuklarının durumları çok önemli ve 
âcil karar alınmasını beklemektedir. Bütçede 
bu konuda bir tedbir göremediğimiz için, üzün
tülerimizi ifade etmek isteriz. Burada önemli 
^gördüğümüz bir husus hakkında Hükümetin 
•dikkatini çekmek için konuya, kısaca değinmek 
istiyorum. 

Bilindiği üzere, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu, 25 Mart 1957 'de imzalaman ve 1 . 1 . 1968 
tarihinde yürürlüğe giren Roma Andlaşması ile 
Federal Almanya, Holanda, Fransa, Lüksen-
!burg, İtalya ve Belçika arasında iktisadî ve bu
na bağlı olarak siyasî entegrasyonu sağlamak 
için kurulmuştur. Bilâhara, İngiltere, Danimar
ka, İrlanda da bu topluluğa katılmışLardır. Top
luluğun anaamaçları; sermayenin, hizmetlerin, 
işçilerin serbest hareketi ile yerleşme hakkı ola
rak belirlenmiştir. 

Ülkemiz, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
ortak üyesi bulunmakta ve katma protokolün 
36 ncı maddesinde, 1976 yılı sonundan itibaren 
işçilerimizin Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
kelerinde serbest dolaşım hakkından kademeli 
ibir şekilde yararlanabilmeleri kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Bu konuda çözümü pek kolay ol
mayan problemler karşımıza çıkabilecektir. Av
rupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri, iş piyasa
sının bir anda Türk işçileriyle doldurulmasını 
hiçbir zaman hoş karşılamayacaklar ve daha 
şimdiden bunun endişesi içinde bulunmaktadır
lar. 

On yıllık kademeli bir planla gerçekleştiri
lecek bu senbest akımın, bir taraftan bu endişe
leri hafifletecek, diğer taraftan Türk ekonomi
sinde vasıflı işçi ihtiyacı göz'önünde bulunduru-
laoaıktır. Bu itibarla, serbest dolaşımda yurt dı
şına işgücü akımının, Türk ekonmisine, millî 
gelire, dış ödemjelei' dengesine, enflâsyona, is
tihdama, vasıflı işgücü kaybına, ekonomik bü
yümeye, Türkiye'nin sosyal yapışma, çırak ve 
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işejilerin eğitimine ve aile bütünlüğünle etkisi 
ne olacaktır? Hükümetin bu konuları şimdiden 
incelemesini ve icabeden tedbirleri almasını lü
zumlu görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik, işgücü seviye
liyle istihdam seviyesi arasındaki farktır. İçin
de yaşadığımız sanayi çağında, işsizliğin top
lumların iktisadî bünyesinden doğduğu anlaşıl
mış bulunmaktadır. 

Nitekim, yüzbinlerce, bazen milyonlarca in
san çalışma arzu ve iktidarında oldukları hal
de, işsiz kalabilmektedirler. Şu halde işsizi; 
çalışma arzu ve iktidarında olan ve piyasada 
cari ücret seviyesine razı olduğu halde, makul 
ve uygun bir iş bulamayan kimse olarak tarif 
edebiliriz. İşsizlik, zamanımızda sadece işsiz 
kimselerin değil, toplumun bir problemi olarak 
kabul edilmekte, tam istihdam, iktisadî kalkın
manın belli başlı araçları arasında yer almak
tadır. Asrımıza hâkim olan sosyal devlet gö
rüşü, tam istihdamı sağlamayı Devletin en 
önemli görevlerinden biri kabul etmekte ve 
çalışma hürriyeti Anayasalara kadar girmiş bu
lunmaktadır. 

Değerli senatörler, ülkemizde bugün işsizlik 
vardır ve bunun oranı gittikçe artmaktadır. 
Fakirliğin kaynağı işsizliktir. Her nerede olur
sa olsun fakirlik, bütün insanların refahı için 
bir tehlike teşkil eder. Bu itibarla, Hükümeti 
işsizlikle mücadeleye çağırıyoruz, bu mücadele 
için de yatırımlara önem vermesini, teşvik et
mesini istiyoruz; ama bugüne kadar herhangi 
bir tedbir alındığını görmedik, 1974 malî yılı 
bütçesi yürürlüğe girdikten sonra bu tedbirle
rin alınmasına çalışılacağını ümit ediyoruz. 

İşsizliği önlemek için Kalkınma Planında 
öngörülen istihdama, meslekî eğitime, işgücü 
planlamasına, ihracatın geliştirilmesi ve istih
dama dönük olmasına, yatırımların teşvik edil
mesine, büyük merkezlere akımın yavaşlatılma
sına, işgücünden yararlanmaya önem verilme
sine, iç ve dış pazarlamayı ve iş piyasası hare
ketlerine, İş ve İşçi Bulma Kurumu çalışmala
rının yeniden düzenlenmesine önem verilmesini 
Hükümetten istiyor ve diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma gücüne malik 
insanlar geçimlerini sağlayabilmek için mutlak 
surette bir yerde çalışmak ve karşılığında da 
bir ücret almak zorundadırlar. Ücret, her şey-
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den önce emeği mukabilinde çalışan insanların, 
ekseri ahvalde yegâne gelir kaynağını teşkil 
ettiği için, bir memlekette işgücünün büyük bir 
kısmının satmalına gücü olarak önem ifade 
eder. Bn sebeple, bilhassa sanayide ileri gitmiş 
memleketlerde ücretler, işçilerin ve sendikaların 
üzerinde en çok durdukları konulardan biridir. 

Bilindiği üzere, sosyal politika yönünden 
ücret mefhumu ikiye ayrılır : 

1. Verime göre ücret. 
2. İhtiyaca göre ücret. 
Verime göre ücret, iktisadî bir kavramdır. 

Herkesin, yaptığı işin değerine ve zahmetine 
göre ücret almasını ifade eder. Halbuki ihtiya
ca göre ücret, sosyal bir kavramdır. Burada 
ücret, bir istihsal âmili olan emeğin bedeli ola
rak değil, toplumun ve hayatın mihverini teş
kil eden insanın yaşamasını mümkün kılan bir 
gelir kaynağı olarak mütalaa edilir. 

'Ücret bahsini açmış iken, kısaca asgarî üc
ret konusuna değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarihimizde, Devletin 
asgari ücretlere bilinen müdahalesi 19 ncu as
rın başlarmdadır. 2 Şaban 1226 (1806) tarihi
ni taşıyan bir fermanda, işçilerin ücret hadleri 
şu şekilde açıklanmıştır: Neccar kalfası 110 
para, üstad sicili 90 para, vasar neccar 80 para, 
bayağı neccar 70 para, v. s. şeklinde devam edi
yor. 

Değerli arkadaşlarım, Türk sanat hayatı
nın, İslâmm getirmiş olduğu sosyal kaidelerin 
dışında kalmış olduğu düşünülemez. Çalışmayı 
mukaddes sayan İslâm Dini, ücretle çalışanların 
hakkını mukaddes saymıştır. 

Türk - İş mevzuatında, asgarî ücretlerle il
gili ilk hükmü, 1936 tarih, 3008 sayılı İş Kanu
nunun 32 nci maddesinde görüyoruz. Fakat bu 
maddede yazılı hüküm 14 yıl müddetle tatbik 
edilememiştir. 5518 sayılı Kanun da asgerî üc
retlerin tâyin ve tespiti işi Mahallî Askerî Üc
ret komisyonlarına bırakılmış idi. Bu sistem 
sonradan hatalı görülerek, 1475 sayılı İş Kanu
nunda durum değiştirilmiştir ve merkezî siste
me bağlanmıştır. 

1475 sayılı İş Kanununun 33 ııcü maddesine 
göre hizmet akdi ile çalışan ve bu Kanunun 
kapsamına giren her türlü işçi ile gemi adamı 
ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal durumla
rının düzenlenmesi için, Çalışma Bakanlığınca, 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile, üc
retlerin asgarî hadleri en geç iki senede bir 
tespit edilir. Komisyon, 5 hükümet, 5 işçi ve 
5 işveren temsilcisinden meydana .gelir. Komis
yonun kararları kesindir. 

Değerli arkadaşlarımı, Milletlerarası Çalış
ma Teşkilâtı statüsü .asgarî ücreti genel olarak 
şöyle tarif ediyor: 

«Asgarî ücret, işçiye uygun yaşama normla
rı sağlayacak bir ücretin garanti edilmesidir.» 

Kendi millî ekonomik bünyemize göre, asga
rî ücreti şöyle tarif edebiliriz: «Asgarî ücret, bir 
yandan işçinin sosyal bakımdan uygun asgarî 
bir yaşama seviyesine sahip olmasını, diğer ta
raftan millî ekonomiye zarar vermeksizin işve
renlerin daha düşük ücret ödemelerini men-
eden mecburî, asgarî bir ücret ödeme sınırıdır. 
Asgarî ücret, âdil ve ödenebilir seviyede olmalı
dır.»1 

Değerli arkadaşlarım, asgarî ücret tespitin
de beşerî, iktisadî ve siyasî unsurlar rol oynar. 
Diğer taraftan, asgarî ücretlerin tespiti ve ve
rimliliğin artırılması, zarurî istihlâk maddeleri
ne karşı talebin artması, istihdam seviyesi, kâr 
hadleri ve tediye .muvazenesiyle de yakinen il
gili olması sebebiyle, çok önemli bir konu teşkil 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ıSaym Başbakan, 
ücretlerin fiyatların önünde gideceğini müte
addit defalar beyan ettiler. 29 Nisan 1974 ta
rihli gazetelerde çıkan bir beyanında ise; fiyat
ları bugünkü seviyede durdurmanın mümkün 
olmadığını söylüyor. Bu beyan, tabiatiyle ilk 
beyanı tekzip ediyor. 

Bugün zarurî ihtiyaç maddelerindeki fiyat
lar her gün artış göstermektedir. Bu da dar (ge
lirlileri güç durumda bırakmaktadır. Bu du
rum muvacehesinde yükü biraz hafifletebilmek 
için, asgarî geçim indirimi hadlerinin yükseltil
en e si lâzım gelmektedir. Halihazırdaki durum 
gülünç denecek derecede bulunmaktadır. Bina
enaleyh Hükümetten, bilhassa Sayın Çalışma 
Bakanımızdan bu hususta gayret göstermesini 
önemle rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün vatandaş, Hü
kümetten, kıymetten düşmüş para değil, sağlam 
para istiyor. Paranın kıymetten düşmesine kar
şı, yalnız tek bir teminat vardır. O da, zinde pa
ra politikasıdır. Bara politikası sağlam esaslara 
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ifoağlanauıaz ise, siyasî, sosyal ve ekonomik ha
yatımız sıkıntıya uğrayacaktır. Teminatı olma
yan, itimat edilmeyen, velhasıl sağlam olmayan 
-bir para ile ıhiç bir kalkınma yapılamaz, konuş-
;maimm bu bölümünde kısaca enflasyon konusu^ 
na değinmekte de fayda görüyorum. 

Bon yıllarda enflasyonun dünya memleket
lerini değişik ölçülerde baskısı altına aldığı 
cümlemizin malumudur. (Bu -bakımdan gelişmek
te olan Memleketimizde 'bu konuda çok dikkat
li davranılması gerekmektedir. Bu itibarla 
Memleketimizde uygulanacak ekonomik politi-
.bada iki hususun daima gözönünde bulundurul
ması gerekmektedir. Bunlardan birincisi, enflas-
yonist eğilimli kararlar almaktan kaçınımak. 
ikincisi de, enflasyonla mücadelede bir ıresas-
yon yaratacak durumlara sebebiyet vermemek
tir. Bu amacın gerçekleşmesi için takip edilecek 
politikaların başında para - kredi konuları dış 
ticarettin bu hedefe göre değerlendirilmesi ve 
arzı veya diğer bir ifadeyle üretimi artıracak 
yatırımlların (hızlandırılması gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım;, Bütçesinin Çalışma 
Bakanlığı 'bölümünü görüşmekte olduğumuz 
Koalisyon Hükümeti'nin para - kredi politika
sını eleştirmeye imkân verecek (bankalardaki 
mevduat, krediler ve para hacmi gibi doküman
lar henüz tam olarak elimize ıgeçmemiş bulun
maktadır. Esasen bu konunun yeri, bütçenin 
(tümü Maliye Bakanlığının gelirler bütçesidir; 
fakat biz burada çalışma hayatiyle ilgli olduğu 
için enflasyondan bir nebze bahsetmeyi faydalı 
ıgördük. Senenin ilk üç ayında emisyonda artış 
husule ^geldiği görülmektedir. Halbuki bu aylar
da ihracatın büyük bir kısmanın realize edil
miş olması nedeniyle krediler tasfiye edildiğin
den, emisyonun da azalması gerekmektedir. 
Halbuki emisyon azalmamış, artmıştır., Bu böy
le devam ettiği takdirde, senenin son aylarında 
emisyon oldukça önemli miktarda artacak de-
möbtir. Bunun, enflasyona ne şekilde etkili ola
cağını takdirlerinize sunuyorum. 

'Para - berdi konusunda, yeni Hükümet'in 
enflasyonu artırıcı yönde bir tutumu da, mev
duat karşılıklarının bazı maksatlarla kullanıl
ması yolundaki Bütçe Kanununda sevkettiği 
hüküm ile ortaya çıkmaktadır. Bütçe Kanunu
nun 70 nci maddesnde şöyle denmektedir: «Ma
liye Babanı 14 . 1 . 1970 tarih ve .1211 sayılı Ka

nunun 4Ö neı maddesi gereğince, birikmiş bu
lunan meblağın •<% 30'sine kadar olan miktarı
nı Kamu iktisadî Teşebbüslerinin yatırım ve fi
nansman programına göre yapacakları yatırım
larının finansmanı ile işletme kredisi ihtiyaçla
rını sağlamak amacıyle kurulacak özel fona 
aktarmaya yetkilidir. 
Devlet Yatırım Bankası nezdinde kurulacak 

ıbu fonun ikraz ve istikraz şartları Maliye Ba
kanı tarafından saptanır. Özel fon Maliye Ba
kanlığı tarafından idare olunur.» 

Bu durumda, sanki yeni bir kaynak keşfe
dilmişe esine mevduat karşılıklarına el atılmış
tır. Hangi şekilde ve hangi maksatlarla kulla
nılırsa kullanılsın, bu tasarruf emisyon ve enf
lasyona müncer olacaktır. Bunun miktarı da 
bugünkü mevduat karşılıkları tutarına göre 
9 - 10 milyar olacaktır.. Bu demektir ki, diğer 
şartlar aynen kaldığı takdirde emisyon bu 
miktarda diaha fazla şişirilmiş olacaktır ve enf-
lasyonist baskı da o nispette artacaktır. Sayın 
Maliye Bakanı Bütçe Komisyonunda yaptığı gö
rüşmelerde para - kredi konularında hassasi
yetle durulacağını, enflasyonist ve deflasyonist 
eğilimlerden kaçınılacağını belirtmişti. Şimdi 
biraz önce belittiğim para - krediye taalluk 
eden tasarruflar bu beyanla çelişki arz eder gö
rünmektedir. Mevduat karşılıklarının yukarıda 
'belirtilen şekilde kullanılmasının hukukî ve 
teknik münakaşasına girecek değiliz. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamın enflasyonla 
ilgili bölümüne başlarken, enflasyonla mücade
lede üretimi kısa zamanda etkileyecek yatırım
ların da artırılması gereğine değinmiştik. Ya
tırımlar konusunda da yeni Hükümet'in tutu
mu vazılh ve güven verici .görülmemektedir.. Özel 
sektör yatırımlarının Hükümet'in yarattığı te
reddütler nedeniyle aksadığı, yatırım eğiliımıİ!-1 

nîn azaldığı ifade edilmektedir. Her iktidar de-
ğişikiğinde piyasada bir tereddüt havasının 
doğması normaldir. Fakat, hükümetleırin bu te
reddüdün ekonomiye zarar vermeden kısa za
manda giderilmesi için ıgayret sarfetmeleri ge
rekir. Ancak, yeni Hükümet böyle davranama-
mışltır, (bilâkis tereddüdü mucip beyanlarda bu
lunmuştur. işte bütün bu sebeplerle enflasyonla 
mücadelede bugüne kadar gerekenin yapılmadı
ğından ve böyle devam edilirse çok daha zor 
günlerin kapımızı .çalacağından endişe duymak
tayız. 
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Değerli 'arkadaşları/m, enflasyon konusunda 
ifade ettiğim bu fikirleri, Sayım Bakanın, bir 
ımuhalef et sözcüsünün muıbalef e't olsun diye söy
lediği sözler olarak nazara almamasını rica edi-
yorıum. Zira enflasyonun neticeleri yalnız Hü
kümeti değil, Memleket ekonomisinin bugünü
nü ve yarınını ve bu memleketin fertleri olarak 
hepimizi ilgilendirmektedir. 

Yeni başlayan enflasyon ilk nazarda biraz 
caziptir. Bunun ilk nazarda saadet getirdiğini 
sananlar, enflasyonun ne büyük felâket olduğu
nu sonradan anlarlar. Enflasyon zahiri pailya-
tif tedbirlerle zararsız hale getirmek imkânsız
dır. Enflasyon; işçi, memur, esnaf, emekli her 
kademedeki büyük halk topluluklarını kurban 
eden ve onu ezen bir felâkettir. Enflasyonla 
mücadele en müessir metot, sağlam parayı mü
dafaa etmek yoludur. Bu müdafaada. Merkez 
Bankası yetkili olarak başrolü oynamalıdır. Ne
rede enflasyonist bir temayül görürse, Merkez 
Bankasının en birinci vazifesi parayı müdafaa 
edebilmesi olmalıdır. Ancak, Merkez Bankası 
parayı koruma azmimde siyasî müdahalelerle 
fearşılaşmamalıdır; .ama şimdi görüyoruz ki, 
Merkez Bankasına para - kredi politikası dı
şında müdahale edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işçilerin büyük bir 
çoğunluğunu ilgilendiren birinci husus, eğer 
gündelik, haftalık veya aylık ücret ise; ikinci 
ve en az onun kadar hayatî husus, mutlaka 
kendilerinin eş ve çocuklarının hastalık, işsiz
lik ve ihtiyarlık hallerinde gelir garantisine sa-
hibolmalarıdır. Başka bir ifadeyle, sosyal gü
venliktir. Yaşlılık, insanın çalışma gücünün 
azaldığı bir devredir. Yaşlılığın doğurduğu 
mecalsizlik veya iş piyasasının yaşlılara karşı 
menfi tutumu sebebiyle birçok insan hayatının 
son yıllarında çalışamaz. Malûller de çalışma 
güçlerim kaybetmiş insanlar grupunun başında 
gelir. Yaşlılık devresine giren insanların da ih
tiyaçları vardır; fakat emekliMkleriyle birlikte 
eski kazançları kesilmiş, umumiyetle düşük ge
lir gruplarına dahil olmuşlardır. Tasarruflarını 
hayat pahalılığı tüketmiştir. Hayat pahalılığın
dan en çok müteessir olanların başında yaşlılar 
ve emekliler gelir. Çünkü yaşlı ve emekliler, 
kendilerini daha çok kazanarak koruma şansın-' 
dan mahrumdurlar. Kendileri için yeterli gelir 
kaynağı temin etmeden insanların ihtiyarladığı 

bir gerçektir. Bumrı içindir ki, ihtiyarlık aylı
ğı tesisi cihetine gidilmiştir. Bütün ülkelerde 
sosyal güvenliğin metotları ve prensipleri sık 
sık istihale geçirmektedir. Bu suretle sosyal 
güvenliğin iktisadî ve beşerî kıymeti gün geç
tikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyal güven
liğin esas gayesi, çalışma gücü, beden ve ruh 
sağlığını devam ettirmek için müessir kaynakla
rını daimî veya geçici bir şekilde kaybedenleri 
sosyal güvenlik sistemleri vasıtasiyle ihtiyaç
larının esaretinden kurtarmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, adalet; yaşlılık ve 
malûllük aylıklarının bütün geçmiş primlerin 
ödenmeye başladıkları tarihten itibaren ve öden
diği zamanki para değerinden meydana gelen 
değiştirmeleri giderecek şekilde ayarlanması
nı gerektirir. Ancak, bu gibi ayarlamaların bil
diğimiz muhasebe metotları ile yapılmasına im
kân yoktur. Bu durum karşısında aktüarya he
saplarına başvurmiamız icabetmektedir. Sosyal 
güvenliğin iıktisadî ve malî yönü, çok geniş in
celemeleri ıgerektiren bir konudur. 

506 sayılı Kanunun 139 ncu maddesi, «Sos
yal sigorta kollarının malî bünyeleri ile bağla
nan gelir ve aylıkların geçim şartlarının genel 
ücret seviyelerinde meydana gelen değişiklikler 
karşısındaki durumu beş yılda bir, gerekirse da
ha önce kurum tarafından incelenerek, varıla
cak, sonuç, gereği sağlanmak üzere bir rapor
la Çalışına Bakanlığına bildirilir.» demektedir. 
Bu rapor verilmiş midir? Verilmiş ise, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun aktüaryal durumu ne
dir? Bunun Sayın Bakan tarafından açıklanma
sını istiyoruz. 

Kurumun aktüeryal durumu müsait ise, Sos
yal Sigortalar Kurumundan emekli ve malûllük 
aylığı alan işçilerin emekli aylıklarının günün 
ekonomik şartlarına uygun şekilde ayarlanma
sını ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığın
dan aylık almakta olanların tabi oldukları sis
teme uygun bir sistemin g'etirelerek işçilere de 
uygulanmasını Hükümetten bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun malî bünyesi bu duruma müsait de
ğilse, Devletin Sosyal Sigortalara iştirakini 
sağlamak için gerekli kanun tasarısının acilen 
Meclislere getirilmesini Sayın Bakandan bilhas-
ca rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sotsyal Sigortalar Ku
rumunda tahsis hissesi geç yapılmaktadır. 1975 

— 170 — 
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yılında sayıları çok artacak olan ve emekli ola
cağı tahmin edilen işçilerin bu muamelelerinin 
sürüncemede kalmaması ve süratle tahsis işle
rinin yapılması için Sayın Bakanın şimdiden 
hazırlıklı bulunmasını rica ediyorum. 

Tahsis Şubesi Müdürlüğü arşivinin yeni baş
tan ele alınması ve düzenlenmesi yerinde ola
caktır. İşçi emekli sicil dosyalarının daha esas
lı bir şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 
Ibulunduğu kanaatindeyim. Eski klâsik sistem
den vazgeçmemiz icabettiğini de burada hatır
latmak istiyorum. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 36 
ncı maddesinde gerekli değişiklik yapılarak, eş 
ve gocukların da sağlık yardımlarından fay
dalandırılmaları temin edilmelidir. 

'Değerli arkadaşlarım, yalbancı ülkelerde ol
duğu gibi, yurdumuzda da hızlı sanayileşme 
yemi birtakım problemlerin doğuşuna sebebol-
maktadır. Bu problemlerinin başında gelen iş 
kazaları ve meslek hastalıkları, çalışanlar ve 
millî ekonomimiz için büyük önem arz etmekte
dir. 

Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıkları 
nedeni ile meydana gelen maddî ve manevî ka
yıplar küçümsenmeyecek bir seviyeye gelmiş
tir. 1972 yılı istatistiklerine göre, bu kayıpların 
değeri 478 449 322 Türk lirası olarak hesaplan
maktadır. Bu hesaba iş kazası sonucu taihrip 
olan makine, teçjhizat, tesisat ve malzemedeki ka
yıplar dahil değildir. 1972 yılında 160 585 iş ka
zası, 215 meslek hastalığı, 2 581 daimî işjgörmez-
lik, 807 ölüm, olayı meydana gelmiştir. Yurdu
muzdaki kaza oranı Batı ülıkeleriinden üç kat faz
ladır değerli arkadaşlarım. Kazaların oranı bu 
seviyeyi muhafaza ederse, geleicek on yıl içinde 
tedavi ve tazminat giderlerinin 8,3 milyar Türk 
lirasını aşacağı tahmin edilmektedir. Kazalar 
alınacak yeterli tedbirlerle 1972 yılındaki sevi
yeye nazaran yarıya düşürüldüğü takdirde 4,5 
milyar civarında tasarruf sağlanacağı da yine 
bu tahminler arasında bulunmaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastaliklarmın alına
cak tedbirlerle önlenebileceği veya azaltılabile
ceği bir gerçektir. Hızlı sanayileşme devrinin 
başlarında Batı ülkelerinde kaza oranı bugün 
bizdekilerinin üstünde idi; fakat alınan tedbir
lerle azaltılabilmiştir. 

Bilindiği gibi çalışma hayatının kaçınikna-
yan riskleri arasında bulunan iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının etkileri, belirli bir sevi
yede kalmamakta, kişiden topluma, işyerinden 
pazara kadar devam ederek, ülkenin sosyo - eko
nomik yapısında yeni bazı problemlerin doğma
sına sebep olmaktadır. 

Muhterem senatörler, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sonulcu meydana gelen maddî ka
yıplar asla küçümsenemeyecek seviyede olmak
la beraber, yine de çeşitli yollardan telâfi edi
lebilecektir. Konunun en önemli ve düşündürü
cü ve telâfisi mümkün olmayan yönlü, iş kaza
sı veya meslek hastalığı sonunda ölen veya sa
kat kalan bir insanı gerçek anlamda eski haline 
getirme imkânına sahip olunamamasıdır. 

İnsanları muıtsuz, ekonomileri güçsüz kılan 
iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, hiç 
olmazsa nispetlerini azaltmak lâzımdır. Çalışma 
Bakanlığından bu husustaki gerekli tedbirlerin 
alınmasını bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım sağlık; bedenî, aklî, 
ahlâkî ve ruhî bütün 'beşerî servetlerin en kıy-
metlisidir, güvenlikte temel faktördür. Günümüz
de tıbbî ilimler ve tatbikatı hastalıkları ortadan 
kaldırmakta hızlı bir gelişme göstermekte ve 
refah, verimliliğin artırılmasına hayatî katkıda 
bulunmaktadır. Bugün endüstri denince akıldan 
çıkmaması lâzımgelen bir husus, iş güvenliğidir. 
Çalışma hayatı ve sanayi hareketleri, getirdiği 
refahın yanı başında, insan sağlık ve hayatı ba
kımından müteaddit riskleri de beraber getir
mektedir. Bunun karşısında iki dayanak vardır. 
Birisi, kazayı ve hastalığı önlemeye çalışan sağ
lam, sıhhatli ve bilgili bir şekilde çalışma imkân
larını hazırlayan, işçinin mevcut kapasitelerini 
değerlendirerek devamlı bir takip ve mıurakaJbe 
ile işgücünü koruyan iş hekimliği müessesesi
dir. Diğeri ise, hepimizce malum olan hastalık, 
ihtiyarlık ve benzeri olaylar karşısında destek 
olan, ona iş hayatında sosyal bir güvenlik sağla
yan sigorta idaresidir. 

İş hekimliği, sanayi çağının büyük bir ihti
yacı olarak ileri sanayi ülkelerinin her birinde 
ele alınmış ve mediko - sosyal yapıları ile tek
nolojik durumlarına göre az çok değişik farklar
la, geniş bir uygulama düzeni kurulmuş olma
sına rağmen, memleketimiz maalesef bu sahada 
çok geri kalmış bulunmaktadır. 
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İş hekimliği nedir? Bunu kısa bir tarifle 
özetlemek pek kabil değildir. Gelişen ileri en
düstrinin bu sahaya empoze ettiği yeni prob
lemlerle devamlı olarak sahası genişleyen tat
bikatı özellikler arz eden bir hekimlik kolu
ndur. İş hekimliği, tıbbî bilgi ve teknolojik tatbi
kat ile desteklenerek, çalışanların sağliik ve gü
venliklerini koruyan bir organdır. İş hekimliği, 
insanın sağlık ve sıhhatinin murakabesi, çalış
ma şartlarının ıslahı yolu ile iş verimliliğini sağ
layan, insanın mevcut kapasitelerini değerlen
direrek uygun şartlar al'' olda çalışmasını dü
zenleyen, işgücünü koruyarak; memleket ekono
misini olumlu bir şekilde etkileyen bir müesse
sedir. İş hekimliği, anladığımız manada müda
vi hekimliğin bir kolu değildir. İş hekim,i, işçi
yi, işyerini, çalışma şartlarını ve istihsal unsur
larını yakından takip eden yerine göre işyeri
nin bir müşaviri, yerine göre işçilerin sağlık
larının bir nezaretlisi gibi çalışır. Keza, kaza ve 
hastalık sebeplerini araştıran, kısaca işyerinin 
ıteknik, biyolojik, tıbbî ve sosyal problemleri ve 
işçinin psikolojik konularına eğilen bir şaıhsiyet
tir. Bu itibarla, alınacak tedbirlerin başında 
iş hekimliği müessesesinin ihdası gelmektedir. 

Memleketimizde 174 sayılı Kanunla İşçi Sağ
lığı ve İş Güvenliği Teftiş Teşkilâtı kurulmuş 
ise de, bugün için verimli çalıştığı 'söylenemez. 
Kadrosu çok azdır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 124 ıleü. maddesinde, «Kurum, sigor
talıların sağlık durumlarını kontrol amacı ile is
tediği zaman sağlık muayenesine tabi tutacağı 
gibi, koruyucu hekimlik bakımından gerekli her 
türlü tedbirleri de alahilir.» denilmektedir. 

İşyeri hekimliği ihdası müessir ve ikna edici, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği teftişleri, koruyucu 
hekimlik ve koruyucu tedbirlerle bugünkü mas
raflar % 25 ilâ 30 arasında 'azaltılabilir. 

Eğitim, konferans, afiş ve panolarla işçi sağ
lığı ve iş güvenliği şuurunun yerleştirilmesi, 
ıgüvenlik ve sağlık standartlarının hazırlanması, 
iş güvenliği personeli yetiştirecek bir ünitenin 
kurulması, teftiş sisteminin geliştirilmesi, iş gü

venliği teşkilâtının düzenlenmesi ve bütçesinin 
yeterli bir seviyeye çıkartılması ve Çalışma Ba-

- kanlığının reorganize edilmesi icap etmektedir. 
-Bakanlığın 1974 yılı bütçesi yukarıda detayları 
ile saydığımız hizmetleri ifa etmekten uzak bu
lunmaktadır. Bu bakımdan, bütçe tasvibedil.e-
cek nitelikte değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; Çalış
ma Bakanlığı teftiş ve murakabe sistemini der
hal değiştirmek lâzımdır. İş müfettişlerini üc
ret ve saat kısımlarına, diğer müfettiş arkadaş
larımızı da iş emniyeti ve iş güvenliği ile ilgili 
meselelerde vazifelendirmek lâzımdır. Bugün 
Türkiye'de mevcut teftiş sisteminin ve organla
rının en güç vazifesini yapan, taşra teşkilâtın
da çalışan iş müfettişleridir. Eğer bu memle
kette iş riski, iş güvenliği zammı alması lâzım-
gelen kimseler varsa, onların başında iş müfet
tişlerinin de bulunmaları icabetmektcdir. Büt
çe Komisyonunda kabul edilen bir önerge ile bu 
arkadaşların merkez teşkilâtına alındığını bili
yoruz; fakat Sayın Bakan, bu önerge ile kabul 
edilen sistemle bu arkadaşlara daimî harcırah 
verebileceğinizi pek sanmıyorum. Hukukî yön
den bir noksanlık hissediyorum; fakat komis
yonda. bulunan Harcırah Kanununu değiştirir
ken, bu meseleyi ele aldığımız takdirde, bu so
run da ortadan kalkmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada millî ekono
mimiz bakımından çok önemli gördüğüm bir 
hususu da ifade etmek istiyorum. Yurdumuzda 
vukubulan grev ve lokavtların sayısı; devam 
ettiği gün katılan işçi sayısı ve kaybolan işgücü 
sayısı bir hayli yüksek görünmektedir. Anaya
sadan ve kanunlardan doğan bir hak olarak 
grev ve lokavt olunca elbet bunlar da olacaktır. 
Ancak, mühim olan husus, grev ve lokavtların 
işletmeye olan maliyeti ile millî ekonomiye olan 
maliyetlerinin hesabedilip, edilmediği hususu
dur. Genel olarak grev maliyeti bir işletmenin 
grev süresince tamamen ve kısmen üretimde bu
lunamaması sebebiyle, grevden dolayı katlan
mak zorunda kaldığı zararlar ile bunun millî 
ekonomiye tesirlerinden ibarettir. 

Lokavt halinde de durum, hemen hemen ay
nıdır. Şu halde grev ve lokavtların sonunda, ge
rek işletmeye olan ve gerekse millî ekonomiye 
olan maliyetinin tespit edilmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. Çalışma Bakanlığının bu hu
susta gerekli tedbirleri almasını diliyoruz. Bil
diğimiz kadarı ile grev halinde, zannedersem 
millî kuruluşlarımızdan ancak Sümerbankta 
grevin maliyeti yapılmaktadır. Onun da nasıl 
ve ne şekilde yapıldığı hakkında da burada 
uzun boylu izah vermeye şu anda muktedir bu
lunmuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, çok konu oldu, bu me
seleye değinmek istemiyordum; fakat bunu bu
rada kesip atmakta bir fayda vardır. 

Birçok bakanlıklarda müşahede edilen tayin 
ve nakil tasarruflarını Çalışma Bakanlığımızda 
da görmekteyiz. İktisadî müessiriyet sevk ve 
idare yönünden 'özel bilgi ve teknik isteyen her 
işin tam ehline verilmesi idealdir. Bu durum si
yasî bakımdan da önemlidir. Kabiliyetlerin ge
ride 'bırakılması adaletsizliğe sebebiyet verir. 
Birçok kıymetli kimseler de gadre uğratılmış 
olma duygusunun uyanması sosyal ihtilâflara ve 
hatta içten içe gelişen olumsuz davranışlara yol 
açar. 

Değerli arkadaşlarım, meslekî terakkinin ka
biliyetli insanlara açık olması, demokratik cemi
yet için hayatî önem taşır. İnsanların sevk ve 
idare kademesinde uzmanlık seviyesinde yüksel
mesi için yıllara ihtiyaç bulunduğunu izaha lü
zum görmüyoruz. Devlet idaresinde baş olarak, 
sevk ve idare etmek şeref ve mesuliyetini omuz
larında taşımış olan ve Devlete daha faydalı hiz
met etmek çağma gelmiş bulunan ihtisas erbabı 
memurların, daha işin ilk başlangıcında iken ik
tidarın icraatına ayak uyduramadığı gerekçesi 
ile tecrübe edilmeden, denenmeden işlerinden 
alınarak, huzursuz bırakılmalarını tasvip etme
diğimizi ifade etmek isteriz, Belli ölçüde taraf 
tutan, Devletin kanun ve nizamlarını uygulama
yan, kendisine emanet edilen yetkiyi kötüye 
kullanan, çalışmayan, Devletin plan ve prog
ramlarını tatbik etmeyen bir memuru elbette 
kimse müdafaa etmez ve edemez. Aslında bu gi-
giler kanun nazarında suçludur.. Hizmet yerine 
«Bizden, sizden» ayrımına sebebiyet veren klik
leşmelere son vermek yerinde olur kanaatinde
yim. Zira, bundan zarar gören Devletimizdir. 
Elbette bir işin başına gelen insan kendisi ile 
çalışabilecek kimseleri de seçer ve bulur. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz, süreniz dolmuş 
bulunuyor. Lütfen toparlayın efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İLYAS KARAÖZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, beş dakika içeri
sinde maruzatımı tamamlayacağım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kara
öz'ün daha beş dakikalık zamana ihtiyacı olduğu 
kendisi tarafından belirtilmiştir. Beş dakika 
süre temdidini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Karaöz. 
A. P. GRUPU ADINA ILYAS KARAÖZ 

(Devamla) — Muhterem senatörler, iş kolları 
yönetmenliğinde yapılan değişiklik hususundaki 
Çalışma Bakanlığı kararının partizanca bir tu
tum içinde alındığını, uluslararası normlara da 
uygun olmadığını, bazı idarecilerin işçileri ken
di anlayışlarına uygun sendikalara girmeye zor
layan baskı yaptığını ve bu hareketin sendika
lar arasında tehlikeli bir sürtüşme yarattığını 
ve işçi hareketinin bütünlüğüne zararlı gördüğü
nü, Türk - iş bir bildiri ile kamuoyuna duyur
muş ve kanunî bir mecburiyet olmasına rağmen, 
bu konuda Türk - İş'in görüşünün aJİınmadığı^ 
nı da beyan etmiştir. Bu konu mahkemeye in
tikal ettiği için üzerinde katiyen durmak istemi
yorum arkadaşlarım. Ancak, şayet durum böyle 
iddia edildiği gibi ise, sendikalar arası sürtüş
meyi, işçilerin huzursuzluğa sevk edilmelerimi] 
önlemek için keyfiyetin yeniden tetkik edilerek 
düzeltme imkânlarının aranmasını Sayın Bakan
dan rioa ediyoruz. 

Çalışma hayatının 1974 yılı başında önem ta
şıyan konulardan biri de, Koalisyon Protokolün
de ve Hükümet Programında yer alan işçilerin 
kıdem tazminatının yükseltilmesi konusu olmuş
tur. Çünkü, Hükümet Programında işçilerin 
asgarî tazminatının bir yıla yarım aylık yeri
ne, bir yıla bir aylık üzerinden hesaplanacağı 
açıkça belirtilmektedir, öğrendiğimize göre, 
Sayın Bakanlık bu konudaki kanun tasarısını 
yakın zamanda Yüce Meclise sevk edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, faydalı olur kanaati 
ile burada ufak bir hususu hatırlatmak istiyo
rum. Bu konu yıllardan beri gerek doktrinde, 
gerekse tatbikatta birçok münakaşalara sebebiyet 
veren, işçinin ikinci bir sigortası haline gelmiş 
olan kıdem tazminatı konusunun bugüne kadar 
doğmuş veya doğacak işçi haklarında herhangi 
bir noksanlık yaratmamak kayıt ve şartı ile 
prim ödeme esasına çevrilerek, Sosyal Sigorta
lar Kurumunda tesis edilecek bir fon hesabına 
aktarılması ve işçinin emekliye ayrılması halin
de Devlet memurlarında uygulanan usul gibi, 
kendisine ikramiye olarak ödenmesinin işçinin 
ve işverenin menfaatine daha uygun düşeceği, 
ancak iş akdinin feshinin kötüye kullanılması 
hallerinde tarafların hukukunu koruyan hüküm
lerin de (getirilmesi yerinde olacağı cihetle, Bakan-
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lığın bu konunun da üzerinde durmasının, işçi 
ve işveren hukuku yönünden faydalı olacağını 
düşünmekteyiz. Eğer ounu tatbik kabiliyeti bu-
flabileceksek, Bakanlığın bu kanunu bu şekilde 
getirmesinin faydalı olacağını ifade etmek isti
yorum; ancak, sureti katiyede müktesep haklara 
halel gelmemek kayıt ve şartiyle. 

Değerli arkadaşlanmy kamu kesiminde top
lu sözleşme uygulamalarında bir dağınıklık var
dır. Bu aksaklığı giderici mahiyette evvelce 
kurulması düşünülen teşkilâtın kurularak, kamu 
sektörü toplu sözleşmelerinin tek elden yürütül
mesinin yerinde olacağını düşünmekteyim. 

Türk çalışma hayatında işçi - memur ayrımı 
konusunun daha fazla uzatılmadan ciddî bir şe
kilde ele alınarak halledilmesi birçok uyuşmaz
lıkların sona erdirilmesini temin edecektir. Ba
kanlığın bu konu üzerinde de durmasını istiyo
ruz. 

Değerli senatörler, Çalışma Bakanlığı 1974 
malî yılı Bütçesi 171 957 054 lira Olarak huzu
runuza gelmiş bulunmaktadır. Bu paranın 
72 055 000 Türk Lirası İş ve İşçi Bulma Kuru
muna, 41 094 200 Türk Lirası yurt dışı işçi 
sorunlarına, 58 807 854 Türk Lirası da Ba
kanlığın diğer hizmetlerine ayrılmıştır. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinde son yıllarda 
görülen artış da 657 sayılı Devlet Personel Ka
nunu ve bu kanunla ilgili sair mevzuatın Dev
let memurlarına sağladığı haklar ve yurt dışın
da çalışan işçilerimizin türlü problemleriyle alâ
kalıdır. Bakanlığın Kuruluş Kanunu ile tespit 
edilmiş esas görevleriyle ilgili ödeneklerde bir 
gelişme yoktur. Çalışma Bakanlığımızın bu büt
çe ile arzuladığımız hizmetleri yapamayacağı 
kanaatindeyiz. Bu Bakanlığın gelecek yıl daha 
güçlü bir bütçe ile meclislere gelmesini temenni 
ediyoruz. 

Değerli senatörler, sözlerime son verirken 
1974 yılı Bütçesinin Çalışma Bakanlığına, mem
leketimize hayırlı olmasını diler, şahsım ve gru-
pum adına Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kemal Kılıçoğlu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL KILIÇ
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

2 Mayıs 1974 günü Bütçe Karma Komisyo
nundan Yüksek Heyetinizin tetkiklerine ve 
kararlarına sunulmuş bulunan 1974 malî yılı 
Genel Bütçe Kanunu tasarısının mütevazi bir 
bölümünü teşkil eden, Çalışma Bakanlığı 1974 
malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde, men
subu bulunduğum C. H. P. Cumhuriyet Sena
tosu Grupu adına görüşlerimizi, dilek ve temen
nilerimizi Yüce Heyetinize açıklamak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli senatörler; 
İş ilişkilerinin düzenlenmesinde, bütün Av

rupa memleketlerinde olduğu gibi, Türkiye'de 
de esnaf örgütlerinin büyük bir rol oynadığı 
görülür. Esnaf örgütleri, aynı şehirde oturan 
ve aynı sanatla iştigal ederek geçimini temin 
eden, esnaf arasında meydana gelen ve karşı
lıklı koruma ve yardım esaslarına dayanan ve 
imâl edilen eşyanın gerek yapımında ve gerek
se satımında sıkı bir tekelcilik yolunu izleyen 
meslek teşekkülleridir. Bu esnaf örgütüne biz
de Tanzimata kadarki devrede Lonca adı ve-
ri'lmiştir. Avrupa'da, ise Korporasyon denilirdi. 
Bunlarda sosyal güvence sayılacak «Orta San
dığı» adı altında esnafa yardım organı vardı. 

Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik hayat, 
genel olarak ticaret hayatı ile tezgâh sanayiine 
dayanmıştır. Bu açık gerçek karşısında, Av-
rapa'daki sanayi hareketine ayak uydurarak, 
onlar gibi sanayileşmek yoluna girmek yerine, 
bol ve ucuz Avrupa mallarının yurt içine hiç
bir engel konmaksızm sokulması, bir taraftan 
bunlarla rekabet olanağı bulamayan millî sa
natlarımızın ortadan kalkmasına ve el sanatla
rımızın körleşmesine yol açarken, diğer taraf
tan da millî servetimizin yurt dışına akmasına 
ön ayak oldu. Sanayileşen Avrupa'nın ekono
mik hayatımız üzerine yaptığı bu etki, şüphesiz 
yavaş yavaş da olsa, birer esnaf örgütü olan 
Lonca'larm kendiliğinden ortadan kalkmasını 
intaç etti. 

Sayın senatörler;, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde içine dü

şülen bu kötü durumdan kurtulmak için gerek
li teşebbüslere, ancak yeni kurulan Cumhuriyet 
İdaresi döneminde geçildi. Geçilen bu teşeb-
büslerdeki amaç ise, memleketimizin en uzak 
köşelerine kadar girmiş bulunan yabancı sana
yi ve ticaretini sınır dışı edip, yerlerine millî 
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sanayii ve ticareti kurmaktı. Bunun için de bir 
taraftan gümrük duvarlarını yükseltmek sure
tiyle yabancı memullerin yurt içine sokulmasını 
önldyerek, yerli sanayii kalkındırmak ve reka
bet olanağı sağlamak, diğer taraf tanda ımillî 
sanayii ve özel sermayeyi teşvik edici kanunlar 
çıkarmak. Meselâ: Bu dönemde kabul edilen 
Teşviki Sanayi Kanunu ile, yatırımlarda güm
rük ve vergi muafiyeti tanındığı gibi, bazı teş
vik edici tedbirler de alındı. Bütün bunlarla 
da yetinmeyerek, küçük tasarrufları toplaya
rak, ticaret ve sanayi girişimlerini hızlandır
mak ve sermaye ihtiyacını karşılamak için mil
lî bankalar kuruldu. Özel sermayenin yetersiz
liği ve çekingen kaldığı sahalarda da devlet 
sermayesiyle yeni sanayi tesisleri kurulmaya 
başlanıldı. Örneğin DD. ve Sümerbank. 

Saygı değer senatörler; 
İşte, ekonomik hayatta görülen bu gelişme 

ise, ortaya işçi ve işveren gruplarının iş ilişki
lerini düzenleyecek birtakım tedbirlerim alın
masını, iş hayatını, çalışma şartlarını düzenleyi
ci kanunların çıkarılmasını gerektirdi. Zira, 
bu işçi ve işveren sınıflarının sorunlarını çö
zümlemek ise, işçilerin Avrupa'da haklarını 
almak için giriştikleri kanlı mücadeleler gi
bi, Türkiye'de de böyle bir hadiseye meydan 
vermemek içindir. Çalışma hayatını düzenleyi
ci kanunların çıkarılması zorunlu hale geldi. 
işte bunun için de 1933 yılında teşebbüse ge
çilmiş ve neticede 8 Haziran 1936 tarihinde 
3008 sayılı îş Kanunu Yüce Meclis'ten çıkarıl
mış ve 15 Haziran 1937 tarihinde de meriyete 
girmiştir. 

Kabul edilen bu Kanun ile, kapsamı içerisi
ne giren bütün sahalarda, Türkiye'nin her ye
rinde geçerli olmak üzere, iş ilişkileri düzenlen
miş ve iş ilişkilerinden doğan sorunların çö
zümlenmesinde uygulanacak esaslar ortaya ko
nulmuş oldu. Bu mezkûr kanunun işyerlerine 
ve ilgililere uygulanması işi ise, İktisat Vekâle
tine bağlı olarak kurulan İş Dairesine verildi. 
Bu Daire de kanunun tatbikatını bölgelerdeki 
Mıntıka İktisat Müdürlüklerine bıraktı. Ne 
var ki, İktisat Müdürlükleri asli görevleri ya
nında bu ek görevi tam olarak başaramadı. İş-
Kanununun kabulünden tam 10 yıl sonra; ya
ni 1946'da Yüce Meclisten, şimdi Bütçe Kanunu 
tasarısını görüşmekte olduğumuz Çalışma Ba

kanlığının Kuruluş ve Görevlerine ait 4841 sa-_ 
yılı Kanun tedvin olunarak meriyete girdi ve 
bu Bakanlık resmen kuruldu. Kurulan bu Ba
kanlık, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışan
ların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
memleket menfaatine uygun düşmesi, çalışma 
gücünün umumî refahı artıracak şekilde müs
mir kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenli
ğin sağlanması ile görevlidir. 

Yüce Senatonun muhterem üyeleri, Çalışma 
Bakanlığının kuruluşuna ait 4841 sayılı Kanun
la Bakanlık Merkez kuruluşu şu ünitelerden 
meydana gelmiştir: 

Çalışma Bakanlığı makamının emri altında; 
1. Müsteşarlık, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Araştırma Kurulu, 
4. Teftiş Kurulu, 
5. Hukuk Müşavirliği, 
6. Çalışma Genel Müdürlüğü, 
7. İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, 
8. Zatişleri Müdürlüğü, 
9. Levazım Müdürlüğü, 

10. Sivil Savunma Sekreterliği, 
ıll. Kâğıt İşleri Müdürlüğü, 
12. 24 ilde ve bölge esasına göre kurulmuş 

Bölge Çalışma müdürlükleri. Ayrıca, ister Ka
mu ve isterse özel sektöre ait bulunan bütün 
işyerlerini Devlet adına teftiş ve kontrol eden 
ve sayıları 160 ilâ 200 arasında değişen Çalış
ma Bakanlığı iş müfettişleri bulunmaktadır. 

Ayrıca, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin 
hak ve ımenfaatlerini korumak üzere, 1967 ta
rihli ve 864 sayılı Kanun ile ihdas olunan: 

a) Çalışma müşavirlikleri ile Çalışma ata
şelikleri, 

b) Yine 1972 tarihli ve 1579 sayılı Kanun 
ile kurulan, Yurt dışı İşçi Sorunları Genel Mü
dürlüğü; halen yurt dışında 90'ı kad
rolu ve 32 sözleşmeli olmak üzere 122 eleman 
çalıştırılmaktadır. 

Yine, nevi şahsına münhasır ve birer özerk 
kamu kuruluşu olan: 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür-

2. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür-
ü, 
3. Bağ - Kur Genel Müdürlüğü, 
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Çalışanların, yani işçilerin; 
1. Bugününü ve yarınını garanti altına al

mak için «sigortalanmaları, 

2. 'Hastalandıkları vıeya bir iş kazasına uğ
radıkları zaman, muayene ve tedavilerini yap-
'tıranak, 

3. Normal çalışma süresini dolduran veya 
yaşlanma sehdbi ile yahut da bir iş kazası sonu
cu olarak, iş göremez durumuna gelen işçilerin 
normal veya malulen emekliye sevkedirmeleri 
ve aylık bağlanması, 

4. İşçilere mesken edinmek için kredi ve
rilmesi, 

5. İşeri çocuklarının tahsil yapabilmeleri için 
hurs verilmesi gibi işleri Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğü ifa etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğünün 1973 yılı sonu itibariyle toplanı g'elirleri 
(Menkul, gayrimenkul ve sigorta prim gelirleri) 
tutarı 8 408 500 000 TL. dır. Toplam giderleri 
ise: 5 136 599 000 TL. dır. Gelir fazlası ise: 
3 271 901 000 TL. dır. 

Kurum 'giderlerinin dökümü 
TL. 

1. Merkez Teşkilâtı ve 43 şube 
müdürlüğü yönetim giderleri 454 895 000 

2. Sağlık tesisleri yönetim gi
derleri 1 51u 785 000 

3. Emlâk ve Bakım İşleri Mü
dürlüğü yönetim giderleri 54 615 000 

4. İşçi meskenleri giderleri 10 207 000 

5. İnşaat ve ıkontro1. giderleri 34 072 000 

6. Müşterek giderler (Genel 

masraf) 157 445 000 

7. Sigorta giderleri 2 849 580 000 

8. Zarurî (malzeme mubayaası 
giderleri 60 000 000 

Sayın senatörler, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü

ğünün 1974 yılı plasman programı da şöyle
dir r 

TL. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tahvil mubayaası 
İşçd meskenleri kredisi 
İnşaat yatırımları 
Gayrimenkul mubayaası 
Sanayi kredisi 
Vadeli hesap 

2 097 277 000 
1 000 000 000 

116 624 000 
3 000 000 

15 000 000 
40 000 000 

Toplam 3 271 901 000 

Muhterem senatörler, 
Bugün Sosyal Sigortalar Kurumu, nakit, 

menkul ve gayrimenkul olmak üzere 15 milyara 
yalkm hir varlığa sahiptir. Bundan kıvanç duy
maktayız. 

Sağlık hizmetleri : 
Kurumun halen 61 adet hastanesi, 64 adet 

dispanseri, 75 adet sağlık istasyonu, 3 adet sa
natoryumu ve 3 adet de doğumevi mevcudolup, 
hastaneye yatak adedi ise 14 135"tir ve yine bu 
sağlık 'tesislerinde 3 115 doktor, 244 eczacı ve 
2 465 hemşire, - ebe ve sağlık memur ve memu-
resi çalışmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Kurumun sağlık tesislerinde ve 1973 yılın

da 11 400 000 işçi ve aile efradı, ikurumun an
laşması doktorlarında da 2 500 000 olmak üze
re ceman yekûn 13 900 000 kişinin muayenesi 
yapılmış ve 'bir kısmı da tedavi görmüştür. 

Görüşümüz odur ki, hazı ufak tefek kusur
lar hariç, sosyal Sigortalar Kurumu tam »bir 
sosyal hizmet örneği vermektedir. 

Sayın Balkan, değerli senatörler; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kayda değer 

sosyal hizmetlerinden diğer 'birisi de, 1973 yılı 
sonu itibariyle 71 000 civarındaki sigortalı iş
çilere tam 3 milyarın üzerinde ve % 4 faizle 
15 ilâ 20 vadeli konut kredisi vermek suretiyle, 
sosyal hizmetin en güzel örneğini vermiş mes
ken darlığını giderme gayretini takdirle anıyo
ruz. 
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Bir ikincisi ve bizi duygulandıran takdire 
şayan 'hizmeti ise, sadece 1972 - 1973 ders yılı 
döneminde işçi çocuklarından 475 öğrenciye 
'taihsfil yapmaları için 8 000 000 TL. civarında 
Iburs vermiş olmasıdır. 

Özerkliğe salhip bir kamu kuruluşu olan bu 
dev müessesenin merkez teşkilâtında: 3 304, 
sağlık tesislerinde: 22 008, kurum şubelerinde: 
9 .239 olmak üzere ceman yekûn 34 551 personel 
feragatle çalışmaktadır. 

Sayın «senatörler; 
Çalışma Bakanlığının denetim ve muraka

besine tabi ve fakat özerk bir kamu kuruluşu 
olan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlü
ğü 1946 yılında 4837 'sayılı Yasa ile kurulmuş-
muştur. Görevi ise, işsiz yurttaşlarımızı meslek 
ve yeteneklerine göre uygun işlere yerleştirme 
gayretini 'sürdürmektir. 

Değerli senatörler; 
İstihdam (hizmetlerinin gelişmesi her şeyden 

önce, bölgeler ve sektörler arası dengeli yatı
rımların yapılmasına ve iş olanakları yaratıl
masına ve çok sayıda işyerleri açılmasına bağlı
dır. İş ve İşçi Bulma Kurumunun merıkez ve 
taşra teşkilâtlarına, kurulduğu 1946 tarihinden 
1973 yılı sonuna kadar 14 670 000 kişi işe yer
leştirmeleri için ımüracaat etmiş ve bunlardan 
13 930 0001i işe yerleştirilmiştir. Halen iş 
bulamayan, yani işgücü fazlası kadın 
ve erkek olmak üzere 1 600 OOO'dir. 1973 yılında 
Kuruma 581 432 kişi iş için müracaat etmiş ve 
bunlardan 395 084'ü uygun işlere yerleştirilerek, 
müracaatın böylece % 67.95'i plase olunarak 
karşılanmıştır.. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Dış istihdama gelince; dış ülkelerle yaptığı

mız anlaşmalar mucibi, 1961 yılından 1973 yılı 
sonuna kadar î§ ve İşçi Bulma Kurumu kanalı 
•:1e dış memleketlere 790 287 işçi gönderilmiş 
olup sadece 1973'de 135 b20 işçi gönderilmiştir. 
Ayi'-r-a, 2 . 1 . 1974 tarihi he 20 . 4 . 1974 tarihle
ri arasında yine 7 713 işçi aış ülkelere gönderil
miştir. 

Avrupa kıtasının muhtelif memleketlerine 
ıçalıvmaik için gitmiş bulunan ve oralarda çalışa
rak tide etmiş olduğu kazancından artırmak su
retiyle ve Amerikan Doları olarak yurdumuza 
transfer ettikleri döviz miktarı yıllara göre şöy-

"'edir: 1965 yılında 69 781 894 iken, bu miktar 
1972'de 740 105 494'dür. 1973'te ise 1183 255 033' 
e ve 1965 - 1973 yılları arasında toplam olarak. 
3 193 081 965 Amerikan Dolarına çıkmış ve Türk 
parası ile yaklaşık olarak 4 1 896 229 475 Tl'dir. 
İşçilerimizin bu mesut olayını takdirle karşılıyo
ruz. 

Sayın senatörler, bu tatlılığın yanı başında, 
bir de hazin ve acı taraf vardır. Bugün memle
ketimizde işgücü fazlası, yani bir işe girememiş 
işçi sayısı, resmî kayıtlara göre, 1 600 000 civa-
rınd-adır. Buna bir de gizli işsizliği eklersek, 
tahminen 2,5 - 3 milyon ci\ arında bir işsiz kitle
mi mevcuttur. Bun]ar millî ekonomiye katkıda 
bulunmadığı gibi, millî h^ı ladan da nasipleri
ni adamadıkları cihetle üzgün ve küskündürler. 
BunİHi'in haricinde, yarın dış ülkelerde çalışmak
ta olan işçiler de yurda döndükleri zaman, bu 
hal daha da endişe verici olacaktır. O halde, 
evleviyetle ve süratle bü/ük yatırımlara yöne
lerek yeni yeni çal,ı§ma sahaları açmamız ve iş 
hacmi yaratmamız gerekir. 

Değerli senatörler, İş ve işçi Bulma Kurumu, 
işçil-ıimizin meslekî bilgikrini artırmak, çalış
malarının daha rantabl olmasını sağlamak ve 
binnetice memleket ekonc misine daha yararlı 
olmaları için 1973 yılında 298 kurs açmış ve bu 
kursa, kadın ve erkek olmak üzere ceman 4501 
işçji katılarak, kursu başarı ile bitirmişlerdir. 

19"4 yıhnda 5 ilde kurulması karar altına alı
nan Eğitim Merkezlerinin faaliyete geçmesi ile 
yılda 30 000 civarında işçi meslekî bakımdan eği
time ve lisan bakımından ds kursa tabi olacak
tır. Zira, sanayi kesiminde :gelişen ve oluşan 
teknolojik değişmeler ve devamlı olarak yurt 
dışır.a kalifiye işçi gönderilmiş olması hali, iş
gücünün teknolojiye uygun biçimde eğitimim 
gerekli kılmıştır. 

İş çe İşçi Bulma Kurumunun gerek yurtiçi ve 
gerekse yurtdışı büyük gayret ve faaliyetleri 
yanında, yıllık bütçesi de o kadar mütevazidir. 
1974 yılı bütçesi ılOl 081' 605 TL.'dir. Bunun 
72 05!5 000 TL.'si Çalışma Bakanlığı Bütçesin
den tefrik olunan ödenek olup, 29 026 805 li
rası da Sosyal Sigortalar Kurumu primleri geli
rinden aldığı işyerlerine işçi yerleştirme hizme
tine 'karşılık % 0,5 'hisse tutarıdır. Merkez vıe 99 
taşra ünitesine nazarî kadrosu 2 101 ve fiilî 
kadrosu ise halen il 926 personeldir. 
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Muhterem senatörler, yine Çalışma Bakanlı
ğının teftiş ve murakabesine tabi olmakla »bera
ber, özerk bir kuruluş olan kısaltılmış adı «"Bağ -
Kur» dan söz edelim. Bu kurum 1479 sayılı Ka
nun ile kurulmuştur. Devlet, sadece kuruluş 
masraflarını karşılamıştır. Kendisime üye bulu
nan bağımsız çalışanların ödediği primlerle mas
raflarını finanse etmektedir. 

Bağ - Kur, kanuna dayanarak sigortalı üye
lerine malulllük, yaşlılık ve «ölüm hallerinde sos
yal yardım yapan, toplu işyeri ve konut kredisi 
veren, keza sigortalı üyelerinden esnaf ve sanat
kâr olanlara işletme ve tesis kredisi veren bir 
müessesedir. Bu teşkilâta, kuruluşundan bu ya
na 770 000 kişi kendiliğinden mıüracaat ederek 
tescillerini yaptırmıştır. 1974 yılı içerisinde ilse 
125 '000 ilgilinin yeni baştan tescil için başvu
racağı sanılmaktadır. Halkımızın bu ilgisine te
şekkür ederiz. 

Sayın senatörler, uygulamanın başladığı ta
rihten bu yana Bağ - Kur '259 sigortalı veya hak 
sahibi üyesine değişik sigorta kollarından yar
dım yapmış ve ölen 2 OOO'e yakın sigortalı üye
sinin ailesine cenaze »masrafı ödemiştir. Keza, 
üyeleriınıe işletme ve tesis kredisi olara/k Türkiye 
Halk Bankası aracılığı ile 160 milyon lira da
ğıtmıştır. Tahsil ettiği üç aylık ortalama prim 
tu t an ise 170 milyon lira olup, hiç de küçüm
senecek bir rakam değildir. 

Bağ - Kur'un yıllık yönetim giderleri ise, 
yıllık prim gelirin % l ri kadardır. Sebebi ise, 
makineye dönük bir yöntemle çalışmasının so
nucudur. 

Cumhuriyet 'Senatosunun muhterem üyeleri, 
1974 Malî Yılı Genel Bütçesi 82 472 763 '940 TL. 
olarak Yüce Heyetinizce kabul buyurulduğu 
takdirde Çalışma Bakanlığının 171 '967 054 TL. 
tutarındaki bütçesinin genel bütçeye oranı binde 
2,08 'olacaktır. Bakanlığın bu bütçesinden 
72 055 000 TL. ödenek olarak İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğüne transfer olundu
ğu zaman, bu Bakanlığın yönetim, denetim, 
araştırma, işçi sağlığı ve iş 'güvenliği, çalışma 
koşulları ve dış ilişkiler gibi her birisi yurt öl
çüsünde önem taşıyan faaliyetlerini nasıl sürdü
recektir?... 

Bugün memleketimizde İş Kanunu kapsamı
na alınmış 187 9:93 adet işyeri mevcuttur; ya
ni tescili yapılarak, dosya açılmış işyerleri. Bun

lar, irili ufaklı olmak üzere, bir kısmı özel sek
töre, bir kısmı da kamu sektörüne aittir. 200 OOO'e 
yaklaşmış işyerlerinin İş Kanunu ve gerekse İş
çilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Tüzü
ğü yönünden yapılması gerekli teftiş ve kontro
lü kanımızca halen mevcut 160 - 180 adet iş mü
fettişi ve bir o kadar da iş güvenliği müfettişi 
ile üstesinden gelinemeyeceği kanısındayız. Eğer, 
işyerlerinin teftişinden bir sonuç beklenecekse, 
Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri ile iş -güven
liği müfettişlerinin sayılarının yeteri seviyesine 
getirilmesi öncelikle ıger ekmektedir. 

Çalışma Bakanlığı Bakanlık müfettişleri, Ça
lışma Bakanlığı İşçi Sağlığı 'Genel Müdürlüğü iş 
güvenliği müfettişleri, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Genel Müdürlüğü müfettişleri, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü müfettişleri 
k i ; bunlardan Bakanlık müfettişleri Bakan adı
na, Genel Müdürlük müfettişleri de Genel Mü
dür adına teftiş yaparlar. Çalışma Bakanlığı iş 
'müfettişleri ise, kamnı ve özel sektöre ait işyer
lerinde Devlet adına teftiş yaptıkları ve hepsi 
de yüksek tahsilli oldukları ve ayrıca imtihan 
kazanmaık suretiyle müfettiş tayin olundukları 
halde, bu iş müfettişlerine, diğerlerine verildiği 
gibi, devamlı harcırah 194J6 yılından beri veril
mez. Sosyal adaletin tecellisine çalışan ve onu 
tevzi eden bir Bakanlığın bu tutumunu şahsım 
adına kınıyorum. Biraz evvel arz ettiğim ve dört 
grupta saydığım müfettişler yılın hemen hemen 
10 ayını masa başında geçirirken, Çalışma Ba
kanlığı iş müfettişleri yaz - kış, yağmur ve kar 
demeyip, şehir, kasaba ve köylerden tutunuz da, 
ıssız ovalarda, gayrimeskûn yerlerde ve dağ ba
şında maden ocaklarında teftiş yaparlar. 

Tarım kesiminde çalışan işçilerin çalışma 
şartlarını düzenleyecek olan Tarım İş Kanunu 
tasarısının süratle Yüce Parlamentoya şevkini di
lemekteyiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun işverenlerden 
alacağı ve bir türlü tahsil edemediği prim ala
cakları yekûnu yaklaşık olarak 1 milyarın üze
rindedir. Bu kayba sebep ise, işyerlerinin sigor
ta kapsamına alınmasında, işyerinin ilk tescili 
sırasında görevli memur ve şube müfettişleri
nin, işyerinin muhatabını, mükellefini; yani 'asıl 
işverenini açıkça tespit etmediklerinden illeri 
gelmektedir. 

Şöyle ki : Ekseriya eğlence işyerleri patron
ları hiçbir maddî varlığı bulunmayan işçilerden 
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birisini işveren olarak gösterip, işyeri tescilini 
onun üzerine yaptırmaktadır. Varlıksız olan bu 
işçi de gününde primini ödeyemeyerek terakümıe 
sebebiyet vermektedir. Halbuki, işyerine tescil 
işi için ilk gelen Sosyal Sigortalar Kurumu 
yetkilisi, işyerinden Emniyet Müdürlüğünce tan
zim olunarak verilmiş bulunan ve keza mahallî 
belediyelerce verilmiş bulunan ruhsatiyeleri ve 
Maliye Vergi Dairesi Müdürlüğünce gelir ver
gisi mükellefi kimin bulunduğunu tespit etse, 
böyle sigorta prim kaybına sebebiyet verilmezdi. 

Toplu iş sözleşmesi müessesesinin, işin ve
rimliliğini gerçekleştirme, çalışma düzen ve ba
rışını koruma yolunda gelişmesinden memnun
luk duymaktayız. 

1317 sayılı Kanun ile değişik 274 sayılı Sen
dikalar Kanunu hükümlerine muvazi olarak fa
aliyet gösteren hür ve milliyetçi sendikacılığı
mızla gerçekten övünmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, sözlerimi 
burada bitirirken, bu (Bütçenin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını diler, sizlere derin 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde gruplar adına yapılan konuşmalar bit
miştir. 

Şahsı adına Sayın Hikmet İsmen, buyuru
nuz. 

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

Çok iyi bilineceği gibi, işsizlik toplumsal so
ranların en »nemlisidir. Çünkü, yaşama hakkı 
çalışma hakkına sıkı sıkıya bağlıdır. Geçimini 
çalışmakla temin eden emekçi sınıflara çalışma 
imkânı sağlanmıyorsa, yaşama hakkı da sağ
lanmıyor demektir. Oysa, Devlet idaresinden 
maksat, bu sorunları çözmek, Anayasanın tanı
dığı hak ve özgürlüklerin tastamam uygulan
ması gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. 

İşsizlik, yalnız işsiz kalan insanların meselesi 
değildir. Bu bütün bir yurt sorunudur. Çünkü, 
çalışma çağındaki insanları işe bağlamak zo
runluluğu vardır. Bu, başarllamadığı ölçüde eko
nomik bünyeye gitmek olanağı da yoktur. 

Geçmiş dönemlerin uygulamalarında işçi so
runlarına birçok çözüm getirmek şöyle dursun, 
her vesileyle daha başka sorunlar eklenmiş ol
duğunu görüyoruz. Bunların başında İş Kanu
nunun her vesileyle yeniden düzenlendiği ve işçi 

yararına olan madde hükümlerinin giderek işçi 
aleyhine dönüştürüldüğü ve öylece getirildiği 
sayılabilir. Her defasında bu böyle olmuştur, hiç 
değilse düzeltmeler yapılmamıştır. Daha yu
varlak, daha elâstikî cümlelerle bezenip, yoru
ma bağlı hale gelen hükümler yeni yeni sorun
lar meydana getirmiştir. Öte yandan, bugün 700 
bini aşkın insanımız yabancı ülkelerde hayatla
rını sürdürmek ziorunluluğundadırlar. Böylece 
memlekette bir ölçüde işsizlik giderilmiş olmak
la beraber, genel olarak gerek dışarda, gerek 
memlekette huzur içinde olunmadığı da bir ger
çektir. 

Geçmiş iktidarlar bu konuda yabancı ülke
lere giden insanlarımızın memlekete gönderdik
leri dövizleri sürekli bir malî kaynak telâkki et
mişler, gerekli tedbirler alarak memleket için
de yaşamlarını sürdürme politikası güdecek yer
de, her yıl daha ne kadar işçi gönderme imkânı 
sağlanır diye hesap etmişlerdir. Kal diki yıllarla 
gönderilen ve milyarlara varan dövizler hiçbir 
yatırımda da değerlendirilmemiştir ve öylece 
terkedilmiştir. Bütün yapılan şey, dışarıya gi
den insanlara memlekette iş bulma derdinden 
kurtulmuş olmalarıdır. 

Geçtiğimiz günlerde televizyonda Almanya' 
daki işçilerin sorunlarıyle ilgili bir program iz
ledik. Çeşitli kentlerdeki işyerlerinde çalışan iş
çilerle röportajlar yapılmıştır. Sorulara alman 
cevaplar; kazançlarından ihtiyaçları kadarını 
ayırdıktan sonra, bankalara yatırdıkları tasar
rufların milyarı aşkın olduğu anlaşılmaktadır. 
Türkiye'ye gönderilen dövizlerin dışında kalan 
ve nasıl nerede değerlendireceklerini bilmedik
leri, hükümetlerin yol göstermediği, bu konuda 
tecrübesiz ve kimseye de güvenceleri olmadığı 
için, binbir emekle meydana getirdikleri bu ta
sarrufları bankalarda saklamayı yeğ gördükle
rini açıklamışlardır. Her biri, Devlet yardım et
se de bir yatırım yapsak yolunda sızlanmalar
dır. Batı Almanya kapitalizmi yabancı işçilerin 
Alınan bankalarında birikmiş dövizlerini yatı
rıma çekerek kendisini yabancı işçilere finanse 
ettirmeyi becermiştir. 

Geniş ölçüde aile parçalanmalarına yol açan 
en diri varlıklarımızın yabancı ekonomilerine 
hizmet etmelerine yıllarca sessiz kalınmıştır. Bu 
duruma gelmiş bir düzensizlikte tekrar yeniden 
bir biçime girmek pek kolay olmayacağa ben-
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temektedir. Eğer emek gücümüzden 700 foin ka
dar insanımızı yabancılar emrine aktarmışsak, 
bunun sorumlusu, elbetteki ülkemizi toplum za
rarına yönetenlerindir. Ancak, bu da böyle kıya
mete kadar gitmez. Çağımız, akıl çağıdır ve ça
ğın karakteristiği siyasal ve sosyal uyanıştır ve 
Türkiye de bu çağa ayak uydurmuştur. Büyük 
bir uyanış içindedir, egemen çevrelerin telaşı 
da bundandır. Her doğruya çelme takma çaba
sı içindedirler. Böyle uyanışlar çağ dışı tedbir
lerle önlenemez. Sosyal uyanış, yücelmenin yo
ludur ve bu sosyal kurtuluş 'tarihinin hükmıüdür. 
İşte 14 Ekim seçimi sonuçlarıyle halkımızın bu 
(tarihî hükmü (bir ucundan gerçekleştirdiğini gö
rüyoruz. 

Saym senatörler, Hükümet Programında, 
«çabşma hayatiyle ilgili ıha'klar süratle yaygın
laştırılacak, yürüyen hayatın gerisinde kal
mış yaisa hükümleri değiştirilecek ve gerekli 
yeni yasalar çıkarılacaktır.» den/miekte ve işçi 
sorunlarına getirilmesi düşünülen çeşitli çö
zümler paragraflarda yeralmaktadır. Bugün 
görüyoruz ki, Çalışma Bakanı .Sayın iSav, za
man geçirmeden kısa sürede konuları ele almış
tır. Örneğin; kıdem tazminatı konusunu Hü
kümet Programında vaat edildiği şekilde ger-
ç ekleştirmek hazırlığı içindedir. Bundan gerçek
ten kıvanç duyuyoruz. Yine programda yeralan 
sosyal güvenlik kuruluşlarının (bir mierkezde 
toplanması konusunda da adım atılmış, araştır
maların sürdürülmekte olduğumu öğreniyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde toplanan Bağ - Kur Ge
nel [Kurulunda Sayın Bakan bu konuda açıklama 
yapmıştır. Bu tasarı gerçekleştiği zaman çalı
şanların 'birçok soranları çözümlenmiş olacaktır 
ve en hasta işçi - memur tartışması sona erecek
tir. Ancak, bugüne kadar karışık ıgiden Ibu iş
lerden hiç zarar görmemişe (benzeyen işveren 
çevrelerinin bunu pek (benimsememiş olduğu, 
engellemeye gitmek isteyecekleri sert çıkışların
dan anlaşılmaktadır. Bilineceği gilbi, Sosyal Si
gortalar Kurumu uyarınca her işveren çalıştır
dığı işçiden % 10 oranındaki prim kesenekleriy-
le, kendisinin de işveren olarak belirli oranda 
kaıtkısıyle 'belirli süre içinde ilgili kurum şu-
fbesine ödemesi gerekirken, !bu görevin yerine ge
tirilmediği yıllardır iddia edilmektedir. Bundan 
başka, % 20'ye varan gecikme zamları da hesap 
edilince, işverenlerin (bu paraları (bir çeşit oto-

ftinanısman olarak ikrullandıkları, yani ucuz kre
di .temim etmekte oldukları anlaşılmaktadır. Bu 
iddialar suya gitmekte ve öylece geçiştirilmek
tedir. Bugün için işçilerin en kuvvetli dayana
ğı olması gereken Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
tam tersine, huzursuzluk ve güvensizlik kaynağı 
olduğu Ibilmmfektedir. 

BAŞKAN — iSayın İsmen iki dakika içinde 
lütfen toparlar mısınız? 

HÜKMET İSMEN (Devamla) — Peki efen
dim, teşekkür ederim. 

Kurumun, işverenlerin milyarları bulan prim. 
(borçlarını (hâlâ talhslil edemediği (biliniyor. Biraz 
önce tbalhis konusu 'ettiğim gilbi, Sayın Bakanın, 
sosyali .güvenlik ıkurumlarınm (bir organda top
lanması, yeniden düzenlenmesi kararında oldu
ğu görülüyor ve 'böylece bu .gibi aksaklıkların 
yoluna ve yöntemine (konacağı anlaşılıyor. An
cak, (bu tasarı gerçekleşinceye kadar ibazı ted-
(birleıie alınamaz mı aea>ba? Örneğin; İler yıl 
toplaman vie hiçtbir yetkiye de sahip olmayan Sos
yal Sigortalar Kurumu yöneticilerini ibra etme 
veya etmemenin öncelikle Genel Kurula tanın
ması mümkün değil imidir? 'Bir kararla Kuru-
ımun Genel Kurulunda 'bütün işçi örgütlerinden 
temsil edilen işçi sayısına göre (bir oran /bula
rak işçilerin bu kurulda söz ve karar sahibi ol
maları mümkün değil midir? Böyle 'bir uygula
ma demokratik Ibir düzeni de egemen kılar sa
nıyorum. 

Sayın senatörler, işçi - memur ayırımı so
runu ortadan kalkacağı gibi, ıbütün çalışanların 
Ibir ölçüde huzura kavuşturulacağı da açıktır. 
Bu öneri üzerine; yani üç kurulun bir arada top
lanması önerisi üzerine Bağ - Kur 'Genel Kuru
lunda konuşan işveren sözcüleri karşı görüşler 
getirmişlerdir; (bunu yadırgamıyoruz. Ancak, 
işçi sorunlarına köklü 'çözümler ıbulmakla yü
kümlü (bir grup sendikal kuruluşların İbaşını 
çeken Türk - İş Federasyonu Başkanı, (bu konu
da en istekli destek olması lâzım gelirken, tam 
tersine, mevcut dağınık kurumları sürdürmek, 
(birimin kötü -çalışmasını yererek ötekini kuvvet
lendirmek isteği göstermiştir. 

Sayın Bakanın Sosyal Güvenlik Kurumu
nu en kısa zamanda gerçekleştirecek Ibir mer
kezi (sistem önerisine itibar .edilmemiş gibi ve 
(bürokratik karışıklıklarım sürüp gitmesinden, 
çalışanların sosyal güvenliklerinin teminat al-
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tına almayı beniımöeınemiş igöranmesini pek çok 
yadırgıyoruz. Ayrıca, (bu ıgorüşü sözde bırakma
yıp İYAıK kanon .teklifini de Çalışma Bakanlı
ğına sunmuşlardır. IBu karnın teklifi 42 asıl ve 
o geçici (maddeden 'oluşmaktadır ve toplu söz
leşme kapsamına giren sendikalı, ısendikasıız tüm 
işçileri İYAK'm zorunlu üyesi saymaktadır. 
Eğer mevcut dağınık kurumlar bir organda top-
lanmalk ve sosyal (güvenliği teminat altına almak 
olacaksa, işte bu İYAK kanun teklifiyle, dana 
gerçekleşmeden dağıtmak olmayacak mıdır? 
Teklife 'göre işçilerin 'ücretlerinden Sosyal Si
gorta için laynlan ödeneklerden başka ayrıca, 
% 5 oranında alınacak kesenekler İYAKta top
lanacak ve [bunun kullanma yetkisi Türk . İş yö
neticilerinin •elinde olacaktır. 

BAŞKAlN — Lütfen konuşmanızı (bitiriniz. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Topluyo

rum efendim, pek az kaldı. 
İYAK ısınaî, ticarî, bankacılık faaliyetleriyle 

çeşitli sektiöre'ülük yapacaktır. Kurumun fo
nu tüm işçilerden kesilecek aidatlardır, kâr
ların % I5'i Türk - İş'e 'transfer 'edilecektir. Yö
netim Kurulu, iher ne kadar genel kurul tara
fından seçilecek ise de, ıgetirilen (bazı hüküm
lerle Genel Kurulun iradesi sınırlanıp, Türk - İş 
tarafından atanması ıgüvence altına allınmakita-
dır. 8 nci madde bunu ifade etmektedir. 

Sayın senatörler, ıgörülüyor ki işçi kesiminin 
kendi sorunlarına ısahip çıkması, kendi kazanç
larına egemen olması bazı çevrelerce 'engellen
mek isteniyor. Bu noktada çok ayrıntılı görüş
mek istiyorum; ama vaktim müsait değil. 

[BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, lütfen son 
cümlenizi ifade buyurunuz efendim. 

HÜKMET İSMEN '(Devamla) — Teşekkür 
'ederim, topluyorum efendim. 

(Bu teklifin Çalışma (Bakanlığına sunulma
sından 'bir süre isonra da Milliyetçi Hareket Par
tisi Genel Başkanı ve arkadaşları tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına İYAK teklifi 'gön
derilmiştir. İnıcelenımıesinden Türk - İş teklifinin 
aynen (benimsenmiş olduğumu görüyoruz. Bu bir 
raslantı mıdır? Bu tekliflere Sayın Bakanın 
ne diyeceğini talbiî (bilmiyoruz; fakat İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulunda 
hür teşelbbüsün yatırımlarına aktarılacak fon
ların birikmesine hizmet, edeceği için, İYAK'ın 
kurulması ıgirlişimlerine karşı çıkılmayacağı be

yan 'edilmektedir. İşçiden yana 'sendikacıların 
(kuşikuısu'z ibuna karşı ıçıbacağını kabul ediyoruz. 

Sayın senatörler, bir noktaya daıha değin
mek istiyorum. 'Toplu sözleşmelerde yetkili sen
dika saptanmasında anlaşmazlık çıktığı takdir
de, 'işçilerin gizili oyuna başvurulması konusun
da Hükümetin olumlu tutunra yıllardır özlenen 
ve dile (getirdiğimiz bir demokratik hakkın ka
zanılması şeklinde ıgörünüyor. Bu çözüm, işçi 
dostu olsun olmasın, Evrensel İnsan Hakları Bil
dirgesine imzasını koymuş 'olmakla övünen ve 
de hukuk devleti ilkelerine bağlı olduğunu sa
vunanların (kıvançla karşılayacağı bir karardır. 

Sayın Bakana ve Bakanlık (görevlilerine âdil 
'bir toplum düzeni getirmeyi vaadeden bu çalış
malarında başarılar dileriz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER, '(Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
'Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş 

ve dileklerim 10 dakikaya, sığdırılacak .kadar az 
değildir. Ancak, benden evvel konuşan arka
daşlarım benim söylemek istediklerimin çoğunu 
ifade (buyurdular. Bien, sadece ba.zı noktalara do
kunarak geçeceğim. 

Önce şunu (belirteyim ki, 'yurdumuzda işçi 
ve işveren hukukunda çağdaş bir anlayış içine 
ıgirilmesine bugünkü Başbakanın önderlik yap
mış okluğunu unutmak mümkün değildir. 

İşçi ve işverenler arasındaki karşılıklı hak 
ve vecibeleri tespit <ederken âdil ve ıgeçerla. hü
kümler konulmasını dikkat edilmelidir. Çünkü, 
herhangi bir işçinin günün birinde işveren du
rumuna ve herhangi bir işverenin de günün bi
rinde işçi duurm.'una 'geçebileceği bu dikkatte 
kıstas olarak alınmalıdır. Sınırsız isteklere ve 
haris (kısıntılara yer Verilmemelidir. Kaynak
ların kuruitulmaması ve daha da verimli bir 
hale ıgelmesini sağlamak ortak bir arzu hailine 
[getirilmelidir. 

Sayın senatörler, hızla artan nüfusumuzdan 
'doğan işsiz ısayısıyle artmakta olan iş alanların
dan doğan iş sayısı orantılı değildir. Gittikçe 
bu işsizlik toplumu buhrana sürüklemektedir. 
İşyerlerini şehir çemiberinden kırsal alanlara 
da yaymak şarttır. Bunun için tarım işçilerini 
de bir sosyal 'güvenlik içine almakta acele et
meliyiz. 
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Yurt (dışındaki işçilerimizin .dövizleri, ken
dileri için güvenilir yatırımlara çevrilmelidir. 

İşçi konutları üzerinde de titizlikle durmak 
lâzım. Ancak, Türkiye ide toplu konut yapımın-
da sakıncalı ibir tutuma girilmiş olduğunu da 
(belirtmek isterim. 

iSayrn senatörler, .konut, mutlaka herkese, 
her aileye lâzım olan İbir ihtiyaçtır. «Dünyada 
Kuran, ahirette iman,» derler; fakat «Dünyada 
mesken, ahireltte iman». Bu, aritık bir Atasözü 
olarak topluma işlemiştir. Bu lbakımdan, konut 
yapımına dikkat edeceğiz. Ancak, konutu yapar
ken ibir kast sistemine de gitmeyeceğiz. Bir 
yerde toplu konut yapılıyor; şurası sulbay ma
hallesi, öbür tarafı işçi mahallesi, beri taraf fi
lân mahalle şeklinde değil, işçilerimize mümkün 
olduğu kadar dağınık [bölgelerde; yani daha 
doğrusu toplumun içinde münferit yerlerde 
konut yapılmak üzere konut sahibi edilmelidir
ler. Bunun uzun uzadıya mahzurlarını anlata
cak değilim, takdirlerinize arz ederim. 

iSonra, işçilerin kıdem tazminatlarından bü
yük mikyasta bir yergi alınmaktadır. Halbuki 
işçi, bu tazminatını hak ederken primini öde
miş, vergisini de ödemiştir. Bunun için bu taz
minatların vergiye tabi tutulmamasını diliyorum. 

1186 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre 
bir (borçlanma vardır. Bu borçlanmadaki hoş
luğu Çalışma Bakanlığı bilmektedir. Bu bakım
dan hu boşluğun da biran önce doldurulmasını 
diliyorum. 

Muhterem senatörler, (memur - işçi ayırımı 
ortadan kaldırılmalıdır. Takdir (buyurursunuz, 
bundan önce işçilerin emekli dul ve yetimleri 
hakkındaki kanun tamamen memurların emekli, 
dul ve yetimlerinden ayrı hir statü İçindeydi. 
Ayrı ayrı verdiğimiz kanun teklifleri yüksek 
iltifatlarınıza mazhar olarak, hu büyük sakın
cayı ortadan giderdi. Bunlardan bir tanesi, işçi-

• lerin malûl edildikten sonra kontrol muayene
lerine t ahi 'tutulması idi. Bir işçi iş göremez 
raporu alıp işinden ayrılıyordu ve bu işe bar baş
ka kişi almıyordu. Bir - iki yıl sonra kontrol 
muayenesinde işçi iş görecek durumda gösteri
liyordu; fakat gittiği zaman me işi veriliyordu, 
ne ^le bağlanrmakta olan maaşını alabiliyordu. 
Bu (büyük hir haksızlıktı; giderildi. 

Diğeri de, işçilerin dul ve yetimleri hak
kındaki husustur. İşçinin kız çocuğu muayyen 

hir yaşa geldikten sonra ımaihrum ediliyordu bu 
haktan; fakat kaibul edilen bu kanunla işçilerin 
de, tıpkı memurlar gilbi, dul ve yetimleri aynı 
hakka kavuştular. Ancak şunu belirteyim ki, 
bugün 1101 sayılı Kanunla memurların eski ve 
yeni emekli oluşları arasındaki ayırım kaldırıl
dı, İbir eşitlik sağlandı; fakat maalesef hu 'eşit
lik işçilerde sağlanamadı. Bilhassa bunu istir
ham ediyorum. Bu eşitlik sağlansın eski ve yeni 
işçi emeklileri dul ve yetimleri aynı hakka sa
hip edilsinler. Çok perişan durumdalar. Geçen
lerde ide İbir toplantıları oldu ve hatta kimse 
ilgi gösterim ediği için (mahzun ve meyus olarak 
ayrıldılar. İşçilerde de eski ve yeni emekli diye 
ortada ibir fark kalmamalıdır. Bugün hir işçi 
hangi branşta, hangi hizmet süresi içinde ne ka
dar emekli aylığı alıyorsa, aynı onun eşiti olan; 
fakat çok eskiden emekli olmuş bir işçi de aynı 
hakka sahip olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Özer iki dakika içinde 
lütfen bitirmenizi rica edeceğim. 

HAMDİ ÖZEK (Devamla) — Bir dakika 
kaldı efendim, (belki o kadar da sürmeyecek 
Sayın Başkanım. 

Emekli dul ve yetimlerin muayene, tedavi 
ve ilâç masraflarının Sosyal Sigortalar Kuru
munca sağlaınıması için; zaten kanun çıktı; fa
kat uygulanaımıyormuş, (bunun için de şikâyetler 
var. 

Üçüncüsü; işçi emeklilerine de uzun vadeli 
yeterli derecede bir konut kredisi verilmelidir. 
Çünkü bugünkü şartlar 'arasında İbir konutu 
meydana getirmek (bir hayli zordur. Bu bakım
dan uzun vadeli ve yeterli konut kredisinin de 
sağlanmasını diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı noktalar var
dır; fakat vaktimizin darlığını '.Sayın Başkan 
ikaz buyurdukları için onu arz edemeyeceğim. 
sadece Bağ - Kur hakkında -birçok dedikodular 
vardır. Gazetelerde bazı delililer igösterilımek su
retiyle efkârı umumiyeye yayınlandı. Bu hu
susta Bakanlık ne yapmıştır ve yapmayı düşü
nüyor? Her halde Bağ - Kur .mensuplarına da bu 
bir güvence sağlayacaktır. Bu halkımdan da Sa
yın Bakanın bir açıklama yapmasını diliyorum. 

Yüce (Senatoya saygılar sunar, Bütçenin Ça
lışma Bakanlığı mensuplarına ve şerefli Türk iş
çisine hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla, 
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BAŞKAN — ,'Sayım Cemal Turgut?. Yok. 'Sa
yın Hüsnü Dikeçligil. Buyurunuz efendini. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlar; 

•Şimdi Türkiye'miz bir krizin içerisindedir. 
Bunu kalbul etmek mecburiyetindeyiz. İşçi sağ
lığı meselesi, Türkiye'de de bu pahalılık devam 
ettiği müddetçe temin edilemez. İşçilerimiz bu 
ücretle, samimiyetle söylüyorum ki tam gıda
larını alacak durumda değillerdir. Hükümet 
bir iktisadî politikanın içerisine girmişti; ama 
Avrupa ile bizi mukayese etmek suretiyle giriş
ti. Avrupa'nın yapısı başka, bizim yapımız baş
ka. Fiyatlar artar; ama her zümrenin geliri de 
ona göre orada artar. Bizde maalesef fiyat artı-
şıyle beraber işçi - memur ücretleri dengeli de
ğildir. Bugün yine Bağ - Kur'a giren orta sınıf 
•çalışanların da (Bakkal, sanatkâr vesaire) du
rumu hakikaten üzücüdür. Satacak emtiayı dahi 
bulamamaktadır. Meselâ 5 - 10 kuruş kazandı
ğı şeker Gima'ya verilmektedir. Peki bu orta 
sınıf ne kazanacak, ne satacak! Bir defa Çalış
ıma Bakanlığı bürokratik bir bakanlık değildir; 
vaktiyle de böyle kurulmuş bir bakanlık değil
dik", araştırmacı bir bakanlıktır. Tam manasıyle 
araştırmacı bir bakanlıktır dersek, bence yan
lış söylemiş oluruz. Bunun içerisinde değildir. 

Türkiye 19 ncu Asır Avrupa'sını yaşıyor; 
bunu kabul etmek lâzım. Çünkü, artık şehirler 
gelişiyor. Taban fiyatları öbür tarafta artar; 
.ama gelir de şehirden o emtiasını onun iki misli 
fiyatla aldığı takdirde bu iş sarsıntıyı doğurur. 
Hele, şehire yerleşmiş insanlar yiyicidir. Gelini 
de ona göre sabit ve dardır. Bu suretle bu sıkın
tı da devam edip artacaktır, bunlara da iş bu-
lunamaya c aktır. 

O halde Çalışma Bakanlığı, işçi ücretlerinin 
üzerinde bugünün fiyat artışına göre hassasiyet
le durmak mecburiyetindedir İçi, işçi çocukları 
normal gıdayı alabilsin, orta sınıfı da ayakta 
tutabilsin. Bakan, Hükümetin içerisindedir, bu 
iktisadî sistemin artık aksaklıklarının üzerinde 
de tamamiyle hassasiyetle durması gerekir, be
nim kannaatime göre. Ben, ümitvarım dersem, 
yalan söylemiş olurum. Zaten, ötedenberi çıkar; 
Adalet Partisinin içerisinde bulunduğum zaman 
(Şimdi Demokratik Partiliyim) Hükümeti ar
kadaşlarımdan daha çok tenkid ederim, zabıt
larda var. Ama kulak verilirdi, verilmezdi... Be

nim kanaatim, iktidar kanıadı olan insanlar, 
kemdi hükümetini seviyorlarsa, kendi hükümeti
ni çok daha iyi tenkid etmesi lâzımdır. Tenkit 
muhalefete bırakılmaz. Aksini söyleyip yardak
çılık yaptığın takdirde, partine iyilik değil, fe
nalık yaparsın. 

Ben, doğrusu Hükümetin bu iktisadî gidişi
ni normal olarak görmüyorum, görmemekteyim, 
işçi meselelerinde de ileride çelişkilerin doğaca
ğına kaniim. 

Şimdi sermaye piyasasına doğru gidilmek is
teniyor. Yaratılsa ne olacak? İnsan kendi gü
cüyle, kendi kazancıyle kendi karnını doyura
mıyor ki... Karnını duyuramadığı için ancak gı
dasını alabilecek. Bakkallarla konuşuyorum. 
«Benim en çok sattığım ekmektir.» diyorlar. 
Önümüzdeki günlerde buğday fiyatları düzenle
necek, o da iki misli artacak; memurun işçinin 
ve orta halli sınıfın geliri de sabit olarak dura
cak... O zaman, ne kadar yanıldığınızı, ne kadar 
yanılmakta olduğunuzu anlayabileceğinizi tah
min ederim. Sözü burada söylemek kolay; ama 
içtimaî hadiselerin içerisine nüfuz meselesi d,e 
başkalık teşkil- eder. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin meselesi üzerin
de öteden beri durulur; fakat köklü tedbir alın
maz. Ben, 1963'te Parlamente Heyetiyle Avru
pa'ya gitmiştim ve bu hususta bir seri yazı yaz
dım. O sırada Sayın Eeevit de Çalışma Bakanı 
idi, o da geldi. Birçok yazıları şimdi aklımda
dır, notlar aldım, o da bir rapor verdi. Ben, er
tesi sene kendisine sordum; «Bir Çalışma Baka
msınız, peki gördünüz, bu raporu da verdiniz; 
ama bu raporun kaçta kaçını tahakkuk ettirdi
niz» dedim. O rapor Çalışma Bakanlığında kal

mıştır ve verdiği raporun hiçbir kısmı tahakkuk 
etmemiştir. Neler kurulacaktı, ne hayaller var
dı... Şimdi hayali bırakıp, gerçekler üzerinde 
durmak lâzımdır. 

Yine burada Hükümet Avrupa'daki işçileri
miz üzerinde sık sık duruyor. Avrupa'da kriz 
vardır; fakat gazeteler ne derse desinler, işçiler 
gönderilecektir. 1963'te Hamburg'da birisi ba
na; «rSizin için iki büyük mesele vardır. Bunu 
düşünüyor musunuz 1 Birincisi, siz Müslümamı-
nız. Öbür gelen işçiler Hristiy andır. Bunların 
manevî hayatını ihmal ediyorsunuz. Bu olmaz.» 
dedi. Orada Halk Partili arkadaşlarımız da var
dı. Bu Alman dostumuz gayet iyi de Türkçe bi-
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liyordu. «ikincisi,. yarın burada kriz olabilir. 
Burada yaşamasını öğrendiler, şunu gördüler, 
bunu gördüler, kriz olursa biz sizin işçilerinizi 
yallarız. O zaman ne yapacaksınız?» dedi. Doğ
ru... Almanya krize girdiği vakit bizim işçileri
mizi gönderecek. 

Biz o zaman bir teklifte bulunduk, dedik ki, 
Almanya'daıki iş kollarında çalışan işçilerimizi 
tespit etmek lâzım. Bunlar kalifiye işçilerdir, 
kolay kolay ele geçmez. Siz daha kalifiye işçi
yi yaratamamışsınız. Onun için Ortak Pazara 
bir kanadınız «Girmem» diye propaganda yaptı, 
sonra da girmek mecburiyetinde kaldı. O halde 
onlarla boy ölçüşebilmemiz için kalifiye işçiye 
ihtiyaç vardır, randımana ihtiyaç vardır. Bütün 
bunlar hesaba katılmamıştır. Halbuki herkesin 
methettiği Almanya'daki işçilerimiz kalifiye iş
çileridir. Orada önce bir kurs görmesi, yetişme
si ve ona göre Hükümetin de iyi bir organizas
yon teşkil ettikten sonra sanayi bölgelerindeki 
fabrikalara bu kurs görerek yetişen işçilerimizi 
yerleştirmesi iktiza ederdi. Ondan sonra ikinci, 
üçüncü, dördüncü kafileleri onların yerine gön
dermek iktiza ederdi. Şimdiki Çalışma Bakanlı
ğında da ben bunu göremedim. Belki uzman ar
kadaşlarımız bunu araştırmış ve teklif etmişler
dir ; fakat bu hiç tahakkuk etmemiştir. 

Ben Kayseri gibi sanayileşmiş bir şehrin se
natörüyüm. Bir ülke, insanları müteşebbis oldu
ğu müddetçe kalkmabilir. Geri kalmış bölgeler
den bahsediyorsunuz; bir ülkenin geri kalmış
lığı, orasının insanlarından ileri gelir. Bekçok 
geri kalmış ülkelerin topraklan, Kayseri'nin 
topraklarında çak daha verimlidir; ama oranın 
insanları kalkınmaya hazırlanmamıştır. Siz ora
lara istediğiniz kadar fabrika kurunuz, istediği
niz kadar para veriniz, oranın insanları kalkın
maya hazır değilse, kalkınmayacak ve dolayısıy-
le siz mütemadiyen şikâyetçi olacaksınız. Şimdi
ye kadar gelen bütün hükümetler bu meselenin 
üzerinde hiç durma.mışlardır. 

Kayseri'nin çevresinde bulunan Sivas dahil, 
bütün vilâyetlerin arazisi geniş ve mümbittir; 
ama Kayseri'nin insanı kalkınmaya heveslidir, 
müteşebbistir, kendi kendini hazırlamış ve yetiş
tirmiştir. O bakımdan Kayseri Orta Anadolu' 
nun sanayi şehri haline gelmiştir. Güneyde Gazi
antep'te de durum aynıdır. O halde insan unsu
runu ihmal etmemek ve en başta ele almak lâ-

I zımgelir. Meselâ, Sanayi Bakanlığı falan yerde 
I fabrika kuracağım diyor; ama aranırı insanı 
I daha evvelden bu işe hazırlanmadığı, yetişmedl-
I ği ve kalifiye işçi olmadığı müddetçe, katiyen 

orada sanayi hareketinin gdiştiğinizi göremez
siniz. Avrupa'da da gelişme tarzı bu şekilde böl-

I ge bölge insanının hazırlanması, yetiştirilmesi, 
I geliştirilmesi ile dlmuştur. Bu, ancak bu sekilide 

mümkün olabilmektedir. 

I Türk - İş ve işçi sendikalarına gelince; bun
ların da vazifesi benim kanaatimce, sadece işçi
nin ücretini artırmak değildir. Vaktiyle Bütçe 
Komisyonunda bu hususta tenkidlerimiz olmuş-

I tur ; ama yine de temas etmekte fayda bulmak-
I tayım. Sendikaların vazifesi sadece ücret artır

mak değildir. 

Biraz önce bir arkadaşımız burada loncalar
dan bahsetti. Loncalar da birer işçi kurulları 
peştemal kuşanmadan, iyi bir sanatkâr olma-
idi, işçileri kontrol ederdi. Lalettayin bir insan 

I dan kolay kolay dükkân açamazdı. «Papucu da
ma atıldı» diye bir deyim vardır. Bunun aslı 

I şundan .ileri gelir: Bir insan gider birinden bir 
ayakkabı alır. Eğer bu üç - dört gün sonra sö-

I külmüşıse, onu getirir o ayakkabıcı kâhyasına 
I gösterir. Bunu bir ikinci ve üçüncü müşteri ta-

kibederse, o bütün sanatkâr kâhyalarını toplat
tırır ve aralarında karar alırlar. Onun dükkâ-

I nının önünde toplanırlar ve alır papucu dama 
atarlar, arkasından «papucunuz dama atıldı» 
deriler. Artık o kimse oraida bir daha dükkân 
açamaz, bitti... Bakınız nasıl kontrol yapılıyor. 
Demek ki, şimdi biz kalite kontrolü yapamıyo
ruz. Bizde yoktur. Bakınız Osmanlılara, damga
sını vurmuştur; «Şu kadar ayardadır.» diye. Bu 
artık değişmez. Bizde kalite kontrolü yoktur. 
Bence Türk - İş'in vazifesi kalite kontrolü ve 
hatta pazar arama meselesidir. Çünkü kaliteli 
mal imal etmeyince pazar da bulamazsınız; bu 
zordur. Ortak Pazara giriyorsunuz, Ortak Pa
zar daha ileri gidiyor, kalitesine bakıyor, kon
trol ediyor. Bu sistemleri bizden almışlar, biz 

I ise sistemlerimizi inkâr etmiş bir köşeye atmışız. 
Şimdi de başkalarını taklit etmeye yönelmişiz... 
Hâlâ da bu taklitçilikten kendimizi kurtaram,a-
mışızdır. 

Şimdi ben Çalışma Bakanlığına, «Sizin lon
ca teşkilâtı hakkında bir eseriniz var mı ? Şimdi-

1 ye kadar böyle bir eser çıkardınız mı? Lonca 
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nedir, nasıl kuralmuştur, nasıl inkişaf etmiş
tir?» diye sorsam, cevap veremezler. Çünkü 
yoktur, böyle bir şeyi bulamazsınız. Çalışma Ba
kanlığıma gelen insanlar millî kaynaklardan il
ham talip, onu mıodernize edip Türk millî bünye
sin© uyduramıyorlar. Taklitçilik etmektedirler; 
uma Atatürk'ten de güzel bahsedebilmektedir
ler. Atatürk, Türk Milletinin taklitçi dlup da 
dejenere edilmesini katiyen istemeyen bir in
sandı. Bütün eserleri tetkik etmişimdir, bu. hu
suslarda rahatlıkla konuşabilirim. Atatürk, ge
lecek nesillerin, gençlerin taklitçi değil; .kendi 
teşkilâtını, kemdi millî bünyesini ve Devletinin 
(teşkilâtlan özkaynaklarına dayanarak ona göne 
kurmasını derpiş etmiştir. Her bakan bu husus
ta gelecek ve söz edecektir. Benim kanaatimce 
Türk içtimaî bünyesi araştırılmadığı ve ona gö
re insanı hazırlanmadığı müddetçe bunların 
hepsi yarıda kalacaktır. Ben isterdim ki, bütün 
bu teşkilâtlar nasıl gelişmiş ve sonra nasıl deje
nere olmuş bir gözden geçirilişin ve yine bunlla-
n nasıl modernize etmeliyiz, bünyemize uydur
malıyız hususu üzerinde hassasiyetle durulsun. 
Bunun yapılması iktiza ederdi. Bunlara gülü
nür; ama acıları da sonradan çekilin ve bizim 
dediklerimizin de doğru olduğu anlaşılır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesinin 

tümü üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan 
'konuşmalar bitmiştir. 

Buyurun Sayın Çalışma Bakanı Önder Sav. 
ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Ankara 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Komisyonun de
ğerli üyeleri, sayın senatörler; 

Bütçemizin görüşülmesi nedeni ile gerek Ba
kanlığımızın, gerekse Hükümetin sosyo - ekono
mik görüşlerini olumlu, ya da olumsuz yönden 
[eleştiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Sosyal devlet, bir toplumda yaşayan bütün 
bireyleri çağdaş yaşantıda duyulan tennel ihti^ 
yaçjlar düzeyinin üstüne çıkarmayı, tüm yurttaş
ların bugünlerini ve yarınlarını güvence altına 
almayı, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
ki bireysel ve toplumsal risklerin etkisi ile ge
çim olanaklarından yoksun kalanlarla, birey, 
laiie ve toplum yaşantısına uyum sorunları olan-
ıliara gerekli yardımları sağlamayı hedef tutar. 

Bu hedefler, çalışabilecek herkese yeterli sa
yıda ve çalışana insan haysiyetine yaraşır bir 

I hayat sürdürmek için gerekli geliri sağlayacak 
iş olanaklarının verilmesi konusunda öncelik 
kazandırmaktadır. 

Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsü Sayın Ka-
raöz, Sosyal devleti, «Tam istihdam »ağlamayı 
amaç edinen devlettir.» diye tanımladılar. Ücre
ti de sosyal bir kavram, olarak ele aldılar. Ne
dense Devletin, sosyal bir hukuk devleti olduğu 
niteliği ve kavramı, Ecevit Hükümeti işbaşına 
geldikten sonra hatırlanmaya başlandı. 1961 
Anayasasının bu .maddesi 13 yıldan beri yürür
lüktedir ve hiçbir değişiklik görmemiş tir. 13 yıl
dan beri Devletin bu niteliklerini Hükümet 
edenler, iktidarda bulunanlar bugüne değin 
akıllarına getirmediler de, üç aylık bir Hükü
met işbaşında olduğu zaman eleştiri balbında 
akıllarına getirebiliyorlar. Ecevit Hükümetin 
bir yararı da bu /olsa gerek. 

«Asgarî ücret, âdil ve ödenebilir düzeyde 
olmalıdır.» dendi Yine «Haili hazır asgarî ücret 
gülünç denecek durumdadır.» dendi. Bu asgarî 
ücretin 1 . 11 . 1972de yürülrüğe girdiğini, bu
nun da 1969 yılından itibaren 3,5 yıllık bir ge
cikme ile tespit edilebildiğini Sayın Adalet Par
tisi Grup sözcüsüne hatırlatmak istiyorum. As
garî ücretin tespit sınırı en son 1974 yılının 
Ekim ayı olması gerektiği halde, Çalışma Ba« 
kanlığı görevini alır aılmaz, Asgarî Ücret Tespit 
Komisyonunun toplanması hazırlıklarına sürat
le başlattım ve bilineceği üzere, 5 Nisan 1974 ta
rihinde de Asgarî Ücret Tespit Komisyonu dün; 
yani 7 Mayıs 1974^te üçüncü toplantısını yaıp-
mış bulunmaktadır. 

Ecevit Hükümeti ile geçmiş hükümetlerin 
asgarî ücret sorununa yaklaşış ve bakış açıla
rının da farklılığı her halde bu düşünce ve dav
ranışlardan iyice ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, ilk iki plan döneminde % 7'lik 
bir millî gelir artışı sağlandığı halde, mevcut 
işgücü fazlasını eritecek ve her yıl % 0,26'hık 
hızla artan nüfusun, (iSayinı Karaöz'ün belirtti
ği gibi) getirdiği ek işgücü yükünü karşılaya
cak is.th.idam. gelişmesi gerçekleştirileni e mistir. 
Bu arada geçici bir tedbir olarak başlatılan 
yurt dışına işgücü gönderilmesi, belirlenen dö
nemin ortalaması olarak yılda 70 bine gelmiş, 
yıllık yurt içi istihdam artışı rakamı olan 160 
binin % 43'ü gibi önemli bir o.*ana da ulaşmış
tır. Aynı oran son beş yıllık dememde ,% 52'ye 
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varmaktadır. 1973 yılında yurt dışına 'gönderi
len- işgücü 135 820 olmuştur. Ancak son yılda 
AET ülkelerinde ekonomik duraklama döne
mine girilmiş olması, eneıji krizi, sosyal altyapı
nın .maliyetinden kaçınma eğilimleri geçmiş dö
nemlerin temposunda işgücü şevkini ihtimal dı
şı bırakmıştır. Yurt dışına göndermelerin gide
rek düşmesi ve dönüşlerin önem kazanması söz 
konusu edilmektedir. Bu durumda yurt içinde 
yeterli, yaygın ve köklü bir sanayileşme progra
mının uygulammıası, bütün tasarrufların, bu ara
da yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarının 
süratle yatırımlara .dönüştürülmesi hayatî bir 
önem taşımaktadır. 

Boşalan ve yaratılan iş olanaklarına, işgüoü 
yerleştirilmesi, işgücünün uygun işlere yöneltil-
<mesd ve niteliksiz işgücüne endüstriyel yaygın 
eğitimin sağlanması konularında etkinliğe ulaş
mada bakanlığıma düşen görevlerin bilinci için
de gerekli tedbirleri alnı aya başladık. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun güçlendirilme
si, işçi eğitim merkeplerinin kurulması, yurda 
•dönecek işçilerin sorunları ile uğraşacak ve dö
nüşü planila.na.cak bir dairenin Yurt Dışı İşçi 
ıSoruıiları Genel Müdürlüğü içinde oluşturulma
sı bu arada sayılabilir. 

Yeri gelmişken Sayın Adalet Paıtisi sözcüsü 
Sayın Karaöz ve ayrıca Sayın DikeçligiFim de
ğindikleri enflâsyon ve pahalılık konusundaki 
sözlerine de değinmek istiyorum. 

Sayın Karaöz, «Enflâsyonist eğilimli tutum
lardan kaçınmak gerekir. Bunu önlemek için, 
üretimi artıracak yatırımların hızlandırılması 
gerekmektedir. Yeni Hükümet, tereddüdü mu
cip beyanlarda bulunmuştur.» demiştir; Yanlış 
tespit etmedi isem. 

Hafızaları yoklamakta., ücretlerin ne zaman 
fiyatların gerisinde kaldığını hatırlamakta ya
rar vardır 

Fiyat, artışlarını Hükümetimize mal etmek, 
iktisadî malî bilgilerdeki noksanlığın bir işare
tidir. Biraz sabırlı olunursa, fiyatların artışı ile 
pahalılığın aynı şe}r olmadığını öğrenecekler
dir. Önümüzdeki günler, Hükümetimizin güçsüz
ler yanarına, dar imkânlar yararına ağırlığını 
hissettireceği günler olacaktır. Hükümet etme
nin bütün olanaklarını kullanmış olanların, za
manında ekonomik tedbirleri alamayışlarının 
sıkıntısını çekiyor Türkiye bugün. Aldığımız 

ekonomik tedbirlerle işlemez hale gelen Devlet 
çarkını, işlemez hale gelen yatırım çarkını dön
dürmeye başladık. Dünyanın her yerinde petro
lün fiyat ayarlaması yapılmış iken, petrole bilıe 
zam yapamayanların, siyasal endişelerle hareket 
edenlerin, Türk maliyesini 930 milyon Türk li
rası zarara sokanların, 1972'de buğdayın tonunu 
60 dolardan satıp, 1973'te 250 dolara satın alan
ların bu kadar büyük bir umursamazlık içinde 
konuş mamaları gerekir. 

Bir diğer konu, bakanlığın işyerlerini, gerek 
genel, gerek işçi sağlığı ve güvenliği yönünden 
denetim örtüsünün yetersiz kaldığı yönüne ge
len eleştiridir. 

İş teftişi ile işçi sağlığı ve güvenliği teftişi 
bütünlükten yoksun bir sekilide sürdürülegel-
miştıir. Burada konuşmacı arkadaşlarımız iş mü
fettişlerinin de durumlarına, özellikle maddî du
rumlarına değindiler. 

Gerek 1475 sayılı İş Kanununun «İş Hayatı
nın Denetimi ve Teftişi» hakkındaki 89 ilâ 95 
nci maddelerine, gerekse Bakanlığımız Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre, işyerle
rini Devlet adına teftiş ve denetlemekle görevli 
bulunan iş müfettişleri, maden ve taş ocakları, 
inşaat işyerleri, ağır ve tehlikeli işlerin yapıldı
ğı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin imal edil
diği ve kullanıldığı işyerleri yibi, her türlü teh
like ve riskin mevcut bulunduğu yerlerde gö
rev yapmaktadırlar. 

İş müfettişleri, bakanlığımızın iller kuruluşu 
olan bölge çalışma müdürlükleri emrinde görev 
yaptıkları içim, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
33 ncü madesinin (b) fıkrasına göre. bölge ça
lışma müdürlüğünün bulunduğu ilin belediye 
hudutları kendileri için mıntıka merkezi olmak
ta ve ancak, bu hududun dışına çıktıkları za
man, müfettişler için tespit edilen harcırah alla-
b ilmektedirler. 

Bugüne kadarki uygulamada, her bir iş mü
fettişi ortalama olarak ayda ancak 10 gün bele
diye hudutları dışında görev yapmakta ve yev
miye alabilin ekt cdir. 

1973 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesiin-
de, bakanlıkların teftiş kurallarına mensup mü
fettişlerle, merkez teşkilâtına dahil kontrolörler 
ve müstakil genel müdürlüklerin müfettişlerine 
teftiş, tetkik ve soruşturma programlarının uy
gulanmasında müfettiş yevmiyesi öngörüldü-
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günden, iş müfettişlerinin bu hükümden fayda
lanma imkânı olamamıştır. 

Müfettişlerin malî durumunu düzenlemek 
amacı ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun 24 
ncü maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Yüce Meclise 
sunulan tasarıda da, bir bölge veya il hudutlara 
dahilinde görev yapmak üzere ataman müfettiş
ler için, atandıkları bölge veya il merkez
lerinin mıntıka merkezi olduğu belirtilmiş ve 
böylece iş müfettişlerinin, diğer müfettişler gibi 
-devamlı .olara'k müfettiş yevmiyesi alma olana
ğı öngörülmemiş' bulunmaktadır. Sorun, anılan 
yasa- ile genel olarak çözümleneceği takdirde, 
çalışma hayatının düzenlenmesinde Devlet adı
na önemli, güç ve tehlikel'i görevleri yapan iş 
müfettişleri için iş riski ve iş güçlüğü tazminat
larının verilmesi, bu görevlerde daha kaliteli 
eleman istihdamı için faydalı ve görevin niteliği 
'bakımından zorunlu görülmektedir. Sanırım bu 
sözlerim Sayın Kara öz'ün endişelerini bertaraf 
etmiştir. 

Bütçe nedeni ile bir diğer eleştirilen konu 
da, Çalışma Bakanlığının üst düzeydeki memur-
larınm tayinlerinde politik ve duygusal neden
lerle hareket ettiği, tayine ilişkin tasarrufların 
tecrübe ve deneme devresi dolmadan derhal ya
pıldığı eleştiricidir. 

Sayın Karaöz, bazı hizmet yerleri ve burada 
görev yapan bazı kişiler vardır ki, bunların de
nenmesine gerek yoktur. Daha açık deyimle, 
yıllar yılı denenmiş kişilerini teikrar denenmesi
ne çalışma hayatının tahammülü de yoktur. Bu
rada değindılmese idi, bu konuya girmeyecektim. 
Çalışma hayatındaki düzen değişikliği progra
mını yılların kötü, laçkalaşmış, Devlet yöneti
mine ters düşen davranışlara devamlı «Evet» 
diyen görevlilerle hizmeti yürütemezdim. Hiz
mete yatkın olmayanları görevden alıp hizmet 
yapabilecekleri, hızlı ve dürüst çalışabil e çekleri, 
bu çalışmaya ayak uyduracak kimseleri göreve 
getirmek kadar doğal bir şey görmüyorum. 
Haksız uygulama varsa, yargı denetimi açıktır. 
Yargı denetimine saygılı bir Hükümetin saygı 
duyan bir hakanıyım. 

Bulundukları görevde tutulmak istemeyen
ler rapor alarak, kendilerine insancıl yaklaşım
la önerilen görevleri ka^ul etmeyerek, sözle di
llenmektedirler. Şimdiye kadar alışageldikleri 

I usulün ve üslûbun dışına çıktım; bir kısım gö
revlileri görevlerinden alırken, telefonla «Seni 
azlettim.» Çağırıp, «Seni affettim.» gibi sözlere 
çok alışkın olan üst düzeydeki görevliler, benim 
bu üslûbumu her halde biraz yadırgadılar. Ça
ğırdım, insancıl bir yaklaşımla kendilerini bu 
görevden alacağımı, kendileri için şu, şu, şu gö
revleri düşündüğümü, bunlardan birini tercih 
etmeleri gerektiğini hatırlattım. Buna karşılık 
aldığım cevap; üç aylıik rapor, yirmi günlük ra
por, kırk günlük rapor oldu, ya da devamlı di-

I renme oldu. Tabiî direnmeler haksız değildi. Boı 
direnmeler, kulaklarına tatlı şarkılar söylendi
ği için oluyordu. Senato kürsüsünden, Türküye 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden açıkça bu 
Hükümetin devamlı olamayacağı, af görüşmıeiie-
rinde dağılacağı söylendiği için direnmekte idi
ler. Ama dün muhalefet partileri de, Devlet çar
kının döndürülmesini yavaşlatmak isteyenler 
de Hükümeti ve onu teşkil eden siyasal partile
rin gücünü gördüler. 

Bir diğer eleştirilen konu da, iş Kolları Yö
netmeliği düzenlemesine ilişkindir. Biliyorsunuz 

I Danıştay, benim görevime başlamadan önce İş 
Kolları Yönetmeliğinin 34 ncü maddesini iptal 

I etmiş, yeni bir düzenlemeye gerek görmüştü. 
Danışitayın bu bozma kararı, hiç bir şekilde her 
hangi bir sendikaya bu iş kolunda yeni düzen
leme yapılıncaya kadar başlıbaşına faaliyet gös
terme olanağı tanımamıştır. Buna karşın, çeşit-

I ili işverenlerin soruları üzerine verilen cevaplar
da, benden önceki dönemde, yürütmenin durdu
rulması kararı gereğince belediyelerin enerji iş
lerinde G-enel - İş kolundaki sendikaların faali
yet gösteremeyecekleri, 20 sıra numaralı iş ko
lundaki TES İŞ Federasyonunun faaliyet gös
terebileceği ve yetkili olduğu açıkça belirtilmiş
ti. Bakanlık, yeni bir düzenleme yapaeağı yer-

I de, kendine göre yorumla uygulamayı sürdür-
I meyi yeğ bulmuştur. İşte asıl taraf tutma, par

tizanlık budur Sayın Karaöz. Nitekim Danıştay, 
ikinci olara'k 17 . 12 . 1973 günü verdiği bir ka
rar ile yasaya aykırı olan bu durumu saptamış, 
yeni düzenleme yapılmadan verilen bu münfe
rit kararların; partizanlık, taraf tutuculuk ya
pılarak verilen kararların iptalini öngörmüştü. 
Bu kararı ile söz konusu işkolunun, yönetmelik 
düzenlenmesi suretiyle yeniden tanzimi gerefcir-

I iken, genelge ile tespit edilmiş olmasında anılan 
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kamun hüMimlerine uyarlık olmadığını ve bu
nun davacı sendikanın sübjektif haklarını ihlâl 
•ettiği ve bu yönde tesis edilen işlemlerin iptali 
gerektiğini belirtmiştir. İşte bakanlık görevine 
başladığım, zaman bu ikinci iptal kararı ile yüz-
yüze idim. Danıştay kararlarına saygılı bir ba
kan olarak, vakit geçirmeden yeniden yönetme
lik düzenlemesine gittim. Bu sorunun yeniden 
Danıştaya intikal etmiş olması nedeni ile ben de 
Sayın Karaöz gibi daha fazla açıklama yapmak 
İstemiyorum.; ama bu kısıa açıklamamdan, şimdi 
her halde kimlerin sınıf kavgasını, kimlerin sen
dika kavgasını körükledikleri daha belirgin ve 
açık bir şekilde anlaşılmıştır sanırım. 

tLYAS KARAÖZ (Muğla) — Ben söylemi
yorum Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
Buyurunuz .Sayın Balkan. 

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDEB SAV (De
vamla) — Üzerinde durulan bir diğer konu da, 
sosyal güvenlik sorunu oldu. 

Sosyal güvenlik; gelir, yetenek ve yaşları 
farklı gruplar arasında dayamışmıayı düzenleyen 
bir sistem olarak sosyal refaha ulaşmanın eni 
önemli aracıdır. 

.Sosyal güvenlik, sosyal sigorta programlan 
ile yardım hizmetlerini kapsamaktadır. Ülke
mizde sosyal sigorta .programları kapsamında 
olan grup, toplam işgücünün % 22'sini oluştur
maktadır. Çeşitli sosyal sigorta kuruluşlarının 
uyguladıkları programa giren kişilerle, bunla
rın eş ve çocukları ve diğer hak sahipleri top
lam nüfusun % 33,8'ini oluşturmaktadır. Yurt 
dışımda .bulunan işçilerimizin ülkemizde bak
makla yükümlü bulunduğu kimseler de bu he
saba dahil edilirse, bu oran % 39,6'ya ulaşmak
tadır. 

Günümüzde sosyal güvenlik bakımından ta
rım işlerinde çalışanların, (Sanırım bu konuya 
Sayın Özer değinmişlerdi.) sosyal sigorta kap
samına alınması en büyük sorun olarak belir
mekte, tarım dışı sektörlerde kapsama alınama-
yış, büyük Ölçüde sistemin etken olarak uygu-
lanamamıasımdan ileri gelmektedir. 

Sigorta kapsamı içinde bulunan grup yönün
den önemli olan sorun, çeşitli programlar ara
sında yeknesak sosyal sigorta standartlarına 
ulaşılmamış olmasından ileri gelmektedir. 

I Sayım Özer, işçi emeklilerinin sorunlarıma 
I eğilinmesi gerektiğini belirtti. Geçenlerde yapı-
I lan bir toplantıya kimsenin iliği göstermediğini, 

bu baıkımidan boyunları bükük ve üzüntülü ola-
J rak ayrıldıklarını dile getirdiler. 
I Gerçekten o toplantıdan haberim vardı; ama 

Bakanlığımla ilgili diğer bakanların da katıldı-
I ğı bir toplantı söz konusu olduğu için oraya 

katılamamıştım. Ancak, emekli işçilerin top-
I lantılarına gidip, nutuk atıp, onları yine üzün

tülü, yine boynu bükük bırakmaıktansa. sorunla-
I rmı toplantıya gitmeden dahi onların sorunla

rına yaklaşarak çözmek, kısa zamanda gerek 
ücret sorunlarını, gerekse eş ve çocuklarının 

I sağlık yardımlarından yararlanmaları sorunla
rını ele almış bulunmaktayım. 

I Çeşitli sigorta programlarının yeknesaklaş
tırılması ve ulusal sosyal sigorta standartları 

I üzerinden kapsamın yaygınlaştırılmasında göze-
I tec eğimiz ilkelerle, çözüme varış aşamalarını 
I şöyle özetleyebilirim. Sayın İsmen bu konuya 

değinmişlerdi, kendilerini de bu suretle cevap
lamış oluyorum. 

I Benimseyeceğimiz temel ilkeler şu şekilde sı
ralanabilir: 

I İştirakçilere tanınmış haklardan geriye dö
nüş söz konusu olmayacaktır. 

Devlet, ulusal sosyal güvenlik standartları 
üzerinden bütün toplumu kapsama almada, ge
rektiğinde malî bakımdan güçsüz grupların 
primlerinin ödenmesinde sorumluluk yüklene
cektir. 

Yaygınlaştırmaya esas olan ulusal standart
ların üstünde sosyal güvenlik normlarının sür
dürülmesi, iLili gruplarva ek sigorta ve sosyal 
yardım örgütleri kurulması koşulu ile mümkün 
olabilecektir. 

Ulusal sosyal güvenlik standartlaıı, nüfusun 
tümü kapsandıktan sonra sosyo - ekonomik ya-

I pı değişimine ve Devletin malî gücü}ün artışı
na dayalı olarak gelişime açık tutulacaktır. 

Çeşitli programların sigorta dalları itibariy
le mevcut uygulamada geçerli normları saptana-

I eak, bu normlar arasında en ileri ve en geniş 
uygulama kazanmış olanları belirlenerek, gere
kecek yeni ayarlamalarla yeknesaklaşma ve 
yaygınlaştırmada esas olacak ulusal sosyal gü
venlik standartları ortaya konacaktır. Sonra, 

| standart yaklaştırma için ulusal standartların 
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altında kalan programların geliştirilmesi konu- I 
sunda yoğunlaşılaeak, ek sigorta ve sosyal yar- I 
idim örgütleri oluşturulacaktır. Programlar ara
sı denklik sağlandıktan sonra, ulusal standartlı 
sosyal sigortalar tek bir örgütte birleştirilecek j 
ve kalen kapsam dışında kalanların sosyal gü- J 
venliğe kavuşturulması çalışmaları, öncelik üc- I 
retlerinde olmak üzere, çalışanların tümüne ve I 
topluma yaygınlaştırma şeklinde hızlandınla- I 
çaktır. Saptanan millî standartlarla toplumun 
tümü, çalışanlar ve esas olarak adle reisleri üze
rinden hesaplandıktan sonra, gerek standart 
yükseltilmesi, gerek sigortalamada aile esasın
dan birey esasına geçilme konuları tekrar ele 
alınacaktır. 

Programlaman bu yaklaşımın birinci aşaması 
olan ulusal sosyal sigorta standartlarının belir
lenmesi konusunda bakanlığımda. yürütülen ça-
ılhşmaiar sonuçlandırılmak üzeredir. 

Değerli arkadaşlarım, beni salbırla dinledi
niz. Gerçeıkten ilginç sorunlar dile getirildi, gö
rüştük, tartıştık. Bakanlığımız bütçesinin tar
tışılmasında konuşan, emek veren, yararlı gö
rüşlerle ileriidelki çalışmalarımıza ışık tutan ar
kadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılaı sunuyo- | 
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, te
şekkür ederim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
ıSaym Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına sayın İhsan 
Sabri Çağlayangil, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ -
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Grupumuz sözcüsü Grupumuz adına açıkla
dığı görüşlerde her türlü siyasî mülâhaza ve üs
lûbun dışında, fiyat artışlarıyla ücret artışları 
arasındaki nispetsizliğe dokundu ve 'bunun da 
çareleri hakkındaki görüşlerini açıkladı. Yatı
rımları üretken yerlere yöneltmenin, ıgeniş öl
çüde işyeri açmıanm lüzumunu savundu. Zan
nederim ki, ücretlerin fiyatlardaki artışı takip 
etmediği bir gerçektir. Hükümetin yetkilileri de 
bu konuya değiniyorlar; fiyatlardaki artışlara 
ait istatistikleri zikrediyorlar, buna karşılık da 
maaşlarda katsayısının 7'den 8'e çıkarıldığını 
ifade buyuruyorlar. 7töen 8'e çıkarılış, memur 
gelirlerinde % 10 - 12 arasında 'bir ferahlık ve 

imkân sağlar, halbuki, kaitsayısınm 7 olarak 
tespiti ile 8'e iblâğ edildiği tarih arasındaki fi
yat artışliarı ise bu miktarın asgarî 6 - 7 'mis
lidir. 

(Buna karşılık Sayın Çalışma Bakanı cevap 
lütuf Ibuyurdular ve cevabı muhalefet sözcüleri
ne dahi müsamaha edilmeyen hir üslûp içinde 
vermek durumuna gittiler. 

Buyurdular iki, «Çok kötü 'bir ekonomik 
politika takip eden hükümetlerin »eseridir bu. 
Tonunu 60 dolara buğday satıp, ıonu üç misline 
satın alanların bu şekilde Ikonuşmaya hakkı 
yoktur.» 

Bu şekilde konuşan Adalet Partisidir. 
Şimdi, 12 Martla 14 Ekim seçimlerinden 

sonra iktidara gelen hükümetler (arasındaki 
devreye hepimiz iktidar mensupları dahil, «Ara 
devre» adını koyduk. 

Sayın Başlbakan Yardımcısının beyanların
da da Ibu cihete cevap vermiştik. AP Grupu-
nun hu devrenin sorumluluğu ve muhatabı »ad
detmek ihtiyacından ve itiyadından iktidar 
partilerinin artık tahallûs etmeleri ve kendiler 
rini kurtarmaları gerekir. 

Bu 'devrenin özellikleri olduğunu arzettim. 
Bu devrenin kurulan hükümetleri «Bize baklan 
veriniz, bizim icraatımızdan mesul değilsiniz, 
'bir koalisyon yapmıyoruz. Size icraatımızı geti
receğiz; beğenirseniz onaylarsınız, beğenmez
seniz onaylamazsınız» diye kurulmuşlardır. Bu 
devrenin önemıli bir kısmına ıSayın Çalışma Ba
kanının mensup bulunduğu parti bakan vere
rek katılmıştır. Bunların hiç 'birisi arzu ille 
yapılmamıştır. O devirde Ibir Parlâmento var
dır, o devirde işleyen nizam vardır; ama onun 
arkasında da bunları tedvir eden bir kuvvet 
varıdır ve herkes o kuvveti kalbul etmiş ve o 
kuvvetin iyi idare edilmek suretiyle rejime 
keder getirilmemesinde ittifak etmiştir. İş düze 
çıktıktan sonra, o devrin safcit ve muti insan
larını, şartlarını unutup, 'o devri müdafaa et
mek için gene tekrar geriye dönülmek sure
tiyle, fedakârlık yapan insanları tutup o dev
rin mesulü ve muhatabı diye ele allmaları kendi 
zaaf ve acizlerini böyle hir 'bahanede aramaları' 
'gülünçtür arkadaşlar. 

Tonu 6'0 dolardan (buğday satan iıktÜdar A.P. 
İktidarı değildir. Biz, devalüasyon yapmamıza 
rağmen, A.P. olarak fiyat artışlarını % 7 - 8 
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civarında tuttuk ve iktidardan 12 Martta layrıi-
dık. 

Şîmdi, burada bu fiyat artışlarının, mebde ve 
menşeleri hakkında muhterem Bakanın ımensup 
olduğu partinin işitiyakıyla iş 'başına gelmiş be
yin grupunun icraatından haşılayarak, bir <geri 
muhasebe yapmaya giderek varacağımız netice 
inedir? 

Muhterem Bakanın mensup olduğu siyasî 
parti, seçim kampanyalarına iştirak ettiği za
man memleıket dahilinde mevcut olıan konjonk-
türü, buğdayın kaça alınıp kaça satıldığını, 
petrolün kaça mal edilip kaça satıldığını, fiyat 
artışlarını gayet iyi biliyordu. Ekonomik şart
lardan ziyadesiyle haberdardı. Bununla beraiber 
milletin gözüne baka baka iktidar oldukları za
man büyük bir ucuzluğun kendilerinle bahşedi
leceğinin müjde ve vaadini verebildiler. 

Bir Çalışma Bakanlığı Bütresi görüşülüyor. 
Burada dün cereyan eden müzakerelerde Hükü-
mtet kuvveti istimal edildiğini misıal olarak ge
tirmekten ve 'bir Çalışma Bakanlığındaki mev
zuu bu kadar siyasî, bu 'kadar yakışıksız bir 
seviyeye itmekten Hükümet olarak elde edile
cek fayda, nedir? 

Benim Grupum müeddep şekilde fiyat artış
larıyla ücret .artışları arasındaki farkı ortaya 
koymuş, ionun için de naçizane fikirlerini, 
doğru olan fikirlerini Hükümet Programında 
yer alan fikirlerini, yatırımların üretken saha
lara yöneltilmesi hakkındaki önerilerini huzu
ra ıgetiraıiştir. Bunu (bu şekilde cevaplandıraıia-
nı,n mânasını anlayamadım ve hu teessürle üze
rimize isnat edilen töhmetin varit olmadığını ve 
partizanlık gibi, işe siyaset sokmak gibi meyil
lerin 'bizim Grupumuzdan değil, iktidardan gel
diğini belirtmek için huzurunuza çıktım. 

Saygılarımı sunuyorum. (A.P. sıralarından 
alkışlar.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın 
Fikret; Gün doğan. 

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Ankara 
Milletvekili) — 'Sayın Başkan, söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — (Sayın 
Başkan, söz isterim; yalnız Sayın Bakan şimdi 
mi konuşacaklar, yoksa 'benden sonra mı konu
şacaklar?' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, grupla-ridan son
ra mı konuşmayı arzu edersiniz? 

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Ankara 
Milletvekilli) •— Şiımdi konuşmak işitiyorum. 

/BAŞKAN — Buyurunuz, Çalışma Bakanı 
'Sayın Önder Sav. 

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Ankara 
Milletvekili) — İSayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Nedense Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Ko-
. misyondan bu yana kaderi olageldi; Çalışma 

Bakanlığının Bütçesi görüşülürken bir yan
dan Hükümet de eleştirildi. Hükümetin bir üye
si olmam, nedeniyle, sadece çalışıma hayatına 
ilişkin konulara değil, değinildiği için enflasyo
na, değinildiği için pahalılığa da girmek duru
munda kaldım. 

Sayın Çağlayangil'in 12 Mart 1971'den son
raki hükümetleri kendi partilerine maletmeme-
sini de, kolay kolay geçmişteki siyasal oluşum 
bakımından benimsemediğimizi 'belirtmek istiyo
rum. 

12 Mart 1971'den sonraki Hükümeti yalnız 
bırakmadığı iddia edilen güçler, acaba. A.P'nin 
elini, kolunu -mu tuttular? «Aman Türkiye'yi 
iktisaden refaha ulaştıracak tedbirleri alma»mı, 
dediler? Hangi Bakanlığa, hangi Bakana Tür
kiye'yi İktisaden iyi bir düzeye getireceği ted
birlere engel olma yolunda bir tutum takınıl
dı?.. Bunun burada dile gelmesi lâzımdı. 

Ayrıca, bizden önceki Hükümette de Ada
let Partisinden kaç tane bakanın olduğunu, do-
layısıyle o dönemde alınmış elan iktisadî ted
birlerin, ya da alınmamış olan iktisadî tedbir
lerin sorumluluğunun hangi siyasal partiye ait 
olduğunun açıklanm'ası gerekildi. 

Benim, Çalışma Bakanlığı Bütçesinden ayrı
larak, diğer Hükümet konularına giriş nede
nim, Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün değinnıesi 
nedeniyleydi. Değinilmeseydi, sadece çalışma ha
yatının sorunlarıyle ilgili konuşmamı yapar, 
kürsüden ayrılırdım; ama Hükümetin sorumlu
luğu Ibir bütünlük arz ettiğinden, ben de siya
sal sorumluluk taşıyan bu organın bir üyesi ol
duğumdan cevaplamak gereğini duydum. 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın 
Fikret Günıdoğan, buyurunuz. 
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C.H.P. GRUPU ADINA MKRET GÜNDO-
ĞrAN (İstanbul) — 'Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi müzakereleri so
nuna doğru geldiği bir sırada Sayın Bakanın, 
gerek Bakanlığı üzerinde görüş, düşünce ve 
önerilerini ifade için, gerekse 'muhtelif grupla
rın sözcülerinin iddialarını cevaplandırmak için 
dile getirdiği sözlerini, A.P Gmpu Başkam mu-
tiadı veçihile, ;bir fikir gücüne dayanmak olana
ğından oldukça, yoksun olduğu cihetle, birta
kım şerit sözlerle cevaplaıma yoluna gittiler ve 
(böylece iddialarımızın, öznellikle Bakanın konuş
malarının, ıdioğrıtlanmayan iddialar şekline dö
nüştüğüne kani oldular ve garip bir tecellidir, 
Bakanın konuşmasını edep dışı »diye vasıflandrr-
ımaya kadar cüretli konuşmaya tevessül eden 
Sayın A.P. Grup Başkanı... 

BAŞKAN — 'Sayın Güııdoğan, öyle tbir keli
me kullanılmadı, kullanılmış 'olsaydı Başkanlık 
•müdahale ederdi. Sadece 'bu tavzihi yapıyorum. 

Buyurunuz, devam edimiz. 
ıC. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

GAN (Devamla) — İSaym Başkan, böyle bir 
kelime kullanıldı; 'ama edep dışı konuşma şek-
•linlde vasıflandırılmadı kendilerince uygun gö
rülen konuşmaların, en azından edep içi; olması 
lâzımdı. Duyduğunuz gilbi, Sayın Çağlayangil 
konuşmalarında fevkalâde mütaarrızdı, fevka
lâde kızgın edasıyle konuşuyordu. 

Arkadaşlarım, bu 'başlangıçtian sonra bir 
gerçeği huzurunuza sermek için söz almış bulu
nuyorum. 

Bu bütçe müzakerelerinin ibaşından beri Sa
yın A.P. sözcüleri 12 Mart 19*71 gününden bu
güne, ya da 14 Ekim seçimlerine kadar geçen 
zaman süresini «Ara rejim» olanak nitelendir
meye ve bu ara rejimde hiç bir partinin, özel
likle AP'nin, ne Parlamento düzeyinde, ne ide 
başka herhangi 'bir siyasî 'alanda gücü, yetkisi 
'bulunmadığı cihetle, o rejim yahut o süre için
de cereyan eden ekonomik, sosyal ve siyasal 
bütün 'Olaylardan mesul olmadığı tezini savun
maktadırlar. 

Bu iddia, bu tez düpedüz hilafı hakikattir. 
İki bakımdan hilafı hakikattir. Bir defa, 
12 Mart 1971'den sonra bu memlekette cereyan 
eden rejim, Parlamentoya dayalı bir rejimi ve 
Parlamentodan başka hiçbir güç ve kuvvet bu 

memlekette ne yasama, ne yürütme, ne de kaza 
görevini ve yetkisini kullanmadı. Oysa, Parla
mentonun 1971'den 14 Ekim seçimlerine kadar 
yapısına bir göz gezdirdiğimiz takdirde görüle
cektir ki, Parlamentada A. P. mutlak çoğunlu
ğa sahip bir partidir. 1971'de görevden uzak^ 
laştırıldıklan zaman Millet Meclisinde 230'dan 
fazla milletvekilleri vardı, Cumhuriyet Sena
tosunda da -80'den fazla senatörleri vardı. 
12 Marttan hemen sonraki günlerde Meclisin 
yapısı hiç değişmedi. Adalet Partisi 12 Mart 
rejimlerinin getirdiği bütün kanun tasarılarını 
hiç itirazsız, hahişle, tehalükle ve hattâ şiddet
le kabul etmeyi kendisi için büyük bir yarar, 
tarihte ele geçirilmesi mümkün olmayan bir 
fırsat telâkki etti. O kadar ki, seneler boyun
ca Anayasayı değiştirme özlemini çeken A. P., 
Anayasayı değiştirecek sayıda üyeye sahip ol
madığı için bu özlemini, bir taraftan durmaksı
zın dile getirmekte, bir taraftan da yapamadığı 
için, Anayasayı değiştiremediği için memleketin 
buhranlı bir döneme girdiğini söylemekte, bir 
yandan bir özlem, bir yandan bir mazeret gibi 
kullanmakta devam ettiği bilinen bir gerçektir. 

1971'in 12 Martından sonra gelen rejimde 
Anayasayı değiştirme teşebbüslerine en ziyade 
sahip çıkan ve Adalet Partisinin biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, özlemini duyduğu Anayasa de
ğişikliklerine en ziyade hahişle sarılan bir par
t i varsa, o da Adalet Partisidir. 

Anayasa değişikliğine itiraz etmiş bir Ada
let Partiliyi hatırlayabiliyor musunuz? Kişi ola
rak, kurum olarak, parti temsilcisi olarak, ya 
ela herhangi bir suretle yetkili bir insan olarak 
hatırlayabiliyor musunuz1? Aksine, Anayasa de
ğişikliği isteyen o ara rejimin sahipleri, Adalet 
Partisinin arayıp da bulamadığı bir ortamı ve 
imkânı onlara vermiş oldu. Ondan başka o ara 
rejimde çıkarılmış bütün kanunlara A. P. bü
tün gücüyle, bütün varlığıyle katıldı, hattâ o 
kanunların getiricilerinin daha ilerisine götürü
lerek çıkarılmasına önayak oldu. Biz burada, 
daha 12 Martı henüz 1 - 1,5 ay geçtiğimiz bir 
hengârnda, meselâ Sıkıyönetim Kanununun de
ğiştirilmesini isteyen o rejimin sahiplerinin 
karşısına C. H. P. olarak dikilip, bu kanunun 
memlekete Anayasal düzeni altüst edici bir ka
nun olduğunu söylediğimiz zaman, onlar bütün 
güçleriyle bu kanundan daha şiddetli bir ka-
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nunun çıkarılması için ellerinden gelen imkân
ları esirgemediler. Hattâ kanunlarda kendi 
arzuları istikâmetinde değişiklik yapmak için 
bütün güçlerini kullandılar. 

Tekrar ediyorum, 12 Marttan sonra; evet 
filhakika bir ara rejim bu ülkede vukua geldi; 
ama o ara rejimin yasal yetkilerini kullanan 
Meclislerde A. P. mutlak çoğunluğa, salt çoğun
luğun çok üstünde bir rakamla sahip bulun
makta idd. Tekrar ediyorum, hiçbir kanuna da 
karşı durmadı. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, iki dakikanız 
kaldı. İki dakikada bitiriniz lütfen. 

(C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
Grup adına söz aldım. 

BAŞKAN — Evet, grup adına ikinci konuş
malar 15 dakika ile sınırlıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, eğer 
ımüsaade ederseniz arkadaşlarım beni biç beş da
kika daha dinlemeye tahammül gösterirler. 

BAŞKAN — Buyurun, siz devam ediniz. Sü
reniz bitince Genel Kurula müracaat ederim. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Peki efendim. 

Bundan başka bir gerçeği daha hatırlatmak 
istiyorum. Bu 12 Marttan sonraki Meclislerin 
yapısını anlattıktan başka, bir başka gerçeği 
mutlaka dile getirmek istiyorum, müsaade eder
seniz. 

1973 Nisanında Adalet Partisiyle Cumhuri
yetçi Güven Partisi birleşerek ve adına «Ada
let Partisi - Cumhuriyetçi Güven Partisi Koalis
yon Hükümeti» denilen bir icra organı kurdu
lar. Bu icra organı Adalet Partisiyle Cumhu
riyetçi Güven Partisinin Meclis üyelerinden 
oluşmuş idi ve Hükümet programında da görül
düğü ve bilindiği gibi, bu Hükümetin artık ara 
rejim ile alâkası olmayan, demokrasilerdeki 
normal hükümetlerin bir çeşidi koalisyon Hü
kümeti olduğu yazıldı ve Meclislerden böylece 
itimat oyu alarak, tâ 1973 yılı Nisanından 1974 
yılı Şubatına kadar bir yıla yakın bir zaman 
müstakillen ve tam bir demokratik kaluba uy
gun biçimde bir Hükümetin sahibi oldular ve 
Koalisyon Hükümetinin programında, bildiği
miz demokratik imkânlardan yararlanmak su
retiyle Adalet Partisi - Cumhuriyetçi Güven 

Partisinin Türkiye ekonomisini, sosyal hayatını 
ve diğer sahalarda her türlü sorumluluğu üze
rine alarak icraat yaptığı da, yine onların ifa
desiyle, yazılanyle ve bizzat Hükümet etmele
riyle bellidir. 

Bunun yanında bilinmesi gereken bir gerçek 
şudur ki, 1972'de fiyatlar genel seviyesi % 14 
civarında artarken, 1973 başlarından itibaren 
A. P. - C. G. P. Koalisyon Hükümetlerinin al
dığı bir dizi kararlar; iç ticaret, dış ticaret re
jimlerini değiştirmeler, para, kredi, emisyon po
litikaları, orta vadeli krediler, teşvik tedbir
leri hepsi bir kül halinde gözönünde tutulursa 
ve hatırlanırsa tamamiyle o Koalisyon Hüküme
tinin programında yazılı tedbirler cümlesinden-
di ve 1972'de % 14 civarında artan fiyatlar 
1973 başından sonuna kadar, hele 1974 Şubatı
na kadar % 29,9 gibi cok yüksek bir düzeyde 
artma gösterdi. 

Biz, bütçe konuşmalarının başında da belirt
tiğimiz gibi, Adalet Partisi - Cumlhuriyetçi Gü
ven Partisi Koalisyonunun 1973 (başında emis
yon bakımından, para arzı bakımından, krediler 
'bakımından tuttuğu yol ile 1973'ün Temmuzun
dan sonra tuttuğu yolun farklarını gösterdik. 

Şu kadarını söyleyeyim... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gündoğan 

konuşmalarının 5 dakika devam edeceğini be
yan buyurmuşlardı. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (Devamla) — 1973'ün ilk aylarında 
para hacminde artış % 7 iken, 1973'ün son oy
larında para arzındaki artışın '% 20'nin üzerine 
çıktığı bilinen 'bir gerçektir. 

1973'ün ilik aylarmda kredi hacminin yüzde
si 11 iken, 1974 »başlarına dıoğru, yani 1973 son
larına doğru bunun •% 30'u, % 40'ı bulmuş ol
duğu bir gerçektir. 

Birbirini takibeden ve (birbirini ne'hyeden, 
cerheden, nakzeden birtakım tedbirler ve politi
kalar Türkiye'de fiyatların bu derece hızlı, de
licesine artmasına ssbeboldu. Bunun icra saha
sında bir tek mesulü düpedüz, ara rejimiyle hiç
bir ilgisi kalmamış, doğrudan doğruya demok
ratik düzenin verdiği imkânlardaaı yararlana-
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rak kurulan Adalet Partisi - Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Hükümeti idi. Eğer hu bilinmiyor
sa, Türkiye siyasî tarihi bize önderlik eder. 

Şurası bir gerçek; memurların hayat seviye
lerinde husule gelen zorlukları /bir ölçüde gi
dermek için katsayının 8'e çıkarılması memur 
maaşlarına % 10 - 12 gibi bir yansıma yapar de
mek kolaydır. Gerçekten o kadar yapar veya 
dalha az, daha çok yapar; ama memurların 
maaşlarını belirleyen «katsayı» denilen yeni 
müessesenin, bildiğimiz kadariyle, her bütçe 
yılında ele alınarak artan fiyatlar düzeyinde 
onlara daha bol yaşama imkânı verecek bir şe
kilde artırılması olanağı vardı. 1971'de artırıl
masın, 1972'de artırılmasın, 1973'te artırılmasın, 
1974'te, biraz evvel arz ettiğim politikalar yü
zünden fiyatların çok yükseğe çıktığı bir han-
gâımda işbaşına gelmiş Hükümet tarafından me
mur maaşlarının katsayısının 8'e çıkarılmasının 
yerilmesinin mantığı yoktur. Eğer, az geliyor 
ise, onu kınıyorsanız 1972'de, 1973'te, 1971'de; 
hele 1973'te katsayısını artırabilirdiniz. Biz de 
şimdi üstüne 9, 10 demek suretiyle bir ilâve ya
pabilirdik. 

Bu itibarla sadece geçmişte bir müddet cere
yan etmiş, onu da bütün Parlamentodaki güç
leriyle yürütmüş, kendi düşüncelerini, kendi 
isteklerini, kendi politikalarını, kendi başına yü
rütemeyenlere bir imkân gibi kullanmış parti
nin, bundan bahsetmeye hakkı yoktur Hele, son 
1973 senesinde tek başına iktidar olmuş, ya da 
koalisyon şeklinde iktidar olmuş bir partinin, 
bu ara rejimi mazeretine sarılmasına hakkı yok
tur ve tenkitlerinin bu bakımdan ölçüsü yoktur. 
O ara rejiminin en son dönemine /rastgelen Ada
let Partisi - Cumhuriyetçi Güven Partisinin po
litikalarını teker teker, madde madde,, kanun 
kanun, kararname kararname, tedbir tedbir bu
raya açıklamaya koyarsak, o zaman bugünkü 
ortamın, bugünkü ekonomik durumun, 'bugünkü 
ekonomik mirasın ikimin eseri ve mahsulü oldu
ğu meydana çıkar. Binaenaleyh, herkes mesu
liyetini bilmelidir, herkes kendine düşeni ka-
Ibul etmelidir. Bir kelime ve bir çırpıda 1971 ile 
1974 Şubatı arasındaki dönemi, sorumsuzluk dö
nemi gilbi ilân etmeye biz müsaade etmeyeceğiz. 
Nasıl ki bizim, iktidarımızın bir süre sonra ba
zı başarısızlıkları olduğu zaman, bir daha dö
nüp 1973'teki bilmem Adalet Partisi - Cum-

I huriyetçi Güven Partisi Koalisyonunun yaptık
larına müracaat etmeye hakkımız kalmayaca
ğı gibi, sizin de 1973 Nisanından buraya, geçen 

I olaylardan dolayı mesuliyetinizi yüklenmek zo
runluluğunuz vardır. Bunu böyle kaş - göz ara
sında ve bir çırpıda yıkıp atamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan sözünüzü bi-
I tiriniz lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
I ĞAN (Devamla) — Bitireyim beyefendi; 
I Arkadaşlarını, gerçekleri taibiî daha kolay 
I anlamak için sırasını, zamanını beklemek zorun-
I dayız. Şurası hir gerçek, biz, üç aylık bir Hü-
I kümet olarak aldığımız /mirası ortaya koyarak, 

mazeret aramak için değil, nereden başladığı
mızı kafalara yerleştirmek, nereye götürdüğü-

I müzü, daha doğrusu nereye götürmek ıgerekti-
I ğini saptamak için bunu hir düşünce metodu 
I olarak kullanıyoruz; ama hiç şüphesiz olmasın 
I ki, bu kürsülerde bizden de olsa, Hükümetimi-
I zin, bu memleketin ihtiyaçlarını karşılayacak 
I salim politikalarla icraat yapması en büyük te-
I ınennimizdir. Yapmadığı takdirde, bize yönel-
I tilecek her türlü eleştiriye hiç itirazsız şimdi

den hazır olacağımızı, varsa hatamızın kalbul-
I cüsü olacağımızı size arz ederim. 

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

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Söylediğimiz sözler izafe edildi Sayın Başkan, 
bilhassa edep mevzuunda tavzih için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Başkanlıkda o kanaattedir, 
buyurunuz Sayın Çağlayangil. 

Sayın üyeler, Sayın Gündoğan konuşmasın-
I da, Sayın Çağlayangilin Sayın Çalışma Bakanı

nın konuşmasının edep dışı olduğu şeklinde bir 
izafede.. 

SAFFET URAL (Bursa) — «Pek de müed-
dep olmaz.» dedi ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
müdahale buyurmayınız. Başkanlık böyle bir 
sözün söylendiğini tespit etmemiştir, zabıtlar 
da getirilmektedir. Bu bakımdan Sayın Çağla-
yanıgdl'in söylemediği bir sözün kendisine izafe 
edilmesini öngören i65 nci maddeye göre söz is
tediğini haklı görerek kendisine söz vermiş bu-

| İnmiyorum. 
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Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLA YANGÎL (Bursa) — 

Teşekkür ederim. Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Cum

huriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, bizim be
yanlarımızda Sayın Çalışma Bakanının sözleri
ni edep dışı bulduğumuz gibi bir ibare sarfetti-
ler. 30 seneye varan Devlet hizmeti hayatımız, 
10 küsur senedir Parlamentomda geçen hayatımız 
edep dışı bir üslup içinde konuşmaya bize hak 
vermediği gibi, başkalarını da bu tavsif ile suç
lama itiyadımız yoktur. Bendeniz, «Edep» keli
mesinden bir defa bahsettim. «Benim Grupumun 
sözcüsü gayet müeddep, bitaraf şekilde görüşü
müzü izah etmişti.» dedim. Onun dışında, bu ke
limeyle ilgili bir beyanım olmadı. 

O itibarla .kendilerinin «Mutadı oldukları 
gibi, fikirden yoksun beyanları» sözüne yine es
ki itiyadımız ve edebe hürmetimiz dolayısıyle 
arzı cevap etmeyeceğiz. Ancak, zatı mesele şu
dur; demin de arz ettim, benim Grupumun söz
cüsü, ücretlerle fiyatlar arasındaki yarışta bir 
dengesizlikten bahsetti ve bir öneride bulundu. 
«Yatırımları üretken yerlere sarfedelim, bol is
tihdam yerleri açalım, bunlara bir çare araya
lım,» dedi. Sayın Çalışma Bakanı; «Ben, Hükü
met meselesine de temas edildiği için bu şekilde 
cevaplandırmak durumunda kaldım.» dedi. Şu 
meselede benim Grupumun Hükümetle ilgili bir 
iddiası yok. 

Binaenaleyh, bu konuda cevap verilirken es
ki hükümetlerin seyyiatmı Adalet Partisi gru-
punda arayarak, o şekilde bir defi derıneyan et
meye ve öyle ört meye ihtiyaç yok. Hele, Halk 
Partisi sayın sözcüsünün ara devre hakkındaki 
beyanlarına gelince, o büsbütün ilginç. Malu
mu ihsanınız bu devrin adı «Partiler üstü devir» 
dir ve bu devirden partilere sorumluluk isnat et
mek; (Kendilerinin haldi olduğu cihet, Eeisi-
cumhur intihabından sonraki devredir, o ayrıdır, 
onun rengi ayrıdır.) o devre kadar partilerde 
bir mesuliyet aramak doğru değil. 

Parlamentoda kim ekseriyettedir, kim de
ğildir ; ben bir misâl arz edeyim zatı âlilerine, 
biz Anayasayı iki defa değiştirdik. Değiştirdiği
mizin bir seferinde Halk Partisi henüz bölün
memiş ve 180 Küsur mevcutlu idi ve o kadar 
mevcut ile de Halk Partisinin iltihakı olmadan 
bir Anayasa değişikliği bahis konusu olamaz idi. 

Sülüsân-ı ekseriyet husule gelmez idi. Halk 
Partisinin bugün Anayasanın dejenere olduğun
dan şikâyet ettiği maddelerin pekçoğu da, o 
devirde Halk Partisinin de iltihak -ederek Ana
yasayı değiştirmek zaruretini duyduğumuz de
virde olmuştur. 

Mesele, Adalet Partisi - Halk Partisi müna
sebeti değildir, o devirde hürriyetlerin, anaya
sal hürriyetlerin kötüye kullanıldığı, kayıt kon
mayan hürriyetlerin makinasmı bilmeyen oyun
cağı eline geçirmiş çocuklar gibi pek bol şekil
de memleket aleyhine, Devletin bekası aleyhine 
işlendiği için, geçici bile olsa, birtakım zabıta
ların konulması ihtiyacı duyulduğundandır. 

Şimdi, Hükümetlerin iki türlü mesuliyetleri 
vardır; siyasî ve cezaî. Mütemadiyen bize, «Par
lamento'da çoğunluktaydınız. Evet, devrin özel
liği vardı; ama ne yaptınızsa siz yaptınız.» de
niyor. Biz diyoruz ki, şöyle bir durum var; fi
yatlar arttı, şöyle oldu buna bir çare arayalım. 
Siz, istediğiniz kadar bunun çaresi bizden evvel 
deyiniz; bu vatandaşı tatmin etmez. Hatta se
çim beyannamelerinizde ucuzluk getireceğim di
ye vaat edip zam yapmanıza rağmen, yine tat
min etmez. Vatandaş için zam, zamdır. Bunun 
gerekçesinin eski Hükümetlerin mesuliyetinde 
olması, yeni Hükümeti bundan beri kılmaz. Bir 
çare aranıyor, bir durum var; Sayın Bakan der 
iki, evet hakikaten ücretler azdır, fiyatlar art
mıştır, buna elbirliğiyle çare bulalım... Bu öneri 
güzeldir, şunları yapalım, bunları konuşalım. 
Bunlarda gerek de var, fayda da var; ama bun
ları ortaya ıserdikçe sinirlenip, «Ne yapalım 
zam yapıyoruz; ama eskiden olduğu için ve eski 
Hükümetler kabahat yaptığı için zam yapıyo
ruz.» gerekçesine sığınmak, ne muhalefete, ne 
Parlamentere yakışmayan demagojiyi bu kür
süye ve Hükümete intikal ettirmektir. Buna ge
rek yok. Bizim söylediğimiz bu. münakaşa etti
ğimiz bu. 

Bir hadise var ortada, onun çaresi aranıyor. 
Eğer bizim zamanımızdaki o partilerüstü Hükü
metlerin ve o Hükümetlerde partilerine mer-
Ibut olmazsa bile, bizzat o mevkiyi işgal eyle
yen bakanların hatalarıyle husule gelmiş bir 
zarar varsa, bu memlekete o hatalar cidden 
ödenmesi ıgüç vaziyetler ika etmiş ise; (bu sefer 
de siz ekseriyettesiniz koalisyon olarak. Eliniz
de o hataların mesullerini sigaya çekmek, me-
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suliyetlerini tebarüz 'ettirmek, Divânı Âliye ka
klar götürmek için her türlü yollar açık. 

EAHMÎ ERDEM (İstanbul) — Sayın Baş
kan, esasa girdi. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Onlara tevessül etmeyip, gelip burada 'her sı
kıştıkça, her mustar kaldıkça, «Yaptık zammı; 
ama ne yapalım maziden müdevver. Bu iş kötü; 
ama ne yapalım bizden evvelkiler başladı..,» gi
bi bir yolu artık tıkayalım. Bir partilerüstü de
vir gelmiş geçmiş, cezaî, siyasî mesuliyeti var ; 
dile getirin, elinizde denetim yolları var ve bu
gün Parlamentoda çoğunlukta sizsiniz, eğer o 
hesabı görmekte fayda görüyorsanız o hesıap gö
rülsün; ama bu günün şartları veya günün za
ruretlerinden dolayı maziye iltica etmek, seyyi-
atı başka çatıda arama itiyadı artık gereksiz. Bi
zim arz ettiğimiz o, bizim münakaşa ettiğimiz de 
bu. 

Bunun için söylediğimizle, bize söylenenler 
arasında, sual ile cevap arasında bir köprü ku
rulursa ve bu köprü mantıkî olursa, çok daha 
çabuk anlaşırız; ama biz ne söylersek söyleye
lim, muhataplarımız bizim söylediklerimize ce
vap değil, kendi söylemek istediklerinin tekra
rına onu bir zemin olarak alırlarsa, o zaman bu 
laflar cevaptan da müstağni kalır. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Çalışma Bakan
lığı Bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Şimdi bölümlerin oylamasına geçiyoruz. 

Bölümleri okutuyorum : 

A) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 9 896 902 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 9 948 417 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

Bölüm Lira 

111 Çalışma mevzuatının hazır
lanması ve uygulanmasının 
sağlanması ile işyerlerinin 
izlenmesi ve denetimi 27 521 233 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

112 güvenliği 
istihdam 
hizmetle-

79 990 457 

113 

900 

İşçi sağlığı ve iş 
ile ilgili denetim 
ve sosyal güvenlik 
rinin düzenlenmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 
Yurt dışı işçi sorunlarının 
çözümlenmesi 41 094 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 505 845 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

Çalışma Bakanlığının 1974 yılı Bütçesinin 
Yüce Senatomuzda müzakeresi bitmiş ve Bütçe 
kabul edilmiş bulunuyor. Bütçe uygulaması
nın milletimize, memleketimize ve Çalışma Ba
kanlığı camiasına uğurlu olmasını dilerim. 

Devlet Hava Meydanları açık oylamasının 
oylama işlemi bitmiştir, oy küresi kaldırılsın. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, 15 dakika evvel 'başlarız, tatil verelim. 

BAŞKAN — Bir öneridir. Çalışma progra
mımıza göre saat 13,00'e kadar çalışmamız gere
kiyordu. Saat 13,00'e 15 dakika var. 15 dakika 
evvel kapatıp, 15 dakika evvel açmayı oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saat 14,15'te toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapamnüa : saati : 12,50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılıma saati! : 14,15 
BAŞKAN : Başkanvekil Necip MirüMâmoğ-lu 

KÂTİPLER r Eferetm. Kabay (Burdur), O. Nurî Ganpoliat (Konya) 
• 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

B) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi Ye Teknoloji Bakanlı
ğı Bütçesinin tümü üzerindeki müzakerelerimi
ze başlıyoruz. 

'Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini 
almış bulunmaktadırlar. 

Söz sırası Adalet Partisi G-rupu adına Sa
yın Ahmet Karayiğit'indir, buyursunlar efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYI-
Ğ-ÎT (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1974 yılı 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüş
lerini sunmak ve önerilerde bulunmak üzere hu
zurlarınızdayım . 

Büyük Türk Milletinin şanlı geçmişine yara
şır yeteneklerine ve yüksek meziyetlerine yakışan 
bir geleceğin sanayileşmeden geçtiğine kimsenin 
artık kuşkusu kalmamıştır. 

Günümüzün sorunu, sanayileşmenin nasıl 
oluşturulacağı ve neler yapılması gerektiğidir. 
Politikaların, yöntemlerin tartışıldığı zamanlar
da çekişmelerin olması, çelişmelere düşülmesi do
ğaldır. Bu nedenle, iktidarla muhalefetin hemen 
aynı çizgiyi tutmasını istemek akıl dışıdır; ancak 
herhalde ayrı dünyalar içinde olmamak, kelsin 
olarak aynı düzeyde bulunmak ve alabildiği 
oranda paralellik sağlamak yarınlarımızın bir zo
runluluğudur. 

Bu nedenle, kalkınma ameliyesi içinde sana
yileşmenin önemini beraberce kabullenmek gere
kir. Çağımızda, sanayileşmek ekonominin vazge
çilmez bir unsurudur. 

Biz, tarıma mı önem verelim, sanayileşmeye 
mi önem verelim gibi tartışmaları bir tarafa bı
rakarak, sanayileşme çabasını hızlandırmalıyız. 
Sanayileşmeye ve gelişen teknolojiye ayak uydu
ramayan ülkeler daima geri kalmışlığa mahkûm
dur. 

İktidarı oluşturan Hükümetin 1 Şubat'ta 
programı okunurken orada, «Bugün yüksek bir 
potansiyele sahibiz» ibaresi geçmişti. Bu potansiye
lin oluşumunda, Adalet Partisi iktidarının basiretli 
ve cesur girişimleriyle büyük katkısı olmuştur. Ni
tekim, 1966 -1970 dönemlerinde ortalama millî 
gelir artışında yüzde hesabiyle Japonya 11,65, 
Türkiye 7,02, İtalya 5,56, Fransa 5,20, İngiltere 
2,12'ye ulaşmıştır. OECD'ye mensup memleket
ler arasında Türkiye'nin kalkınma hızı Japonya' 
dan sonra ikinci sırada gelmektedir. 1962 -1964 
dönemlerinde fert başına yılllık gelir artışı orta
laması %3,1 iken, 1964 -1970 döneminde % 4,3'e 
ulaşmıştır. 

'Sanayileşme belli bir prosedürün içinden geç
mek zorunluluğundadır. Adaılet Partisi iktidarı 
bu zorunluluğun icaplarını yerine getirerek, 
Türk sanayiini bugünkü güce ulaştırmıştır. Dün
yadaki gelişmelere bakarsak, gerii kalmış ülkele
rin kalkınmaları da veya kalkınmış ülkelerin ge
çirdiği safhalar, bizim bugün tatbik ettiğimiz 
modelle olmuştur. Bu modelin uygun olup olma
dığının münakaşası yapılabilir; ama önemlisi ül
kemiz gerçeklerine en uygun olanını tatbik etane-
mizdir. 

Yeni modeller önerilirken, titizlikle koruyaca
ğımız ve dikkat edeceğimiz husus, türlü aşama
lardan sonra filizlenen, verimli hale gelen sana
yimizi baltalamamak olmalıdır. Zira, kuşkulu bir 
ortam yaratmak, istikrarsızlık, yılların çabasıyle 
meydana geden yöneticilere karşı güven duygu
larını müteşebbis kesiminde kaybolmasına ve do-
layısıyie sanayi hızının duraklamasına hatta 
azalmasına sebebolur. Ortaya atılan modellerin, 
tatbikatlarmdaki iyi ve kötü sonuçlarım yeterin
ce değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Tecrübe
den geçmeyen moddeller elbetteki ülkemiz için 
sakıncalıdır. 

Çok önemli olan bir konu da, yönetenle yöneti
len arasındaki güven duygularının ahenkli olması 
ve bağların kopmamasıdır. 
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Seçim kampanyaları sırasında iktidarı oluştu
ran partilerin «Aracı, vurguncu» sloganlarını sık 
sık kullanması, hür teşebbüs hakkında itham edici 
konuşmalar, bugün özel sanayi kesimini kuşkulu 
bir devreye sokmuştur. Ortaya atılan ve kesin 'bo
yutları hâlâ ifade edilmeyen yeni modeller de hür, 
teşebbüsü tedirgin edici unsurlar olmuştur: 

Hemen ifade edelim ki, büyük konuşmalara 
rağmen, «Halk sektörü» tabirine ciddî açıklık 
ıgetirilememiştir. Bu, halkın küçük tasarrufları
nın üretici bir güç olarak değerlendirilmesi mi
dir? Ben şimdi sayın Bakana soruyorum. Halk 
sektörüne iştirak edecek sermayedarlar, serma
yesi nispetinde mi hisse alacaklar, bu bir anonim 
şirket hüviyetinde mi ıolacak, bu bir kooperatif
çiliğe yakın mı olacak, bunun yöneticileri kini 
olacak, bunun için eğitilmiş bir ekibimiz mevcut 
mudur? Lütfen sayın Bakan konuşurken, bu hu
susları, bu kürsüde açıklığa kavuşturursa, biz de 
ıbazı kuşkulardan, bazı şüphelerden kendimizi 
uzaklaştıralbiknek imkânına sahip oluruz. 

Yine, bu halk sektörünün yöneticileri hangi 
kesimden alınacak? Bu da mühim bir konu. Halk 
sektörüne ve kooperatifçiliğe özel imtiyazlar sağ
lanacak ise, bunun külfetini hangi kaynaklardan 
karşılayacaksınız ve yarın başarısızlık, şayet bu 
olursa, ekonomide bir çöküntü yapmayacak mı
dır? Bunun tedbirleri nedir, bu tedbirleri aldı
nız mı, alıyor musunuz? 

Kooperatifçilik, ülkemizde normal bir gelişme 
içerisinde ilerlemektedir. Bu gelişimi zorlamak 
çok sakıncalıdır. Çünkü, bu bir eğitim meselesi
dir, bu bir yönetici meselesidir, bu bir anlayış ve 
şuur meselesidir. Bütün bunları hesaba katma
mak büyük bir hatadır ve yarın memleket ekono
misine ağır bir yük olmasından endişe ederiz. 
Halk sektörü, kamu kesimi ve özel sektör arasın
da eşitlik farkı gözetilecek mi? Bunların açıklan
masını istiyoruz. Refahın dengeli dağılımını daha 
emin metotlarla gerçekleştiremez miyiz? 

Yine, sık sık tekrarlanan «Aracı, vurguncu» 
deyimlerinin kimleri kastetdiği mutlaka burada 
•açıklanmalıdır. Bugün üretimi, tüketiciye akta
ran yüzbinleroe vatandaşımız var. Bunları 
küçük görmek, rencide etmek ve toplumu 
bölücülüğe teşvik etmeye kimsenin hak
kı yoktur. Aracıyı kaldırmak ya da azalt
mak üretim ve tüketim bağlarını; ancak mo
dern pazarlama sistemlerini geliştirmekle halle-
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debilirsiniz. Bu da, bir zaman ve eğitim mesele
sidir. Üretim ve tüketimin dengeli tutulması, 
rekabet koşullarının yerine getirilmesi, istikrar
lı ve verimli bir ekonomik düzen vurguncu diye 
adlandırdığımız bu kitlenin daha disipline edil
mesini sağlamaz mı? 

Muhterem arkadaşlarım, geride bıraktığımız 
Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde, sanayileş
menin gayrisafi yurt içi hasılası ve tüm yatırım
lar içindeki payı gittikçe artmıştır. Bugün uy
guladığımız Üçüncü Plan dönemi içinde, sana
yileşme artık bir kalkınma aracı değil, bir hedef 
olarak tanımlamıştır. Bu hedefin gerçekleştiril
mesi için, tüketim malı üreten sanayiden ara 
malı ve yatırım malı üreten sanayiye, içe dönük 
sadece döviz tasarruflarını sağlayıcı sanayiden, 
ihracata dönük ve döviz kazandıran dış rekabet 
gücüne sahip bir sanayiye, modern teknoloji kul
lanan, makine yapan sanayiye, elektronik sana
yine ve en önemlisi, modern teknoloji üretebilen 
bir sanayi yapısını süratle geçilmesini öngörmek
tedir. 

Kesin inancımız odur ki, ülkemizde hızlı ar
tan aktif nüfusa en müsait ve en geniş istihdam 
imkânları hazırlayan işsizliği önleyen, fertler 
arasındaki âdil ve daha dengeli gelir dağılımını 
sağlayan, bölgeler arası gelişmişlik farkını önle
yen, özellikleriyle sosyal refahın tesirli bir aracı 
olan, sanayileşmemizin stratejisi üzerindeki tar
tışmalarımız kırıcılıktan uzak olmalıdır. Çünkü, 
kırıcılığın temeline hiçbir sağlam gelecek otur
tulamamıştır ve oturtulamayacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun çok muhterem üye
leri; Türkiye'nin modern ve güçlü bir sanayi 
kurması, işletilmesi, geliştirip yaşatması görevle
rini üstlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok 
yönlerden incelenebilir ve her halde bu konular
da günlerce konuşmalar yapılabilir. Biz de ko
nuyu bir kalıp içerisinde sizlere sunacağız, önce 
durum nedir, aksaklıklar nelerdir, aksamalar ne
relerden doğmaktadır, düzeltme çareleri neler
dir?. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye sanayii ağla
nacak durumdan çıkalı çok olmuştur, hatta ye
terince nikbin uzmanların görüşü ile sanayiimiz 
akıllı ve cesnr düzenlemelerle rekabet gücüne 
sahip ve ihracata yeteneklidir. Bu tespitimiz 
oldukça önemlidir. Çünkü, bugün iktidar parti-

I lerinin sözcüleri sanayileşmenin genel strateji-
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sini ileri sürmekte ve dolayısıyle biz san&yileş-
medik demektedirler. Bu 'bir nevi gerçekleri' gör
memek insafsızlığıdır. 

Sanayiimizin sektörleri arasındaki dağılımı 
günümüzün kaibııl gören eğilimlerine de uygun
dur. Yami temel mal üreten sanayii, kamu ke
siminde, şekillendirme sanayii özel kesimin'de-
dir. 

'Türk sanayicisi teknolojimin önemini anla
mış ve şevki idare fonksiyonları üzerinde cid
dî olarak eğilmeye başlamıştır. 'Bu cümleden 
olarak ımodern ve etkili organizasyonlar, yete
nekli yöneticücr, modern yönetim teknikleri özel 
kesimde daha yoğun lolmak üzere (tüm sanayii 
kesimilerinde gözle görülür biçimde yoğunlaş
mıştır. 

Sanayicilerimiz gayet canlı bir biçimde dış 
pazarlar peşinde 'bulunmak ihracat yaptığını 
ilân edere/k sevincini yansıtmaktadır. Türk sa
nayicisi, yurt dışında çimento faibrikası kurma
ya, Türk inşaat müteahhidi milyarlık liman ya
pımını yurt dışında yürütecek tür güce erişmiş
tir. Bu örnekleri çoğaltabilirsin. örneklerle sa
nayileşmemizin tamamlandığı, derdimizin kal
madığı gibi gerçek dışı bir iddiada bulunmu
yoruz. Amacımız bir varlığın oluştuğunu tespit 
etmektir. 

Muiht er e m arkadaşla n m ; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuları

nı üç bölümde inceleyebiliriz. Bilindiği gibi Ba
kanlığın ıtemel ödevi Türk sanayiinin oluştu
rulup, geliştiren görevinin yanında İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin işletmesi, bunlarla ilgili 
olarak yeni kuruluşlara gidilmesi görevi vardır. 
Günümüzde Sanayi Bakanlığına üçüncü bir va
zife daha verilmiştir. O da teknolojiyi üretip ve 
geliştirin esidir. 

•Sanayiinin sorunlarını şöyle sıralamak müm
kündür. 

Anamaddeler üretimi yeterli 'bir seviyede ol
anaktan uzaktır. Gerçekten demir ve çelik üze
rinde sanayicinin büyük darlığı vardır. Aynı 
sıkıntı bakırda ve ondan üretilen maddelerde 
çinko, kurşun ve alimünyumda da görülmekte
dir. 

Sanayileşme alanında demir - çelik sıkıntı
sı çekildiği an, sanayileşme hızı düşer. Bugün 
Türkiye demir - çelik üretiminde oldukça geri
lerdedir. Bunları rakamlarla ifade etmek ister
sek: 

1938 yılında fert başına düşen demir - çelik 
miktarı İtalya'da 52 kilogram, Icpanya'da 15 ki
logram, Yugoslavya'da 17 kilogram, Almanya'da 
205 kilogram, Türkiye'de 10 kilogram. 

1971'de İtalya'da 358 kilogram, İspanya'da 
571 kilogram, Türkiye'de '58 kilogramdır. 

Türkiye'nin 1974 yılında yaklaşık olarak 1 
milyon 360 bin ton yuvarlak demir, 990 'bin ton 
yassı mamul ve 280 bin ton döküm demire ihti
yacı vardır. Bu yıl 600 'bin ton yuvarlak demir 
ve 400 bin ton yaissı mamul ithal etmek zorun
dayız. 

Demir - çelik mevzuunda cesaretle girişimler 
yapmak şarttır. Üçirreü Demir - çelik, A. P. ik
tidarının cesur, yerinde ve gurur duyacağımız 
gişimlerinden birisidir. Ereğli demir - çeliğin, 
Karalbük demir - çeliğin tevsilleri ve üçüncü 
demir - çelik tesislerinin süratle 'bitirilmesi ka
çınılmaz bir zarurettir. 

Hemencecik -üçüncü demir - çeliş tesislerin
de Türk teknisyenlerinin ve idarecilerinin çok 
başarılı çalışmalarını .huzurlarınızda tescil et
mek istiyorum. 

İnşaatın başladığı 1969 yılından bugüne ka
dar 2 milyar 5G0 milyonluk iç ödeme ve 3 mil
yarı biraz geqen dış ödemeler yapılmıştır. Çalış
maların aksamaması için yöneticilerin ve tek
nisyenleri huzursuz kılan söylentilerden sanı
rım Ibir noktaya kadar korumakla yükümlüyüz. 
Yılların emeği ile meydana gelen ve bugün olu
şumun zirvesinde bulunan <bir ekibi bir kalem
de silkip atamayız. Bakanlığın, demir - çeliğin 
yurt içinde önemine göre hareketli olmasını 
A. P. iktidarı zamanında projelendirilmeye baş
lanan dördüncü de IP.ir - çelik tesislerinin ger
çekleştirmesini süratlendii'meliyiz. Özel teşeb
büse, Devletin önderliğinde demir - çelik en
düstrisini açmalıyız, öte yandan dünyadaki de
mir - çelik sıkıntısı m ve artan fiyatları dikka
tte alarak uzun vadeli ithalat bağlantıları ya
pılmalıdır. 

Pek çok sanayici, -bize 'bu konuda şöyle şi
kâyetler yapmaktadır. 

Çeşitli vasıflarda saç ve imalât çeliği bula
mamaktayız. Bu işin ithalâtını yapan kurum ve
ya firmalar gerekli planlamayı yapmamaktadır 
veya yapamamaktadır sonuç olarak makine ve 
motor imalinde aksamalar, aşırı maliyet yüksel
meleri olmaktadır. 
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Millî çinko üreten şirketimizin faaliyeti çe
şitli sebeplerle geciktiği ve dışarıdan getirilme
de düzensizlikler solduğu için sanayici büyük 
sıkıntı çekmekte ve maliyetler yükselmektedir. 

Temel madenleri ithal edip ihtiyaç sahipleri
ne aktaracak olan kamu kuruluşları dünyadaki 
fiyat gelişmelerini izleyememekte, ya da yete
rince uyanıklık 'gösterememektedir. Bu neden
lerle paihalı ve vasıfsız mal tedariki sanayiciyi 
son derece kötü yönden etkilemektedir. 

iSanayiciye dış seyahatler için kazancına gö
re binlerce dolar dış seyaihat dövizi verilirken üç 
dört bin dolarlık hayatî /bir maddeyi veya mal
zemeyi beraberinde getirmesi olanağı tanınmak-
itadır. Bu yüzden bazen yüzlerce işçisiyle bir 
fabrika günlerce âtıl kalmaktadır. Ayrıca pasa
port sistemi 'belli bir sanayici için yurt dışına 
ıgiriş, çıkışları tahdidetmektedir. Bu büyük bir 
sınaî kuruluş yöneticisine yüksek bir Devlet 
memuru kadar güvenilmediğini göstermektedir. 
Bunları, düzeltmemiz gerekir. 

Sınaî kuruluş ve üretim sağlayan arz ve ta
lep bilgilerine dayanmak zorundadır. Herhan
gi bir yarıtırmcı sınaî bir gerçekleştirmeye gi
rişirken düşündüğü alandaki üretim gücünü, 
olanakları talebi bilmelidir. Bunun için Sanayi 
Bakanlığının sanayici sicilleri halen yararlana
bilir olmaktan uzaktır. 

Küçük ve orta müteşebbisler İçin Sanayi Ba
kanlığının ilk müşavirliğini yapacak, gerçek 
planlamayı başarıyla yürüten uzmanları tanıta
cak bir organı olmalıdır. Bu yoktur, Esasen 
projeleme birimleri sınaî kalkınmada öncü iken 
ve bir ara Devlet Planlama Teşkilâtının teşvik 
ve destekleri ile bunlar boy atmış iken suiisti
mal yaplıyor kuşkusu nedeni ile son yıllarda 
sönmelerine sebep olunmuştur. Bu durum ya
tırımların aleyhinde bir harekettir. 

İşletmelerin sürekli olarak yönetim yönün
den incelenmesi, durumların tespiti aksaklıkla
rın bulunup giderilme çarelerinin önerilmesi 
üzerine çalışan uzmanlık kuruluşları bütün dün
yada sınaî gelişmenin vaz geçilmez birimleridir. 
Yurdumuzda Türk sevk ve idare geliştirme 
merkezi bir ölçüde bu alanda çalışmaktadır. 
Bir zamanlar da İktisadî Devlet Teşekküllerini 
yeniden düzenleme komisyonu kamu kesimi için 
bu tür yararlı çalışmalar yapmıştır. OECD 
memleketleri için Roster adında yıllık bir ki-

I tap yayınlanır. Bu amaçla bizde böyle bir ör
güt makûl bir fiyatla çalışır halde kurulmamış
tır. 

Sanayimizin temel sorunlarından en büyüğü 
yatırım kredilerinin yokluğudur. Kamu İkti-

I sadî Teşekkülleri için bile Devlet Yatırım Ban
kası kurulmuş olmasına rağmen sorun çözüle
memiştir. Hür teşebbüs için başlıca olanaklar 
Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Türkiye 

I Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası ile Halk Ban
kasıdır. Küçük bir ölçüde de Vakıflar Banka
sını söyleyebiliriz. 

I Birinci olarak bu kuruluşların malî imkâıı-
I lan yetersizdir. Özel kesimin yıllık yatırım 

kredi ihtiyacı sağlam bir tahmin ile 10 milyar 
TL. den fazladır. Bunun ayrıca önemli olan 
işletme kredisi ihtiyacını da eklememiz gerekir. 

İkinci olarak değinilen bu kuruluşlar coğ
rafi açıdan yeteri teşkilâttan yoksundur. 

Üçüncü olarak Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Türkiye Sınaî Yatırım Kredi Bankası ya
vaş çalışmakta ve sınaî riskle hukukî riskte mü
teşebbise garanti maliyetini hiç düşünmeden bü
yük ağırlık vermektedir. Elbetteki Bankalar 
kredilerini sağlam teminata bağlayacaklardır. 
Fakat bu noktada bir hukukçu görüşü yanın
da iş adamı tutumu da ihmal edilmemelidir. Ak
si halde her iki kurum da, zengini daha zengin 
etmeye yarayacak ve müteşebbise olanak sağla
mayacaktır. 

Sonra Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve 
Türkiye Sınai Yatırım Kredi BarJkası çok yük
sek kârlar peşindedirler. Bir bankanın başarısı
nın tek ölçüsü kârlılık olmamalıdır ve hemence
cik ilâve edeyim. Bu bankaların çok muhteşem 
binalar yaptırdıklarını söylüyorlar. Bunlara 
vereceği parayı sanayiciye verse çok daha yerin
de 'bir hareket olur. 

Sanayicinin orta vadeli kredi sorunu da 'mu
allaktadır. Orta vadeli İşletme kredi müessesesi 
donmuştur. Fonları ile yetinmek isteyen banka
lar ile belki haklı 'bir muhafazakârlık içinde bu
lunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir 
sene tatbikattan sonra orta vadeli kredilerini fii
len askıya almıştır. 

Orta vadeli yatırım ve işletme kredisi der
dine bir çare olabilecek konvertibl, krediler sade
ce sakıncaları görülerek tasfiye yoluna gidilmiş-

| tir. Halbuki bu sakıncalar giderilerek küllanıl-
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ması kanaatimizce mümkündü. Hiç olmazsa so
rumlu makam ve organların bu yönde derinle
mesine bir araştırma yapmaları çok yararlı olur
du. Maliyenin aşırı güvenlik içinde olmak 'kuş
kusu ile bu olanak, ciddî zararlar veren bir bi
çimde yok olmuştur. Sanırız bu kredi müesse
seleri içerisinde verilen görevi yerine getirmeye 
gayret gösteren küçük çapta da olsa yararlı olan, 
küçük esnaf ve sanatkârların elinden tutabilen 
Halk Bankasıdır. 

Ha.k Bankası 1973 yılında 2 milyar 300 mil
yon lira tesis ve işletme kredisi veren ve 1974'te 
de bunu 2,5 milyar lira olarak planlayan bir 
'bankadır. Yallnız, kaynaklarını Merkez Ban
kasından aldığı reeskont kaynaklarına göre 
% 8,5 veya % 8,52'ye mal oluyor ve bu para
yı kendisi % 9'a satıyor veyahut lüzumlu sa
nayiciye, 'küçük esnafa aktarıyor. Dolaiyısiyle 
kâr marjı çok az kalıyor. Büyük bir silkinti 
içerisinde. Merkez Bankasının da aşağı yukarı 
işittiğimize göre 1 milyar 300 milyon liralık 
•bir kân var Hiç olmazsa Merkez Bankası, Halk 
Banlkasiyle Ziraat Bankasına bu reeskont kre
dilerinin istifadesinde bir miktar yardımcı 
olursa yerinde bir hareket olur. İşin aslında 
sanayiinin finansman soırunu halledilmezse bü
tün yatırımlar durur 

Ben şimdi muhterem Bakana soruyorum; 
önümüzdeki günlerde sanayicileri gerek yatı
lını için, gerek işletme kredisi için ne düşünü
yorlar ve hangi kaynaklardan bunu tahsis ede
cekler?. Aşağı yukarı •konverti'bl kredilerden 
4,5 - 5 milyar lira, orta vadeli kredilerin don
durulmasından 4,5 - 5 milyar lira, bankaların 
ihtiyaçlarının % 25'clen % 30'a çıkartılması ne
deniyle 4,5 - 5 milyar iliira piyasadan para çekil
miştir. Bir gerekçe olarak bu enflâsyonu ön
lemek için yapıldı deniyor; ama öbür tarafta 
sanayici büyük bir silkinti içerisinde ve yatırı
mını yapamamaktadır. Sanayicinin yatırım 
kredisi için, işletme kredisi için Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığımın ne düşündüğünün lütfen 
burada açıklanmasını, kamuoyuna açıklanma
sını istiyoruz. 

İşin aslında sanayiin finansman sorunu 
halledilmezse bütün yatırımlar durur. 1973'te 
% 14,5 olan sanayileşme hıızı 19'74'de düşebi
lir. Bankaların munzam teminatlarının •% 25' 
den °/c 30'a çıkartmaları orta vadeli kredilerin 

dondurulması konverti'bl kredilerindin tasfiye 
edilmesi müteşefolbds özel kesimi zor durumda 
'bırakmıştır. Gerek sanayimizdeki oluşumun 
tabiî bir gereği ve gerekse istihdam proble
minim çözülmesi yönünden finansman imkân
larını mutlaka Hükümetin ciddî olarak düşün-
ımesi ve hu konudaki düşüncelerini kamuoyuna 
açıklaması gerekmektedir. 

Demir Çelik mevzuunda 1974 yılında ithalâ
ta gidilmesi zaruretinden balhlseltmiştir. Ama, 
hemen ifade edelim ki, kredi problemleri hal
ledilmezse bunlara lüzum kalmayacalktır. Şim
diden Ereğli Demir Çelik'te bir hayli stok var
dır. Çünkü sanayici tutarsız beyanlarla tedir
gin edilmiştir. Bir taraftan istikrarsız !bir or
tam, diğer taraftan kredi musluklarının kapa
tılması yatırımların ertelenmesine veya vaz
geçilmesine sebep olmaktadır. Pek çok ısrnaî 
kuruluş temel maddelerinin pahalılaşması ne
deniyle yükselen işletme kredilerini karşıla
yamamaktadır. Bundan dolayı da faaliyetlerini 
durdurmak zorunda kalmaktadırlar. Eğer önü
müzdeki sene hür teşebbüsün vergi mükt'arla-
rmda azalma olursa bunun nedeni yatıınm ve 
işletme için yeterince kredi bulamaıyışların-
dadır. Bunun vebali de taibiî Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığını yürüten ankadaşlammda Oİa'-
cak. Vebalin ne demek olduğunu Sayın Balkan 
benden biraz daha fazlaca bilir sanırım. 

Teknolojik işbirliği, lisans anlaşmaları sı
naî ge'işme, dünya pazarlarına açılma yön
lerinden büyük önemdedir. HNTtDO'nun ya
kında yayınlanan bir eserine göre kallkınmuş 
Japonya yılda üçyüz elli milyon doiariik tek
nik bilgi satınalmalktadır. Tümü sosyalist bir 
ekonomist olan Yugoslavya'da Fransız terzi
lerinin W : Y ve lisansları satınalınnıalkta bu 
yolda çok büyük ihracat olanakları sağlan
maktadır. Bizde ise bu alanda aşırı bir koru
macılık ve şüphecilik sürmekte ve Devlet o'tlo-
ııitelerini müteşebbise, çok sıikı Devleti himaye 
endişesinden ona kuşkulu gözle bakmaktan 
kurt aramamaktadır. Milyonlarca lira serma
yeli pek çok hükmî şahsiyet hatta banka ve 
kurumların oluşturduğu koskoca bir şirketin 
kendi yararını koruyamayacağı, yada yüksek 
gösterip döviz kaybına yol açacağı varsayımıy-
le davramlmaktadır. Bu yüzden teknolojik iş
birliği anlaşmaları zorlaşmada, uzamada sa-
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nayi ciddî zarar görmefktedir. Türkiye'de araş
tırma ve geliştirme harcamaları son derece 
zayıftır, uzun vadeli gelişmede bu durum sa
kıncalıdır. 

Her t'ürlü kalkınmada temel; yetişkin ve 
güçlü personeldir. Türik sanayii önemlli geliş-
melere rağmen yönetici envanterine bile sa
hip değildir. Özel sanayii kamu kesiminin tu
tamadığı yetişkin yöneticiyi kadrosuna ala
rak bir ölçüde problemini çözse bile geliştik-
çe artan ilhtifyacını karşılamak için önce en
vanter sıonra yet'iştirme sorununu mutlaka hal
letmeliyiz. 

Teknik personel konusunda Devlet eğiti
mimde, işbaşında, iş yaptırarak eğitmek, ge
çerli düzeyde olmaktan çok uzaktır, gelişme
ye ciddî engellerden birisi de budur. 

Sanayimiz kendi Ibünyesiinde, başka mem
leketlerde gıpta ile gördüğümüz çırak yetiş
tirme işini faydalı bir şekilde düzenle>yemem!iş-
tir. 

.Sanayimiz icaplara uygun yapıdan çoğun
lukla yoksundur. Bazı büyük (kuruluşlar bir 
yana sanayi kuruluşlanımuz az masraf endişe
si ve bilmemezlük nedeniyle esnaf kuruluşu 
biçimindedir. Elbette, bu durum gelişmeye te
sir eder. 

Maliyet ktantriolu, alternatif maliyetler bi
linmemektedir. Genel masraf maliyet ülişkile-
ri bilinmediği için çoğu kez üretimi artırıcı 
fakait makûl fiyatlı alım istekleri karşılana-
mamaktadıır. Bu duranı iç fiyatların düşmesi
ni önlemekte ihracata, engel olmaktadır. 

Sanayimiz genellikle kendi içinde teşvik 
tedibirlermden yoksundur. Bu durum veıümsiz-
Lİiğin temel nedenlerinden, birisidir. Oilûivler re
jimlerde bile teşvik tedbirleri uygulanmak
tadır. Örneğin yıllarca kalite ve verimi zora 
dayatan Sovyetlerde 1960'lardan beri teşvik 
tedlbirleri uygulamaya yönelmişler, önemli ba
şarılar sağlamışlardır. Oytsa ki sanayiin büyük 
kesiminde, suyu getiren ile testiyi kıran fark
lı olmamaktadır. 

özel sanayi kendisinin güdünü tanıtama-
maktadır. Zaman zaman düzenlenen sergiler çe
kilen nutuklar yetersizdir. Bu yüzden sanayici
nin hizmeti toplumca bilinmemekte, aksi yön
de tanıtmalar ise en uyanık kişileri bile etkile
mektedir. 

özel sanayinin meslekî kuruluşları amaçları
na tam olarak yömelememişlerdir. İlgili konu
larda meslekî sorunlarını kamu yararları ile 
bağdaştırarak çözümde görevli olan bu, kuru
luşlar, ortak korunları etkili bir biçimde ortaya 
koymakta, çözümleri önermekte, çalışmaları iz
lemekte yeterince başarılı değillerdir. Ve onla
rın gözetimi, yardımcısı olan kamu organları 
gerekli yardımları, uyarıları yapamamaktadır. 

özel kesimin belli Ibir oranda teşvik ve bir 
oranda zorlamayla kurabileceği anamakine sa
nayii dizel motoru gibi temel üretim birimleri 
firma rekabeti yüzünden sürüncemede kalmış
tır. Bu büyük projelerde büyük yabancı firma
ların pazar kapma çabaları, 'Türkiye'nin dış iliş
kilerinin dengesi nedeni ile zorlukları bilmekle 
beraber bu denli uzatmaya yer olmamalıdır. 

Hükümetin bir hayli kurulması geciken mo
tor - makine sanayiinin yurt ihtiyaçlarına göre 
şartnamesinin bugüne kadar yapılmış olması ge
rekirdi. 

Her büyük girişim bir ölçüde hatalı olur, 
mükemmel bir ertesi 'gün, kusurlu bulunabilir. 
Bu gerçeğin ışığında seçim sonundaki iddiaları 
ciddiye almamak için uzmanlar kadrosu ve ça
lışma kuralları çok açık dikkatlice tespit edil
meli ve bu motor sanayiinin gecikmesi de dik
kate alınarak bir an evvel kurulmasına başlanıl
masını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Devletin başlıca 
alıcı olduğu alanlarda kamu kuruluşları ya da 
bunların ortak olduğu firmalarla tümü özel te
şebbüs olan firmaların durumu ciddî bir sorun 
olmaiktadır. örneğin bir yanda Sümerbank MA-
NİESMAN boru fabrikası, öte yandan özel te
şebbüsün boru fabrikaları, bir yandan PTT ile 
Kanada firması ortakları 'öte yandan kurulmak
ta olan millî sermayeler Telekominikasyon Fab
rikaları. 

Bu durumlarda, kamu ile ortak olmayan özel 
teşebbüs ciddî kuşkulara girmekte, bunalımlar 
geçirmekte bu hal yatırımcıları ürkütmektedir. 

Bir bakıma yerli sanayinin korunması hu
susunda Bakanlığın yeterince 'hassasiyet göster
mesi teşvik ve gelişmesi bakımından zaruridir. 
Fakat son günlerde kesin prensiplere bağlanan 
bu hususun özel olarak ihlal edildiği ve bazı 
ithal müsaadeleri verildiğini işitmekteyiz. Bu, 
sanayinin geleceği için oldukça sakıncalıdır. 5 
yıllık planlara igöre Devletin hemen her kesi-
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ndndeki harcamalar mertebelerle belli olmuştur. T 
Ancak bütçenin yıllık olması ve gelecek yıllara 
sarî harcamalar için G-emel Muhasebe Kanunu
nun ilkesi, bu ciddî olanağı sınırlamaktadır. Sa
nayicinin de henüz planlara yeterince kesinlik 
atfedeınemesi, işletmelerin kurulmasını ve geliş
mesini müm(kün olduğu kadar geciktirmektedir. 

Ayrıca önemli olarak yabancı sermayelere 
bir açıklık getirmenin zamam gelmiş ve geçmiş
tir. Yabancı sermayenin bıçak: veya çatal gibi 
bir araç olduğu artık anlaşılmalıdır. Meselenin 
aleti kullanma olduğu kabul edilerek yabancı ser
mayeden gereğince yararlanmanın ilkeleri ve 
alanları tespit edilmelidir. Yugoslavya, Çekos
lovakya, Macaristan yabancı sermaye ortaklık
larına yurtlarında yer vermişlerdir. 

Öte yandan millî sermaye elinde bulunma
sında herkesin birlik olduğu temel savunma sa
nayii ara maddeler sanayii, enerji, elektronik ve 
telekominikasyon sanayilerinde yabancı serma
yenin yeri olamayacağı ve de çok büyük avantaj
larla ve daima azınlıkta Türk kontrolü altında 
kabul edileceği artık tespit edilerek bu konu
ları karışıklıktan kurtarmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım; buraya ,kadar Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığının temel -görevleri açı
sından düşündüklerimizi açıkladık. İzninizde bir 
ölçüde kamu kesiminin en büyük işletmelerinin 
bağlı olması nedeniyle işletmecilik çalışmalarına 
değinmek istiyorum. 

Bakanlık içinde İktisadî Devlet Teşekkülünü 
izlemekle görevli bir birim vardır. Bu birim İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin genel yapısı ve 
440 sayılı Kanunun esprisi ve de kendi bünye
sinin ve kadrosunun gücü itibariyle işletmeleri 
üzerinde verimlilik ve kârlılık yönünden etken 
olmayan bürokratik bir gözetim yürütebilmek- | 
tedir. Esasen bu teşekküllerin daha iyiei Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin tümü ile yapısal soru
nuna bağlı olan bu durum sınaî gelişme için 
mahzurludur. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapısal ve 
yöntemsel meselelerin çözümlenmesinin tüm so
rumluluğunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlamak elbette düşünülemez. Fakat em büyük 
pay Mal iye ile Sanayi Bakanlığındadır. Bu ko
nuda yıllardan beri çalışılır. Sanırım binlerce 
dosyalar doldu. Ortak sorunlar ortaya çıktı; fa
kat Hükümetlerin son yıllardaki istikrarsızlığı 
bu konuların askıda kalmasına sebep oldu. 

Bir büyük gerçeği tekrarlayacağız. Kamu ik
tisadî Teşebbüsleri gereği gibi çalış'tırılamaz-sa sı
naî kalkınma makul sürede gerçekleşemez. Bu 
nedenle bugün defter değeri elli milyar, gerçek 
değeri ikiyüz milyara yaklaşan Kamu İktisadî 
Teşebbüslerini iyi verimli ve gereklerine göre 
kârlı çalıştırmalıyız. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin gereği gibi ça
lıştırılması tılsımlı bir iş değildir. Temel mesele
si genel yapının uygun yönetime ve gelişmeye 
açık hale getirilmesidir. Bunun özü, günlük po
litikanın bu -kuruluşlara sokulmamaısıdır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Devlet politi
kasını plan ilkelerini benimsemesi ona uyması ne 
kadar şart ise günlük politika dışı kalması da 
aynı ağırlıkta şarttır. 

İkinci önemli konu hedeflerinin açık, seçik 
verilmesi ve bu hedeflere ulaşmalarının ciddî 
olarak denetlenmesidir, önemli bir ilke de Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin bünyesinde koor
dinasyonun gerçekten sağlanmasıdır. Her ne ıka-
dar 440 sayılı Kanunla bir 'koordinasyon söz ko
nusu ise de bunun şeklî olduğu kesindir. 

Yine mühim bir nokta da Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin personel rejiminin, Devlet personel 
rejiminden kurtarılması piyasa koşullarına uyu
mu mümkün bir sistemin geliştirilmesidir. Bu 
yapılmadıkça Kamu İktisadî Teşebbüsleri özel 
teşebbüs için bir personel deposu olacaktır. Bu 
durum ise uzun vadede özel teşebbüsün de za
rarına olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı İktisadî Devlet Teşekkülle
rine kısa bir nazar atfedersek, 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu küçük; 
fakat bir ağır sanayi - makine sanayi komplek
sidir. Çelik üretiminde başarılıdır. Harp Sana
yiinde verimli çalışmalar ve bunları gerçekleşti
ren donatımı, personeli vardır. Bu kurum yine de 
çok daha büyük hizmetler yapabilir. Türkiye' 
nin ihtiyacı olan yol ve inşaat -makineleri vinç ve 
diğer kaldırma cihazları, aktarma takımları bu 
kuruluş tarafından sadece WO WOV alınarak 
kendi ark ocağında çeliğin yapısı kendi korus-
trüksiyon binasında ise dizaynları yapılabilir, 
MKEK bizce tek başına yurdun sanayileşmesi
ne yeteeek güçtedir. Kimya sanayiini ayırarak 
ihtisaslaşmasını sağlarsak daha verimli olur. Bu 
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kıdemli kuruluş üzerine lütfen eğilelim. Atıl ka
pasiteyi yok etmeye gayret sarf edelim. 

Sümerbank : 
Yurdun temel İktisadî Devlet Teşebbüsü ola

rak 40 yaşın tecrübesine, bilgi hazinesine ve uz
man kadrosuna sahiptir. Fakat bu büyük kurum. 
hâlâ üzerine düşmeyen işlere eğilmektedir. Bu 
teşekküllerin mutlak surette Sümerbank'tan ay
rılması ve Sümerbank'm ihtisaslaşması lüzum
ludur. 1974 yılındaki 600 milyonluk yatırım 
programının gerçekleşmesi inşallah tamamlanır. 
Zaten hür teşebbüs elinde bulunan ve büyük 
aşamalar gösteren tekstil sanayii ile rekabet ede
bilmesi için eskiyen makinelerini yenilemelidir. 
Sümerbank yeni fabrikalar yerine, yeni fabrika
ların azınlıkla ortağı olarak İtalyanların İKİ 
Devlet Holdingi ya da İspanyolların İNİ Devlet 
Holdingi gibi çalışmaya yönelebilir. Bence halk 
sektöründen daJha verimlidir bu. Bu kuruluş, ko
layca iri kuruluşun sektör holdinglerinden birisi 
gibi çalışabilir. Her ne kadar iSümerlbanık geç
mişte büyük ortak lolarak katıldığı tekstil fab
rikalarından büyük sıkıntılar çekmişse de yö
netimi değiştirip belirtikin rolü benimsemesine 
'engel yoktur. Böylece Ihalkın küçük tasarrufla
rını üretici bir güç olarak değerlendirilmesin
de emin ve denenmiş bir yol bulunmuş olur. 

Şeker Fabrikaları A. Ş. : 
Şeker sanayii gerek üretimin dünyada azalı

şı ve gerekse tüketimin fazlalığı nedeniyle bir 
darboğaza girmiştir. Bugün ülkemizde şeker it
hali ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu düşünülme
yen acı bir gerçektir. Yeni fabrikaların gerçek-
fleştirilmesi hususunda yönetici -kadronun ciddî 
çalışmalarını burada iyi niyetle dile getirmek is
teriz. Ne var ki mevzuat ve Devlet çarkı o ka
dar yavaş dönmektedir ki bir fabrikanın istim
lâki için Toprak Müsteşarlığından bir karar an
cak 7 - 8 ayda çıkmaktadır. Bu da tabiî yatı
rımların gecikmesinin başlıca sebeplerinden biri
sidir. 

Pancarın silolanması ve nakliyesindeki aksak
lıklar nedeniyle her yıl onbinlerce ton şeker kay
bına sebep olunmaktadır. Buna teknik yönden 
bir çare bulunmalıdır. Traktöre zam yaparı/z, 
akaryakıta zam yaparız; ama bunun sonunda 
da pancara zam yapmazsak bu adaletsizlik olur, 
eksik bir hareket olur. Bu nedenle sanırım yö
netici arkadaşlar önümüzdeki yılda bu zamları 

karşılayabilecek nitelikte bir artırma yapmaları 
gerekmektedir. 

Şeker Şirketinin Türk çiftçisine modern ta
rım yönünden çok büyük katkıları olmuştur. 
Besicilikte, toprağı hazırlamakta, gübrelemede, 
sulamada ciddî önderlik etmiştir ve etmekte
dir. Daha mühimi, Türk çiftçisi Teknik Ziraat 
Müdürlüğünden bir eleman ıgittiği zaman konuş
malarını şüphe ile karşılar; ama Şeker Şirke
tinden giden bir temsilci ile kayıtsız şartsız bu
nun isteklerini harfiyen yerine getirir. Yani gü
zel bir diyalog kurulmuştur. Müessese ile çiftçi 
arasında sağlam bağlar vardır, sağlam rabıta 
vardır. Bundan geniş şekilde istifade edebilmek 
olanakları her zaman bulunabilir. 

SEKA : 
İşletmelerinin hızlı gelişmesi, yanında verim

lilik açısından çok büyük problemleri vardır. 
SEKA'ının hammadde depolama ve tedarik dü
zeni çok büyük oranda selüloz kaybına ve bu 
yüzden hammadde veriminin düşmesine sebep ol
maktadır. Afyon Selüloz Fabrikasının inşaatı 
ilerlemektedir. Saym (remel Müdürün ciddî .gay
retlerini yakınen görmekteyiz. Temennimiz, 
Antalya ve Balıkesir projeleri üzerinde de aynı 
gayretin sürdürülmesidir. SBKA'nm bir bakıma 
kendi bünyesini bir bakıma da Hükümet politi
kasını ilgilendiren bir kararnameyi huzurumuz
da okumak istiyorum : 

Karar sayısı 7/7941, sayı 14 855 Resmî Ga
zete 7 Ekim 1974. «Türkiye Selüloz ve Kağıt 
Fabrikaları İşletmesinin gazetelere sattığı kâğıt 
bedelimin 25 . 2 . 1974 tarih ve 7/7866 sayılı ka
rarnameden önceki fiyatlara göre hesaplanmak 
üzere ayda 65 tona kadar kağıt kullanan gaze
teler % 10, ayda 05 tondan fazla kâğıt kullanan 
gazetelere de '% 25'lik kısmı için 6 aylık ödeme 
süresi tanınması. 

2. — Bu işlemden doğacak finansman açığı
nın veya zararın usulleri dairesinde karşılanma
sı. Maliye ve Teknoloji Bakanlıklarının görüş
leri vesaire...» 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum ve Sayın 
Bakan lütfeder bu kararnamenin mahiyetini bu
rada .açıklarsa, biz de bazı karamsar düşünce
lerden kurtulmuş oluruz. 

Neden 65 tona kadar kâğıt kullanan gazete
lere '% 10'da, ondan sonrasına % 25. B'öyle bir 
ikili farklılık doğru bir şey değil. 
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İkincisi, SEKA'nm diğer müşterilerine mese
lâ, anbalaj sanayii de 'kredili kâğıt istiyor. On
lara da kredili kâğıt verebilecek misiniz? Ver
mezseniz, bu doğru bir hareket olur mu, olmaz 
mı, istisnaî bir hareket olur mu, olmaz mı, bu
nun cevabını istiyoruz? 

Üçüncüsü, «usulü dairesinde» ibaresinden 
ben bir şey anlayamadım arkadaşlar. Ne demek
tir usulü dairesi? Bu zararı ya SEKA kapatır, 
ya Hazineden kapatırlar. Evvelâ soracağız, ni
ye buna lüzum gördüler? Belki bir Hükümet 
politikasıdır, olabilir, verebilirler; ama son İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin temel maddeleri
ne yaptıkları zamlarda, İktisadî Devlet Teşek
küllerini ıekonomik yönden çökertmemek için 
yapıyoruz dediler, bir yandan da bazı sanayi 
koluna bu türlü ucuz kâğıt verme girişiminde 
bulunuyorlar. 

Şimdi, «usulü dairesindeki» ibaresinin ma
nasını ben anlamadım. Sayın Bakandan soru
yorum, burada bu kararname ile ne demek isti
yorsunuz? Bunun zararını Hazine mi verecek, 
SEKA mı verecek? 

Dördüncüsü, vereceğiniz bu kredili satışlar
dan teminat alacak mısınız, almayacak mısınız? 

Bir idarede istisnaî muameleler fevkalâde 
mecbur kalındığı zaman yapılır; ama yayın or
ganlarının daha iyi gelişebilmesi için bir gayre
te, bir teşvike gidilebilir, bunu başka yoldan 
gerçekleştirmek yerinde olur. Yarın özel teşeb
büsle kamu kesimini bir tutalım diyoruz, bera
berce teşvik iedelim diyoruz, özel kesimin de 
kâğıt sanayine bir hayli yatırımları vardır ve 
bugün işletme kredisi bulamamaktadır. Temi
nat mektubu -getireyim bana kredili kâğıt verin 
diyor, vermiyorsunuz, öbür taraftan kâğıt veri
yorsunuz. Müphem bir kararname çıkartıyorsu
nuz. Ne demektir, «usulü dairesinde» ben bunun 
manasını anlamıyorum. Bunun zararını Hazine 
mi verecek, SEKA mı verecek, lütfen açıklayın? 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, bir iki dakika 
içinde konuşmanızı tamamlamaya gayret buyu
runuz lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİ
ĞİT (Devamla) — Biraz zor olur efendim. 

BAŞKAN — Ne kadar süreye ihtiyacınız 
var Sayın Karayiğit? 
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A. P. GRÜPU ADINA AHMET KARAYİ
ĞİT (Devamla) — Herhalde 10 dakikada ta
mamlarım. 

BAŞKAN — Sayın A. P. Grup Sözcüsü Ka
rayiğit'in 10 dakika içinde konuşmasını tamam
laması için oyunuza müracat ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİ
ĞİT (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Azot ve Gübre Sanayii : Yeni kuruluşların
da büyük gecikmeler olmaktadır. Bu gecikme
ler memleket tarımına çok olumsuz etki yap
maktadır. Ayrıca, fosfat anamaddesi için dışa 
bağlılık çok önemli malî ve ekonomik dertler 
açıyor. Azot Sanayii tıpkı bir özel teşebbüs gibi, 
memleket içinden hammadde tedarikinin temel 
politika olarak almak zorunda iken, bunun üze
rinde hassasiyetle durulmamıştır. Ayrıca, üzüle
rek ifade edelim ki, maden yataklarından so
rumlu teşkilâtın kendine özgü davranışı, güb
rede ciddi darlıklar ve önemli maliyet artışları 
yapmaktadır. 

Çimento Sanayii : Memleketimiz, uzun yıl
lar ekonomik kalkınmanın gerektirdiği çimen
toyu dışarıdan ithal etmek zorunda kalmıştır. 
Çimento zaman zaman karaborsa metaı ve in
şaat sektörünü frenleyen darboğaz olmuştur. 
1965'den sonra çimento üretimi süratle katla
narak fert başına 105 Kg. iken, 1970'de le 220 
Kg.'a yükselmiştir. Bugün ise, Türkiye bir çi
mento ihracatçısıdır. Enerji sıkıntısı, fuel - oil 
tedariki, kömür tedariki bu maddelerdeki artış 
çimento sanayiinin başlıca problemlerinden bi
risidir. İnşallah bunlar giderilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayinin muhtaç 
olduğu yatırım ve işletme kredilerini sağlamak 
konusunda esasen sınırlı olan kaynaklardan, 
daha rasyonel kullanılması, vergilemede farklı
lıklar getirilmesi, dış olanaklardan yararlanıl
ması gibi tedbirler düşünülebilir. Bunları da kı
saca arz edeyim : 

Birisi, yatırım ve işletme kredisi olarak Tür
kiye'nin ne ayırabileceği ilgili uzmanlar tara
fından tetkik edilmelidir. Elbette bu tespit bir 
ölçüde verilere, bir ölçüde varsayımlara daya
nacaktır. Varsayımlarda Hükümet politikası, 
teknisyenin havası etkili olabilir. Buna rağmen 
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bazı sonuçlar alınacaktır. ö t e yandan kalkınma
nın kaderini tayin eden sınaî yatırımlar sürük
leyici sektörler bellidir. Motor makine sanayii, 
metal sanayii, elektronik ve telekominikasyon 
sanayii, gemi yapımı sanayii bunlardandır. Bu 
sanayi dallarının ihtiyacı hesaplanabilir, hesap 
sonuçlarına göre kaynaklar ve ihtiyaçlar karşı
laştırılarak kredi almada öncelikler ve esaslar 
kapalı kapılar arkasında değil, kamuoyu oluş
turularak tespit edilir. Bu amaçla, Devlet Plan
lama Teşkilâtı, sektör çalışmalarındaki meslek 
komiteleri, odalar, diğer bazı meslekî teşekkül
ler yararlı katkılar yapabilir. 

Vergilerde farklılıklar yaratılmasının da za
manı gelmiştir. Bir oda, bir mıasa, bir telefon ve 
yeterli para ile iş yapan ithalâtçıyla, milyonla
rı toprağa, demire dökmek suretiyle iş yapan 
sanayicinin kazancı aynı oranda vergilendirile-
mez. Bilfarz, oto camı imal eden bir sanayici ile, 
oto camım ithal eden bir ithalâtçı aynı vergi sis
temine tabi tutulursa, çok büyük haksızlık olur. 
Bunlar üzerine eğilinmesi lâzımdır. 

Sanayileşmedeki dertlerin bir temel nedeni; 
idare ile iş çevresinin ahenkli halde olmaması
dır. iş çevreleri geçmişte süregelen inançlarla 
idareyi kendilerine düşman, beceriksiz ve kor
kak. İdarede, iş çevrelerini vergi kaçakçısı, yurt 
yararlarını kendi çıkarlarına yeğ tutan, talep
lerin ve fırsatların yardımıyla para yapmış, ca
hil olarak kabul etmiştir. Kalkınmak için bu 
karşılıklı yanlış görüşleri mutlaka düzeltilmesi 
lüzumludur. 

Türkiye çok değişmiştir, özel kesimin pek-
çok değerleri, kamu kesiminin eğitim ve tecrü
belerini getiren kişilerdir. Ayrıca, özel kesimde 
firma boyutları büyüdükçe müesseseleşme ol
muş ve buralarda gerçekten haysiyetli ve bilgi
li kişiler iş almıştır. Bu oluşum içinde özel ke
simde kurallara uyarlık, yurt çıkarları için fir
ma çıkarlarını aynı doğrultuda tutmak kaygısı 
yoğunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün sanayi kesi
minde en büyük eksik sermayedir. Biraz evvel 
de üzerinde ısrarla durdum, yine de duruyorum, 
bunun mutlaka, bu sermayenin eksik kalan kıs
mının tamamlanması için yatırımcıya mutlak 
surette kredi musluklarının gereği kadar açıl
masını öneririm. Vatandaşın tasarruflarının hür 
teşebbüs eliyle yatırıma gitmesi lüzumludur. 

I Kaynaklar ancak bu şekilde harekete getirilebi
lir. Hür teşebbüsün tekelciliğini önlemek için, 

I Devletin rekabet sahasına girmesi 'gerekir. Ça
ğımızın icaplarına göre, özel teşebbüs verimi ar-

I tırmakla yükümlüdür. Kamu kesiminin verimi 
I artırıcı teşebbüsle rekabet olmaması nedeniyle 

girememesi bir hatadır. 
İktidarın aldığı son olumsuz kararlarla fca-

1 mu kesiminin ürettiği temel mallara zam yap-
I ması, özel teşebbüsün zam yapmasını da etkisiz 

bırakamazdı. Ciddi düşünülmeden alınan bir ka-
I rarduf. 
I Ben Millî Selâmet Partisinin seçim beyanna

mesini okurken bir ibareyi gördüm ve bir hayli 
I güldüm. Montaj sanayiini, bir vida sıkıştırma sa

natı diye adlandırıyor. Bugün dönüp bakarsak 
I bir otomotiv sanayi montaj sanayinden geliş-
I mistir ve bugün % 80, % 90 nispetinde yerli 
I imalât yapılmaktadır. Onun ötesinde Türkiye' 
I nin en büyük problemi olan istihdam problemi

ne büyük bir katkısı vardır, 40 - 45 bin işçi ça-
I lışmaktadır. Bu bir vida sıkıştırma sanatı değil-
I dir. Yapılan işleri artık küçük görmeye kimse

nin hakkı yoktur, bu tür konuşmaların vebalin
den artık korkmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım; Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığının sanayileşmeye daha güçlü gir
mek için aldığı teşvik tedbirlerinin yanında or-

I ganize sanayi bölgelerini kurma çabalarını mem
nunlukla izlemekteyiz. Artık, teşvik tedbirleri
nin özüne ait münakaşalar geride kalmalıdır. 

1 Teşvik tedbirleri bir bakıma özel teşebbüsü teş
vik değillir; yatırım ve projelerin teşvikidir. 
Şimdi daha mükemmel tatbiki için gayretli olun
malıdır. Her vilâyette bir fabrika çok basit bir 
planlamadır. Biz ülkemizde sanayileşmenin çok 

I daha yaygın şekilde olmasının arzusu içinde
yiz. Bugün yatırım teşebbüsünü ve kapitali di
lediğimiz yere götürememenin sıkıntısını çeki-

I yoruz. Bunun icaplarını, yatırımı ve kapitali 
götürebilecek olanakları meydana getirelim, ze
mini hazırlayalım. 

iSon lolarak Bakanlığın coğrafî açıdan mut
lak teşkilâtlanması lüzumludur. Fiyat ve kalite 
kontrolları yetersiz durumdadır. Sanayi mülki
yet işlerinin daha iyi yürütülmesi için önemine 
binaen Türk patent kanunun bir an evvel çık
ması lüzumludur. Sınaî mamullerin standardi-

I zasyon işlemlerinin verimli bir düzene sokulma-
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sı şarttır.. Küçük Sanatlar Dairesinin çalışmaları 
her zamanki gibi memnuniyet vericidir. 

Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyele
ri, i.iİJsemizin kalkınmasııi'i'-»- yönetici kadroların 
çok büyük paylan vardır. Dünya görüşüne sahip 
meFi.'eket gerçeklerini bil'.n, matematikle ekono
miyi kafalarında meczedeı: yöneticilerin yetişe 
mesi kolay olmuyor. Bu kadroların partizanca 
bir düşünceyle huzursuz edilmeleri, bulundukla
rı görevlerinden uzaklaştııılmaları tasvip edile
cek bir tutum değildir. Garip bir ortamdayız. 
Ben, §u anda sanayileşme çabamızda büyük gay
retler gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
n a muhterem ve kıymetli ekibine huzurlarınız
da teşekkür edemiyorum. Çünkü, bir anamuha-
lefet partisinin sözcüsü tarafından ciddî ve ba
şarılı çalışmalarının tescili belki de onların bu
lun iükları görevden a l ın ı r lar ına sebep teşkil 
ede^kt ir . 

Türk sanayicisinin tür/ dertlerine aşina ve 
yard'.ıueı olmak için görev ı bulunan Sanayi ve 
Tekroloji Bakanlığının bu mümtaz ekibi, uma
rım kendilerine bir şey söyleyemediğim için be
ni bağışlarlar. 

Bütçe yüce Türk Milletine hayırlı olsun. Gru
bum fcduıa saygılar sunaruu, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül ederim. 
Millî Birlik Grııpu adına Sayın Suphi Gür-

soytrak, buyurunuz. 
MBG ADINA SUPHİ GÜIiSOYTRAK (Ta

biî üye) — Sayın Başkan s.ıym senatörler; 
Millî Birlik Grupunıın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Bütçesi hakkın i ı görüş ve temenni
lerimi ifade etmek için hımrunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vesilesi ülke
mizin tüm sanayi faaliyetlerini beş yıllık plan, 
yıllık programlar ve Ort-A Pazar başta olmak 
üzere dünya ekonomisi ve siyasal koşulları için 
de konuyu incelemek zarureti kendiliğinden doğ
maktadır. 

1973 yılında Arap - Isvail savaşı bahanesiyle 
petrolün bir silâh olarak kullanılmasını tavsiye 
edenlerin telkini ile başl^<an petrol bunalımı 
genellikle petrole sahip olmayan tüketim top
lumlarını tahminlerin üzermde etkilemiştir. Pet
rolün etkinliğini izleyen belirli hammadde kay
naklarına sahip bulunan gelişme çabasındaki ül
keler kendi aralarında işbirliği imkânlarını sağ

lamaya çalışarak tüketici ülkeler karşısına tek 
bir cephe ve tek bir fiyat Uı çıkma fırsatı ve im
kânları aramaya yönelmişlerdir. Bu arada tü
ketici ülkeler de kendi ara-{.rında birleşerek baş
ta petrol olmak üzere hammadde kaynaklarına 
sahip ülkeler karşısına birleşik bir cephe halinde 
çıkma imkânı aramaktadırlar. 

Nisan başında Cezayir Devlet Başkanının 
teklif ve davetiyle başlayan hammadde toplan
tısında ülkelerin çoğu Amerika Birleşik Dev
letlerinin muhalefetine rağmen doğal kaynakla
rın devletleştirilmesi hükvmranlık hakkım ta
nımayı da içeren ilkeler ve eylemler bildiri
sini bu ayın başında kabul ve ilân ettiler. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Curt 
Waltheim bildirisiyle, dünyada yeni bir döne
min başladığını açıklarken, bildiriyi eyleme koy
mak amacı ile Dünya Bar İrası ile Uluslararası 
Para Fonu Başkanını toplantıya çağırmıştır. 

Bu arada Ortak Paza. üyelerinden Fransa, 
AET ülkelerini dikkate £• <maksızm parasını dal
galanmaya. bırakmış, bımu izleyen ttalya da 
gümrüklere % &0 zam kayarak ulusal çıkarla
rını gözetme yoluna gitm:;- tir. 

Bütün bu olaylar, ed.'->:,en dünyada mevcut 
enflasyonun her ülkede biraz daha artmasına 
yol açmıştır. 

Sonuç olarak gerek sına* ürünler, gerek ham
maddelerin fiyatları görülmemiş derecede' yüık-
iselmiş ve yükselme eğilimini de hâlâ mulhafaza 
etmektedir. Bu fiyat yükselişlerinin sınaî ürün
ler lehine lolduğnna işaret etmede fayda görü
rüz. 

Ekonomik ilişkiler (bakımından yakın te
masta 'bulunduğumuz ülke 1 ende ekonomik ge
lişme hızları 1972, 1973 ve 1974 yıllarındaki 
seyrini gözden geçirecek 'Oilfursak;: 

Batı Almanya'da 1972 yılındaki gelişime hızı 
•% 3 iken, 1973't e % .6, 1974'te % 0 olacağı; 

Fransada 19'70ıdeki gelişme hızı % 5,4 iken 
1973'te '% 6,5, 1074te ;% 2p .olacağı; 

İtalya'da 1972 de gelişme hızı ı% 3,2, 1973'te 
% 4,5 iken 1974 *te •% 1 olacağı; 

İngiltere'de 1972 de gelişme hızı % 2,3, .1973 

te % 16 iken, 1974te i% 2 olacağı; 
Amerika Birleşik Devletlerinde 1972 yılın

daki gelişme hızı ı% 6,1 iken, 1973'te % 6, 1974'te 
% 1,5 olacağı; 
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Japonyalda 1:972 yılındaki gelişme îhızı'%' 9,7 
iken 1973'te % 10,5 olduğu hakle 1974 yılında 
% 5 olacağı şeklinde hesaplanmış (bulunmakta
dır. 

Dünya iekoTiio.rn.isi 1974 yılında görüldüğü gibi 
içinde Iburumduğu buhranlara çare ar almakta
dır. Aslında (bütün 'bu olayların altında büyük 
ekonomik .güçlerin çıkar çatışması yatmaktadır. 

'Ülkemizde, dün yanın ve Türkiye'nin içinde 
Ibuluınduğu özel. koşullar etkisi ile 1973 yılındaki 
gelişme (hızı plan hedefi olan % 7,9'a 'karşılık 
% 5,5 seviyesinde ikalmıştır. Bundan işçi dövizi 
gelirlerini ıhariç tutacak olursak bu artış hızı 
% 4,6'ya düşer. 

Bu sonuçtan; son üç yıldaki fiyat artışları
nın toplam olarak % 70'i geçmiş olıması, tarım 
kesimindeki. beklenen üretimin düşük olması ve 
1973 yatırımlarının da düşük bir düz'eyde ger-
eekleşttiiş olmasının (büyük etkisi vardır. 

»1973 yılında -sanayi 'sektöründeki 'gelişme 
ıhızı plan hedefi olan ••% 11,9'a 'kargılık % 13,4 
düzeyinde gerç/pldeşmiştir. Elbette bu memnu
niyet (vericidir. 1970, 1971 ve 1972 yılları sanayi 
sektörü gelişme hızları isırasıyle '% 2,5, % 10,4 
ve % 11,7 idi. 

Bu sayılandan da anlaşıldığı gibi sanayi sek
töründe 1970'ten .sonra olumlu (bir »gelişme mev
cuttur. 

Birinci plan döneminde sanayi .sektöründe 
plan hedefi olan % 12,3'e 'karşıİDk büyüme hızı 
ilk plan uygulaması olması ve kısmen karşılaşı
lan mukavemetlere rağmen ortalama büyüme 
hızı % 9,7 olarak gerçekleşmişti. 

İkinci Plan döneminde ise plan hedefi % 12 ye 
karşılık (gerçekleşme ancak '% 7,6 düzeyinde ola
bilmiştir. (Keza sanayi sektörünün gayrisâfi millî 
hâsıla içindeki payı da plan hedefi % 20,5'a 
karşılı'k, 1972 ide % .19 değerinde kalmıştır. Sa
nayi sektörünün gayrisâfi yurt içi hâsılaya .gö
re gelişmesi plan hedefi %24,6'ya karşılık % 
20,6 olabilmiştir. 

Birinci ve İkinci plan döneminde sanayi sek
törünün .gayrisâfi millî hâsıla ve gayrisâfi yurt 
içi hâsıladaki payımda ıgelıişme olmuşsa da plan
ların öngördüğü hedefler geree'kieştirileımemiş-
tir. Binmietice sanayideki yapısal değişiklikde 
planın öngörüldüğü şekilde olmamış, gelişme, 
en çok hizmetler sektörü lehinde olmuştur. Eko
nominin üretim olanaklarından yararlanma ora

nını .kapasite kullanımı gösterir Tüm imalât sa
nayiinde Ikapasite kullanım oranı 1968 yılından 
itibaren azalarak 1970 yılımın ikinci yarısına 
kadar devam etmiş, sonradan nispî bir iyileşme
ye başlamıştır. Birinci plan dönemi kapasite kul
lanım oranları oldukça yüksek iken, ikinci plan 
döneminde tüketim sanayiinde, dokuma ve gi
yim eşyası sanayiinde, aramalı sanayiinde, kim
ya ve demir - çelik sektöründe. Yatırım malı 
sanayiinde de tarım alet ve makineleri ile ka
rayolu taşıt sanayinin ihtiyacı olan hammadde 
ve ara malı ithalatının gerekli düzeyde yapıla
mamış olması ayrıca bu müesseselerin ekono
mik Ikapasitede kurulamamış olmaları nedeniyle 
yeteri kadar üretim yapılamamış, büyüme bizi 
birinci plana nazaran % 2,1 oranında düşük ol
muştur. 

O halde hanıma de ve ara malları ithalatında 
zorluklar başladığı an, mevcut sanayinin üre
timi azalacak, dolayısıyle ekonominin büyüme 
hızı o oranda düşecektir. Bu, bugüne kadar ge
liştirilmiş olan sanayimizin zaafını ve hassasi
yetini göstermektedir. 

Üçüncü Plan döneminde 281 milyar liralık 
sabit sermaye yatırımı yapılması planlamıştır. 
Öngörülen bu miktar yatırımın 15l8 milyarı ka
mu sektörü. 123 milyarı da özel sektör tarafın
dan yapılacaktır. Kamu özel sektör dengesinin 
% 56,44 oranında saptandığını görüyoruz. Bu 
'dengeyi kısmen gerçekçi buluyoruz. 281 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımının 12'8 milyarı sa
nayi sektöründe yapılması planlanmıştır. Bu 
miktarın sanayi sektörü içindeki dağılımı ise 
87,7 milyarı imalat, sanayiinde, 24 milyarı ener
ji sanayiinde, 16,3 milyarı da madencilik sek
töründe yapılacak şekilde 'düzenlenmiştir. 

Sanayi yatırımlarının toplam yatırımlara 
oranı İkinci Planda % 36,2 iken Üçüncü Plan
da :% 45 olarak saptanmıştır. İkinci Plana na
zaran Üçüncü Planda sanayi yatırımlarına da
ha çok önem Verildiği görülmektedir. Ancak, 
imalat sanayi içindeki yatırımların % 51 *i özel 
sektör taıafmdan yapılması öngörülmüştür. Ku
rulan ıbu dengenin Türkiye gerçekleriyle bağ
daşmadığı .gibi, 1 Ocak 1973 tarihinden itiba
ren fiilen işlemeye başlayan .katma protokol 
esasları içerisinde imalat sanayi için öngörülen 
bünye değişikliği, üretim artış ve katma değer 
artışının gerçekleşemeyeceğine şimdiden işaret 
etmek isteriz. 

http://iekoTiio.rn.isi
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1974 yılı programına göre toplam olarak 65 
milyar 350 milyon liralık sabit sermaye yatırımı 
yapılması öngörülmüştür. Bu, 1973 yılı sabit 
sermaye yatırımlarına göre 13 milyar 445 mil
yon liralık, diğer bir deyimle % 25,9'luk bir ar
tışı ifade etmektedir. Bu da Hükümetin yatı
rımlara büyük önem verdiğine kanıt teşkil 
eder ki, memnuniyet vericidir. Ancak, yeterli 
değildir. 

Bu 65 milyar 350 milyon liralık sabit serma
ye yatırımının % 54'ü yani 35 milyar 350 mil
yonu kamu sektörü tarafından yapılacaktır. Bu 
miktar 1973 yatırımı olan 25 (milyar 685 milyo
na nazaran 9 milyar 665 milyonluk bir artışa 
tekabül eder. Özel sektör ise 1973 yılı yatırı
mı 'olan 26 milyar 220 milyona nazaran % 14 ora
nında 3 milyar 770 milyon liralılk bir artışla 30 
milyarlık bir yatırımı gerçekleştirmesi isten
mektedir. 

Burada, aşağıdaki tespiti yapmakta yarar 
görüyorum; 

1973 yılında sabit sermaye yatırımları 49 
milyar 150 milyon olarak saptanmışken, bu mik
tar 2 milyar 755 milyon fazlasıylc 51 milyar 905 
milyon olarak 'gerçekleştirilmiştir. Elbette bu 
güzel bir noktadır. Ancak, bu miktar, sabit ser
maye yatırımının 26 milyar 400 milyonu kamu 
sektörü tarafından gerçekleştirileceği program-
laştınlmış iken 'bu 25 milyar 685 milyon seviye
sinde kalmıştır. Buna karşılık 22 milyar 750 
milyon olaralk programlanmış olan özel sektör 
yatırımları 3 milyar 470 milyon fazlasıyle 26 
milyar 220 milyon olarak gerçekleşmiştir. Ger
çekte bu fazlalık, 1972 yılı gerçekleşmesi olan 
20 milyar 850 milyonluk yatırıma nazaran 5 
milyar 370 milyonluk bir artışı ifade eder. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yatı
rım tasarruf dengesini gösteren tablo 105'e gö
re, planın öngördüğü dengenin arzulanan düzey
de yürütülebilmesi için 1972 ve 1974 yıllaın özel 
sektör sabit sermaye yatırımları arasında artı
şın 3 milyar kadar olması, kamu kesiminde ise 
7 milyar 840 milyon kadar olması gerekirdi. 

1973 yılında yaratılan iç ve dış kredi olanak
larının çok büyük ölçüde kamu sektörünün 
aleyhinde ve aynı zamanda plan hükümlerine de 
aykırı olarak özel sektörü desteklemek yönün
de kullanıldığı aşikâr olmaktadır. Buna muka
bil ekonomimiz için kamu sektörüne ait birçok 

hayatî öneme haiz temel yatırım projeleri, ör
neğin, İkinci Petro - Kimya kompleksi, ağır 
makine ve sınaî teçhizat fabrikası gibi projeler 
geri kalmış bulunmaktadır. 

Kamu yatırımları içinde Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin yatırımları da 1972 yılından beri 
azalmaktadır Nitekim 1974 yılı programı tab
lo 47'ye göre, cari fiyatlarla toplam kamu yatı
rımları içinde Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
yatırımları 1972'de % 53,4 iken 1973'te % 51,8'e 
düşmüş ve 1974 yılında da % 47,9'a düşürül
müştür. 1973'te toplam kamu yatırımları 26 
milyar 115 milyon olup, bunun yarısı kadar 
13 milyar 542 milyonu Kamu İktisadî Teşebbüs
leri tarafından yapıldığı, 1974 yılı tablo 43'te 
ifade edilmişse de Maliye Bakanının yaptığı 
açıklamaya göre bu miktar realize edilememiş 
2 milyar 242 milyon noksanı ile ancak 11 milyar 
300 milyon seviyesinde gerçekleştirilmiştir. 

Kamu yatırımları içinde Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin yatırımlarının devamlı olarak 
bu şekilde azaltılmış olmasını ve bu eğilimin 
devam etmesini halkçı bir sanayi politikası iz
lediğini ifade eden Hükümet politikasıyle bağ
daştırmadığımızı ifade etmek isteriz. 

1974 yılı programında sanayi üretimi 1973 
yılma nazaran % 12,7 oranında büyüyeceği 
planlanmıştı. 1973 yılında sanayi üretim artışı 
program hedefi iolarak % 12,9 olarak saptanmış
tır. Bütçe raporuna göre sanayi üretimi % 13,5 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu duruma göre 
1974 yılında sanayi üretim artışı % 12,7 olarak 
hedef alındığına göre, 1973 yılma göre % 0,8 lik 
azalma programlanmış demektir. Oysa, üreti
min artırılmasına her imkâna başvurularak ça
lışılacağı Hükümet programında açıkça belirtil
mişti. Bu. Hükümet programına aykırı bir tu
tumun diğer bir görüntüsü oluyor. 

Keza imalât sanayiindeki artışta 1974 yılı 
içinde % 12,5 hedef alınmıştır. Oysa 1973'te 
Bütçe raporuna göre bu kesimdeki artış prog
ram hedefi % 12,8 iken % 14,7 olarak gerçek
leşmiştir. Bu durumda da 1974 yılında imalât 
sanayiinde 1973'e nazaran % 2,2 lik bir azalma 
öngörülmüş bulunmaktadır. 

Sanayi yatırımlarının toplam yatırımlara 
oranı; İkinci Planda % 36,2 iken Üçüncü Plan
da % 45 olarak saptanmıştır. Ancak, Üçüncü 
Planın ilk yılı olan 1973'te bu oran % 44,3 ola-
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rak gerçekleştirilmiş iken her nedense 1974 yı
lında % 43,9'a düşürülmüştür. Yatırımların 
artırılması da Hükümet programının ve ekono
mimizin bir zarureti iken 1974 yılında bu oran
daki yatırımların kısılması nedenini Sayın Ba
kandan açıklamasını riea ediyorum. 

Sanayi sektörü içinde alt kesimlerin duru
muna göz atacak olursak; 

İmalât kesimi, sanajyl sektörünün içinde 
Ui972'de % 31,2 İken 1973>te % 32.3 olmuş, fa
ka t 1974'de % 31,6'ya düşürülmüştür. 

Enerji kesiminde 1972'de % 7,1 iken 1073 
te % 8,6 olmuş, 1'974'de 197'3'deki gelişmenin 
aleyhine % 7,7 ollarak saptanmıştır. 

.Madencilik kesimlinde 1972 yılından beri 
devam edegelen yatırını gelişmesi devam et
mektedir, şöyle, sırasıtyle 1972'de % 3,3; 1973rte 
% 3,4; 1974'de de % 4/6'dnr. 

Oysa ki, enerji kesimi bugün Tüılriye'niıı 
içimde bulunduğu enerji bunalımı ve sanayi
nin gelişmesi bakımından h'io/bir şekil ve sü
ratte kısıtlamaya gidilmemesi gerekirdi. 1*973 
yıllında uygulanan c/c 20 •oranındaki enerji kı
sıtlamasının miFî sanayi hâsıla kaybının 6,4 
milyar lira olduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bütçe ıraporunda belirtilmektedir. 
1974 yılında imalât sana/yünde yatırılıma&ı 
programlanmış bulunan 21 milyar 860 milyon
luk yatırımın 12 milyar 500 milyonu özeli sek
tör, 9 milyar 3G0 milyonu kamu sektörü ta
rafından yapılacak şekilde planlanmış bulun
maktadır. Öteden beri belirttiğimiz gilbi ma
alesef yeni Hükümette imalât sanayiinde ka
mu sektörüne nazardan özel sektöre 'bir önce
lik tanımış bulunnıaktacl1;'. Ancak, Kamu ik
tisadî Teşebbüs1 eri yaty/imilarmım planlandığı 
şekilde gerçekleştiriltibilmes'i için 1974 yılı büt-
ç edimde 7 milya! 100 millyc-n lira tut arında özel 
fon bir kurulmasını gayet olumlu buluyoruz. 
Andak, gayesine uygun olarak kulilana^ması za
ruretine işaret etmek isteriz. 

Ayrıca, yatırımları hızlandırma fonu ile 
fiyat artışlarını karşılama, ballo yatırımlara 
teşvik fonu konmuş bulunmaktadır. Birimcisi 
<bir milyarlık ikincisi 400 milyonluk birer fon 
(halindedir. Gerektiği takdirde Maliye Baka
nı, yatırımları lıMandırma fonunu üç misline 
çıkaracaktır ki, bu hareketleri gayet olumlu 
ve yerinde buluyoruz. 

I Ayrıca, Sanayi ve Teknolojli Bakanlığında 
yatırımların, projelerlin hazırlanması amaeıy-
le bir örgüt kurulması karanımı yıllarca öner
diğimiz bir teklilfin gerçekleşmesini görmekle 
memnunluk duymaktayız. 

İstihdam durumu: Tarım dışı toplam istih
dam hacmi 19)74 yılı programı tablo 1'96'ya göre 
'1973'te 1'972'ye nazaran üç yüz bin artarak 
4 milyon 920 bin -olmuş ve 1974'de de üçyüz bin 
artarak 5 milyon 225 bin kadar lolaeağı sap
tanmış bulunmaktadır. Bu durumda iıstühdam 
ihaemi gelişmesi l!97!3*te % 6,5 olmuş ilkem l<974r 

de % 6,2 olacak şekilde saptanmış bulunmıakta-
dır. Yatırını azlığının doğal bir sonucu olarak 
görülmektedir. 

Yine, tablo l i^Ve göre, sanayi sekltoründe-
ki îs^hdam 19'72'de % l ' l , ! ; 1973Ue % 11,7 ol
muş ve '1974'de % 12,3 olacağı saptanmıştır. 
Bütçe raporuna göre, sanayi sektöründe geliş
me hızı 1972'de % 11,7 ve 1973'te de % 18,4 ol
muştur. Bu da sanayi gelişmesiyle istihdamı 

I imkânı arasındaki ilişkiyi diğer bir açıdan te
yit etmektedir, bunun için sanayi sektörümde 
'yapılan yatırım kısıtlamasını olumlu •bulmamak
tayız. 

Toplam işgücü fazlası durumuna gelince, 
19618'de 1 milyon 380 bin olan toplam işgücü 
fazlası Ii9i72'de 1 milyon 575 bin'e, 1978'te 1 mil
yon 580 bin'e 1974'de de 1 605 OOO'e çıkacağı he
saplanmış bulunmaktadır. Bu durumu bir de 
yüzde 'olarak ifade edecek olursak, 19'618'ide (top
lam işgücü fazlası yani işsizlerin durumu % 
9,7 iken, T9?72'de büyümüş % 11 olmuş, 1'973'te 
c/c 10,8 olmuş, 19'74'de de tekrar büyüyeceği, % 
lll,l olacağı hesaplanmış (bulunmaktadır. 

Netice clarak 1972 yılında 50,8 milyar, 1973 
te 55,2 milyar liralık toplam yatırım yapıl-

I mış olmalsma rağmen, yaratnlan ilâve istihdam 
hacmi 3O0 bin civarımda kaldığı görülmekte
dir. Yıllardır bu durumum devam etmiş olma
sı uygulanan sanaiyi politikası ve tekmiolloji se
çiminde Tüikiye'nm şartlarına uygum hareket 
edinmediğinin diğer bir yönden kanıtı olmak-

I tadur. Süratle artam nüfus kapasitesi ve ya-
'bancı ülkelere eski kolayhklJarla işgücü gön-
derilemeyeeeği! ve hattâ yalbamcı ülkelerdeki 
iişçillerlm'izin yurda dönmelerinin mulhtemel bu-

I lunmasiı karşısında Hükümetçe ne gibi ciddî 
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tedbirler düşünülmekte ve alınmaktadır, 'açık- ı 
îanmasını rica ediyorum. 

CL974 yılı programının üçüncü "bölüm. 182 nci 
maddösinin (c) fıkrasında imalât sanayiinde 
geçmiş yılların yatnrım. programlarında yer 
aldığı halde hiç ele alınmayan önemli bir pro
je stoku vardır, ayrıca başlangıçta öngörülen 
süre içinde tamamlanamaiyan veya harcamala
rını % 50 oranında aşan veya bunların geri
sinde Ikalan çjoik sayıda proje mevcuttur, den
mektedir. 

Nitekim 1973 yılı programı tablo 4öta, ka
mu kesimi yatırını tekliflerinin 1972 fiyatla-
riyle devam eden projelerin 11,2 milyarı sana
yi sektörüne ait olmak üzere 20,5 ımilyar, yeni 
projelerin ise 23,6 milyar lira, toplam olarak 
44,1 milyar lira olduğunu görüyoruz. 1973 yı
lında ise -bu miktar projeden ancak 26 milyar 
lira kadarı uygulanmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilâtının Tetkik ve Tah
lil Şubesi 1972 yılı içinde toplamı 48 milyar li
rayı aşaın 105 adet yatırını projesi üzerinde yap
tığı incelemeler sonucu (gecikmelerin Türk eko- | 
nomisine maliyetimi yalnız, 1973 yılı için 2 mil
yar 871 milyon lira olduğunu, 105 proje ara
sından -seçilmiş 15 projenin maliyet artışının 
ise 8 milyara ulaştığını hesaplamış bulunmakta
dır. Meselâ, İskenderun Demir Çelik tesisinin 
zamanında bitirileımeyişi ve bu tesisin maliyetini 
iki buçuk .milyar lira daha arttırmış bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan elde bu kadar kamu sektörü
ne ait projeler, malî kaynak bulunamadığı için 
realize edilemezken, diğer taraftan sanayi ve 
teknoloji Bakanlığınca 1 . 1 . 1973 - 31.12 .1973 
tarihleri arasında 525 teşvik belgeisi verilmiştir. 
Bunların tüm yatırım tutarı 46,4 milyardır ve 
bu dönemde 2 sayılı liberasyon listesinin özel 
sektör yatırımlarıyle ilgili muhtelif kısmında 
teşvik belgeli yatırımlar içinde 317,8 milyon do
larlık döviz tahsis edilmişti bulunmaktadır. 
Bu firmaların yatırını miktarları incelendiği 
vakit, ortalama olarak en çok 205 milyon lira se
viyesinde olduğu .görülmektedir. Türkiye her 
balde bu firmalarla Ortak Pazar ile rekabet etme
yi düşünmüyordur. 

Üçüncü Plan dönemine başlarken 1973'te ka
mu sektörünce 'hazırlanmış, elde 85,6 milyar li
ralık proje demeti bulunmaktaydı. Özel sektör | 

yatırım teklifleri içinde 77,9 milyarlık yatırım 
teklifi mevcuttur. Ülkemizdeki finansman im
kânları sınırlı olduğu, mevcut banka sisteminin 
kredi plasmanlarının büyük çoğunluğu da bâlâ 
'% 60 oranında ticaret kesimine aktığı bir vakıa 
olduğuna göre devam eden enflasyon ve istih
dam sorunu karşısında yatırımları ve üretimi ar
tırmak en etken çare olduğu genellikle kabul 
•edilen bir ımütearife olduğuna göre, bu koşullar 
altında yatırım finansman imkânlarını artırmak 
için Hükümetçe ne gi|bi çareler düşünülmekte
dir? 

iSayın senatörler, 1973 yıh programı sayfa 
281de «Üçüncü Plan döneminde imalât sanayii 
uzun dönemli stratejinin sanayileşme amacı çer
çevesinde daha da ağırlık kazanacaktır. Özel
likle Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler 
dikkate alındığında imalât sanayiinin birçok 
altdallarında ekonomik büyüklükte, ileri tekno
loji kullanan üretim birimlerinin kurulması, 
bu sanayiin teknoloji üreten bir düzeye ulaş
tırılması, bu amaçla ara ve yatınım malî üre
ten sanayilerin gelişmesine idalha çok ağırlık 
verilmesi ıgerekli olmaktadır» demektedir. 

ıKeza, madde 268'de de «Üçüncü Planın ilk 
yılında; yani 1973te bu amaca dönük olarak 
dizel motoru, otomobil sanayi dişli kutulan, sı
naiyi teşihizait fabrikası, elektronik sanayi ağır 
elektronik ekipman ve (döner elektrik makine
leri, tersane ıgibi konularda önemli girişimler 
yapılacaktır» denmektedir. 

1974 yılı programı, sayfa 32'i, madde 182 
(O) fıkrası 2 bendinde «yatırım malları sa
nayilerinde kamu yatıranlarının yeterli bir 
düzeye çıkarılması olanağı 1974 yılında da bu
lunamamıştır. Bu alanda proje yetersizliği ve 
örgütleme başlıca sorunlardır. Motor, ağır ma
kine sanayi, aktarmı organlan, tüketim malı 
dışındaki elektronik sanayileri, geciken temel 
yatırım malı sanayileridir» denmektedir. Bu 
görüşü paylaşmaya ve haklı görmeye imkân 
yoktur. Zira, adı ,geçe.n projelerin kısa bir ta
rihçesi şöyledir: 

Bu projelerden ilk defa ağır makine sanayi 
ve sanayi teçjhizatlan, fabrika projesi etüdü, 
1970 yılı programı yatırım projeleri kitabının 
57 nci sayfasında imalat sanayi bölümünde, 70 
(C) 2070 proje numarasıyle yer almıştır. Etü
dün başlama ve bitiş tarihi 1970 olarak belirtil-

- 810 — 



O. Senatosu B : 58 8 . 5 . 1974 O : 2 

mis ve proje etüt tutarı 750 bin lirası dış para 
olmalk üzere 1 milyon lira olarak belirtilmişti 
ve sorumlu müessese olarak da Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumu ifade edilmişti. 

Aynı şey 1971 yılı yatırım projeleri kitabı
nın 71 nci sayfasında tekrar edilmişti. 1972 yılı 
programı yatırım projeleri kitabı sayfa 83'te 
yeni işler arasında smaî teçhizat fabrikası etü
dü ve projesi adını ve 72'ye (0)200030 numa
rasını almış olarak projenin devam ettiğini ve 
proje tutarının 300 milyonu dış para olmak 
üzere 1 milyar lira olarak belirtilmiş; fakat işin 
başlama ve bitiş tarihleri kısmında bir şey be
lirtilmemişti. Ayrıca, bu yıl; yani 1972 yılında 
72'ye (O) 200040 ımmarayle dizel motor fab
rikası projesi, proje 200 bini dış para olmak 
üzere 1 milyar 600 milyon lira ile yer almıştı. 
Yine bu yıl programımda 72 {€) 200050 numa-
rayle dişli ve dişli kutusu fabrikası projesi yer 
almıştı; proje tutarı 250 milyonu dış para ol
mak üzere 600 milyon lira olarak gösterilmiş
tir. 

1973 yılı (yatırını projeleri kitabına gelince; 
sayfa 97'de ağır sınaî teçhizat fabrikası pro
je tutarı 1,5 milyar lira, işin başlaması 1972. 
(bitişi de 1977 olarak gösterilmişti. Yeri belli de
ğildir, kapasitesi yılda 16 bin tondur. Şimdiye 
kadar 30 milyon lira harcanmış, 1973'te de 75 
milyon lira harcanacaktır diye belirtilmişti. Di
zel moıtor faibrikası için ise; proje tutarı 1,6 
milyar lira, 1972'de başlayıp 1977'de tamamla
nacağı, yeri belli olmadığı, şimdiye kadar 30 
milyon lira harcandığı, 1973'te de 75 milyon li
ra harcanacağı, kapasitesinin yılda 60 bin adet 
dişli ve dişli kutusu olduğu belirtilmişti. Dişli 
ve dişli kutusu fabrikasına gelince; proje tuta
rı 686 milyon lira, işin başlaması 1072, bitiş ta
rihi 1975 olarak 'gösterilmişti. Şimdiye kadar 
30 milyon lira harcandığını, 1973'te de 85 mil
yon lira harcandığı ifade edilmişti. 

1074 yılı programı yatırımları proje kitabı 
sayfa 93'e geldiğimizde; yani bu yıla ait, ağır 
sanayi ve teçhizat fabrikası projesi başlama ta
rihi 1972 olarak gösterilmiş, bitiş tarihi belli 
değil, şimdiye kadar 10 milyon lira harcanmış, 
1974'te de 44 milyon 500 bin lira harcanacağı 
ifade ediliyor. Dizel motor fabrikası propesine 
gelince; başlama tarihi 1972, bitiş tarihi belli 
değil, karakteristiği belli değil, proje tutarı bel-

I li değil, şimdiye kadar hiç para harcanmamış 
I gösterilmekte ve ilk defa bu yıl 10 milyon lira 

harcanacağı ifade ediliyor. Dişli ve dişli kutu-
tusu fabrikası projesine gelince; başlama tarihi 
1972, bunun da dizel motor fabrikası gibi ka
rakteristiği, proje tutarı belli değil. Yalnız, bu 
üç proje için dipnot konmuş, projelerin karak
teristikleri, yerleri, proje maliyetleri ve bitiş ta
rihleri yeniden hazırlanacak önproje ve esas 
projeyle saptanacaktır denmektedir. 

1973 yılı Bütçe raporu ve proje kitabına gö
re, bu üç büyük projenin toplam maliyeti 3,7 
milyar lira olarak ifade edilmiştir. Dizel motor 
fabrikasının bir yılda, dişli ve dişli kutusu fab
rikasının iki yılda ve ağır sanayi ve teçhizat 
fabrikasının ise dört yılda kendisini amorti ede
ceği ifade 'edilmişti. Demek, ekonomik rantabi-
liteleri son derece yüksek projelerdir. 

Bu yatırımların proje çalışmaları üç - dört 
seneden beri devam edegeimektedir. Ancak, ne 
var ki, 1974 yılına gelindiği vakit ve 100 mil
yonları aşan paralar harcandıktan sonra bu ön
görülen ve üç - dört senedir proje kitaplarında 
yer alan projelerin aslı olmadığı anlaşılmış olu
yor. 

Bir defa kısaca belgelere dayanarak açıkla
dığım bu üç büyük yatırını projesi öyküsü, 
'Türk ekonomisi için bu derece önemli olan pro
jeler konusunda dair. Devletin ne kadar gay-
riciddî olduğunu göstermektedir. Aslında bu du
ranı kanımıza göre tesadüfi olan bir olay da de
ğildir. Kamu sektörü ne zaman yurt ekonomisi 
için bu derece ve aynı zamanda kârlı bir yatı
rım alanına yönelse, bu istek çeşitli nedenlerle 
engellenir. Ne zamana kadar? Ta ki, yabancı 
sermaye, yerli ortaklarla birleşip benzer bir 
müesseseyi kurup harekete geçirinceyc kadar... 
Nitekim buna benzer bir olay otomotiv endüst
risinde olmuştur. Devlet Demiryollarının Eski
şehir fabrikaları 1961 yılında otomotiv endüstri
sinin ilk örneğini, devrin otomobillerini, dizayn
dan yapımına kadar her şeyi Türk işçisi ve Türk 
mühendisi elele vererek, mevcut tezgah ve dona
nımla yapmayı başardığı halde, ve bu Türklerin 
çağdaşlaşma çabasına girdiklerinden beri ve 

i Tanzimattan geri ilk yaptıkları motordu. Ne ya
zık ki, bu başarılı uygulama egemen çevrelerin 
etkisiyle söndürülmüştü. Otomotiv sanayii bu 

J olaydan dört - beş yıl sonra yabancıların güdü-
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iminde ve ortaklığında özel sektöre yaptırılmış
tır ve her yıl dünyanın dövizi, ara mal, işlenmiş 
mal ve elde ettikleri kâr karşılığında İngiltere'ye 
İtalya'ya ve Fransa'ya akmaktadır Dünyanın 
petrol sanayünden sonra en kârlı ekonomik faali
yet alanı olan otomotiv sanayiidir. Bu da böyle
ce yabancıların elinde ve kontrolünde montaj 
sanayii olarak harekete geçirilmiştir. 

Otomotiv sanayiinin en kârlı bir yatırım ala
nı olduğunu ifade etmiştik. Buna birkaç örnek 
vermek isteriz: Amerikanın dışında satış durum
larına göre dünyanın en güçlü 300 firmasının 
başta gelen 25 firması içerisinde 7 adet ünlü oto
mobil firması vardır. Bu sanayiin kârlı olduğu 
kadar aynı zamanda fazla istihdam yaratan bir 
sanayi kesimi olduğu da bilinen bir gerçektir. 
örneğin Wolks - Wagen firması 1971 yılı satışı, 
4,9 milyar dolar; 202 000 kişiyi çalıştırmaktadır. 
Japonya'nın Toyoto motor firması 1971 yılı satı
şı 3,5 milyar dolar; 53 700 kişi çalıştırıyor. İtal
ya'nın Fiat firması 1971 yılı satışı 2,9 milyar do
lar; 182 500 kişi çalıştırıyor. İngilizlerin Leyland 
motor firması 1971 yılı satışı 2,8 milyar dolar; 
193 700 kişi çalıştırıyorlar. Fransızların Renaulî 
firması 1971 yılı satışı 2,7 milyar dolar; 155 000 ki
şi çalıştırmaktadır. Keza Amerika'nın en güçlü 500 
sanayi örgütünün baştan 5 firmasının 3'ünü oto
mobil firmaları teşkil etmektedir. General Motors 
1972 yılı satışı 30,4 milyar dolar; 759 543 kişi 
çalıştırmaktadır. Fort Motor firması 1972 yılı sa
tışı 20,1 milyar dolar; 442 000 kişi çalıştırmak
tadır. 

Bütün bunları açıklamaktaki maksadım, otomo
tiv sanayiinin ne derece kârlı ve istihdam arz 
eden bir sanayi dalı olduğunu fiilî örneklerle te
yit etmektir. 

Aynı zamanda, teknoloji, yatırım kapasitesi. 
idarecilik ve işçilik ve tesisler bakımından daha 
1960 yıllarında hazır bulunan birçok kamu (mües
sesesi, otomotiv endüstrisi alanında faaliyet gös
termesi mümkün iken, bilinçli ve etkili güçler 
tarafından engellenmiş olması gerçeğidir. Aynı 
etkilerin, sömürüyü ortadan kaldırmak, halkçı 
ve hakça düzen kurmak iddiasında olanların za
manında da rol ve söz sahibi olabilecekleri ihti
malini düşünmek dahi istemiyorum. Bu nedenle, 
Sayın Bakandan, ağır sanayi ve teçhizat fabri
kası, dizel motor fabrikası, dişli ve dişli kutusu 
fabrikalarının ne zaman, ne şekilde gerçekleştir

meyi düşündüklerini kesin surette açıklamaya 
davet ediyorum. 

Bütçe raporunun 13 ncü sayfasında, «Dizel 
motor ve aktarma organlarını üretmek amacıyle 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu öncülüğünde 
gerekirse Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği 
yapılarak, yurt dışında çalışan işçiler, halk ve 
özel kesimin iştirakiyle bir ortaklık kurulması ko
nusunda çalışmalar tamamlanacaktır» dmilmıek-
tedir. Gerek iç para, gerek dış para bakımından 
1,6 milyar liralık bir kaynak bulma bakımından 
hiçbir sıkıntının olmayacağı bir dönemde, yıllar
ca Makine Kimyi Endüstrisi Kurumunca doğru
dan doğruya yatırım yapılacağı belirtilmişken, 
yukarıdaki hükmün raporda yer almasına bir 
mana veremediğimizi ve dizel motor sanayii gibi 
güçlü ve kârlı bir alana özel sektörü illâ ortak 
etmek çabasını anlamadığımızı da açıkça belirt
mek isteriz. Bu çabanın nedenini sayın Bakan
dan açıklamasını rica ediyorum. 

Herhalde bütçe raporundaki bu ifadeyi, halk 
sektörü uygulamasının bir örneği olacağı söylen-
meyecektir. Türk ekonomisinin bu aşamasında, 
sanayi alanında karma ekonomi içimde kamu sek
törü, özel sektörü yanında çekirdeğini koopera
tiflerin oluşturduğu bir sektörü, halk sektörü 
olarak tanımlıyoruz. Esasen Anayasamız bu dü
zeni de öngörmüş bulunmaktadır. Ancak, halk 
sektörü uygulamasının ilk aşamasında daha ziya
de küçük sınaî tesislerin Anadolu il, ilçe ve hatta 
köylerinde mahallî küçük tasarrufları o bölge 
halkı işçilerinin dövizlerini, Devletin yol gösteri
ciliği, himayesi ve teknik yardımı ile faaliyete ge
çirilmesi hareketi olacağı kanısındayız ve bu ba
kımdan destekliyoruz. Yoksa, bazı çevrelerin gös
termek istedikleri gibi, Devletin elindeki sınırlı 
malî kaynakları her bölgeye bir tespih tanesi ör
neği dağıtılacağı şeklinde asla tasavvur etmiyo
ruz, böyle bir tasarruf da maddeten imkân gör
müyoruz. 

Bugün her ülkede düne nazaran daha büyük 
boyutlarda olmak üzere müesseseleşmeye doğru 
bir uygulama vardır. Aksi halde firmaların ulus
lararası rekabete dayanmaları, yaşamlarını sür
dürmeleri kolay kolay mümkün olmamaktadır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri
mizi de düşündüğümüzde küçük müesseseler ye
rine ekonomik büyüklükte ve malî gücü yeterli, 
modern teknolojiyi uygulayabilecek kuruluşların 
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üretim birimlerinin meydana getirilmesi zorun-
luğu ortadadır. Halen dünyada en çok şikâyet 
konusu olan çok uluslu şirketlerin, her ülkede te
ste ettikleri ekonomik hegemonyadır. Ülkeler bu 
çemberi kırma çabası içindedirler. Türkiye, sa
nayi sürecinin bu aşamasında, sınaî üretim bi
rimlerini meydana getirirken, bu açıdan da 
dikkatli olmaya, yabancı sermaye veya çok ulus-

- lu şirketlerin sultasına düşmemeye dikkat etme
ye mecbur olduğu kanısındayız. Bu bakımdan da 
Türk ekonomisinin hayat damarlarının kamu 
elinde bulunması zarureti olduğuna inanmakta
yız. 

O halde iktidar, sanayi alanındaki faaliyetler
de gerek örgütleşme gerek teşvik etme açısından 
karar verirken, dünya konjonktürü, yakın komşu 
ülkelerdeki gelişmeler, iç ve dış pazar, rekabet 
koşulları, iç bünyedeki gelir dağılımı durumu, 
sosyal ve ekonomik fayda ve Devletin kaynak ya
ratma vazifesi gibi unsurları daima dikkate al
maya mecburdur. 

Bugüne kadar karar mevkiinde bulunan siya
sî iktidarların, özel 'girişimciliğe öncelik tanıyan 
liberal kapitalist felsefeyi uygulaması sonucu, 
Türk sanayii genellikle imalât sanayiinde yaban
cı sermayenin egemenliğinde, yabancı firmaların 
Türkiye mümessilliği veya şubesi olarak gelişmiş
tir. Bu sanayiin vazifesi, Türkiye'yi o ülkeler 
adına pazar olarak açık bulundurmaktadır. Ni
tekim, bu tür sanayi, niteliklerine uygun olarak 
Türkiye'nin giriş yerleri olan limanlar ve büyük 
tüketim merkezlerinde organize olmuşlardır. Si
yasî iktidar, bankalar aracılığiyle bu tür sana
yiin gelişmesine sağladığı olanaklar yetişmiyor-
muş gibi, ayrıca birde teşvik sistemi oluşturarak, 
kamu sektöründen kesilen kamu fonlarıyle bu 
sanayii desteklemişlerdir. Netice olarak, Türk 
özel girişimciliğinin geliştirdiği sanayi Adana, iz
mir hariç tutulursa 3/5 'i ile Çerkezköy - Adapa
zarı - Bursa arasına yığılmıştır. Bu sanayi mode
li Anadolunun içine yayılmaktan kaçındığı gibi, 
bu tutumuyle Türkiye için metropoliten sorunlar 
yaratmış, bir savaş halinde de ıson derece hassas 
bir durum meydana getirmiştir. Kullandığı malî 
kaynaklarla orantılı olarak yeterli istihdam da 
yaratamamıştır. Daha ziyade bir nevi emımebas-
ma tulumba halinde fonksiyon görmektedir. 
Hammadde ve yarı işlenmiş maddeyi hariçten 
alır, işlenmiş tüketim malı olarak Türk pazarına 

sürer ve mütemadiyen dış ticaret dengesindeki 
açığın büyümesine sebebiyet verir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytraik, iki - üç da
kika içinde lütfen konuşmanızı bitiriniz efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Devamla) — Sayın Başkanım, bir lütfu-
nuz olur mu acaba; 10 dakika daha devam et
mek istiyordum da... 

BAŞKAN — Genel Kurulda isteriz efendim. 
Sayın Gürsoytrak, konuşmasını tamamlamak 

için 10 dakikaya ihtiyaçları olduğunu ifade bu
yurmuşlardır. Bunun için oylarınıza müracaat 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOY
TRAK (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Şöyle ki, 1964 yılında ithalât 537 milyon 
dolar iken, 1973'te 2 milyar 099 milyon dolara 
yükselmiş; genellikle 4 misli kadar artmış. Buna 
karşılık ihracatımız 411 milyon dolardan, 1973 
yılında 1 milyar 317 milyon dolara yükselmiş, 
•genellikle 3 misli kadar artabilmiştir. 

1974 yılma kadar geçen dönem içinde 
planlı bir ekonomi uygulamamıza rağmen, dış 
ticaret dengesini olumlu bir sonuca ulaştıra-
mamışşızdır. 1964 yılında ithalât ile ihracat 
arasındaki açık 126 milyon dolar iken, bu 
açılk 1973 yılında 782 milyon dolara, çıkmış; 
yani 6 misli kadar artmıştır. Diğer taraftan, 
ithalâtın yapısının arz ettiği durum da sana
yimizin niteliğini tayin eden diğer önemli bir 
göstergedir. Şöyle ki, 1964 yılında yapılan 537 
milyon dolarlık ithalâtın % 55'ini hammadde 
ve ara malları, % 37isini yatırım analları teş
kil ederken, 1972 yılına geldiğimizde 1 milyar 
563 milyon dolarlık ithalâtın % 58'inj (1964 
yılında % 55 iken, '% 58'e çıkmış) hammadde 
ve ara malları teşkil etmiş. Yatırını maddele
rine olan ihtiyacımız 1964 yılında % 37 ora
nından daha yüksek oranda yatırım malı ithal 
edebilirli?en, 1972 yılında % 34,9'a düşmüştür. 
demelk ki, 9 yıl zarfında sanayinin yapısı; ka
rakterinde herhangi bir değişiklik olmamış, 
hammadde ve ara malı yönünden dışa bağlı
lığını biraz daha artırarak devanı etmiştir ve 
Türk toplumunu'' daha ileri düzeyde 'bir tüke
tim toplumu olmaya devamlı surette itmiştir. 
Nitekim, ithalât kalemleri içimde akaryakıt 
1972 yılında, 7,4 milyon ton için 155 milyon 
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dolar ödemişken, 1973 yılında 9,2 milyon ton 
için 275 ımilyom dolar ödenmiştir. Miktarda 
% 8,7'lilk bir artış kargılığında para olarak 
'% 42'lik bir fazla ödeme zorunluğu doğmuştur. 

İkinci önemli kalemi teşkil eden kimyevî 
müstahzarlara 1972 yılında 633 bin ton için 
133,3 milyon dolar ödemişken, 1973 yılında 
746,9 bin ton için 159,9 milyon dolar ödemmiş-
Itir; miktarca artış % 17,9 iken, buna karşılık 
parasal artış % 41'ıkı üstündedir. 

Üçüncü kalem, gübre ithalâtı için 1972 yı
lında 1 210 000 ton için 62,2 milyon dolar 
ödenmişken, 1973 yılında 1 729 000 ton itha
lât için 131,5 milyon dolar ödenmiştir; mik
tarca artış .% 42,9, paraca artış ise, % l l l 'd i r . 

Hububat ithalâtına gelince; 1972 yılında 
83 bin ton için 6,7 milyon dolar ödemişken, 
1973 yılında 91,5 bin ton için 26,6 milyon do
lar ödenmiştir; miktar artışı % 9,8 iken paraca 
artış % 293 tür . 

Bu hammaddeler ve ara maddelere ilâve
ten naildi araçları ithalâtı için 1972 yılında 
178,8 milyon dolar ödenmiş, 1973 yılında 223 
milyon dolara yükselmiş. 

İthalâtımızdaki diğer önemli bölümlere ge
lince; sırasıyle 50 milyon dolarla dokuma mad
deleri, 20 milyon dolarla kâğıt hammaddeleri 
ve yine 20 milyon dolarla hayvani ve nebatî 
yağlar gelinciktedir. 

Bu açıklığın ithalât kalemlerinin petrol bu
nalımı ile başlayan hammaideler bunalımı eltki-
siyle, dünya hammadeler, sınaî mamulleri fi
yatları süratle artmış ve artma eğilimi içinde 
'bulunduğundan, sanayi de bu maddelere za
rurî olarak muhtaç olduğuna göre, Türki
ye'nin ne derece ciddî bir durumla karşı kar
şıya bulunduğunu göstermektedir. O halde, 
sanayinin hammadde ve ara malı ihtiyacını 
mümkün olduğu kadar optimum seviyede 
yurt içinden sağlama imkânlarını artırırken, 
yapılan israfları önlemek ve yabancı kaynak
lara dayanarak çalışacak aisnayi kuruluşların
dan azamî derecede kaçınmaya son derecede 
önem vermdk gerektiği kanısındayız. 

GenelBkle kendi doğal kaynaklarına da
yanmayan sanayi toplumlarının, özellikle 
dünya petrol bunalımı etkisiyle ne denli has
sas oldukları, 1973 yılının en önemli bulgusu 
olduğunu gözönünde tutmak zorundayız. 

Türkiye, sanayi devrimlerini tamamlamış, 
tüketim ve tüketim ötesi sanayi topluluklarını 
örgütleşme ve yaşam koşullarını Türkiye'de 
taklit etmeye ç alışmaktan kesin olarak vaz
geçme zamanının geldiğini artık anlamalıdır. 

iSayın senatörler, halen Türkiye'de özel 
sektör ile Hükümet arasında bir çekişme sür
dürülmektedir. Aslında bu çekişmemin ne lü
zumu ve ne de gereği olduğu kanısındayız. Zira, 
Türkiye ciddî olarak yatınım yapmak ve çalış
mak isteyen girişimciler için son derece yatı
rımı imkânları bulunan, âdeta bakir bir ülkedir 
ve şimdiye kadar Hükümetin önerdiği tedbirle -
rin hiç. birisi ide, Anayasa 'hükümlerine ve Tür
kiye'nin sosyal ve 'ekonomik yapısının «gerekle
rine ay*kırı değildir. Buna rağmen, özel sektör 
namına konuştuğunu bildiren bazı kimseler, âde
ta Hükümete karşı bir nevi savaş açmış olarak 
'görünmektedirler. Bunu som derece sakıncalı 
bulmaktayız. (Evvelâ üç aydır iktidarda bulunan, 
devir aldığı durumu bütçesiyle uygulamakta bu
lunan Hükümete karşı yapılan bu leleştiriler bu 
yönden haksızdır. Aslında, bu mücadelenin altın
da Hükümet olma arzu ve çabası yatmakta
dır. Eskiden dolaylı olarak sahip oldukları im
kânların olduğu gibi devam etmesinin çareleri 
aranmaktadır. Biz bu tutumu, bizzat özel sek
törüm Anayasa çizgisini zorlaması niteliğinde 
görüyor ve tehlikeli buluyoruz. Özel sektörün 
ihtiyaçlarını, ekonomik sorunlarını dile (getir
me girişimlerimi Anayasal hakları olduğu gibi, 
her sağduyu sahibi de bunları haklı görmekte
dir. Bu nödemlerle özel sektörü Anayasa çerçe
vesinde karma ekonomi koşulları içerisinde cid
dî ve sorumluluk duygusu içinde faaliyetleri
ne devam etmelerini tavsiye etmeyi faydalı bu
luyoruz. 

Buraya kadar yaptığım konuşmamı tamam
larsam : Dünya için 1973 yılı (beklenmedik buna
lımlı ibir dönem olmuştur. Türkiye bunu zahi
ren rahat atlatmıştır. 1974 yılımda birçok ülke, 
özellikle yakın -ekonomik ilişkilerimiz bulunan 
ülkelerde ıgelişme hızları ısıfır veya sıfırım altın
da olacağını biraz önce açıklamıştım. Ülkeler
deki bu durumun, Türkiye'yi büyük ölçüde et
kileyeceği ortadadır. Türkiye, iç piyasada fiyat 
istikrarı sağlayabilirse, bu durumu bunalıma 
ıdüşmeden atlatabilir ve hatta şartları iyi değer
lendirebilirse, yararlanabilirdi, özellikle ikinci 
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plan dönemimde geliştirdiğimiz, bilhassa imalât 
sanayiinde özel sektöre öncelik tanıyan sanayi 
modeli normal koşullar altında dahi (başarılı ola
mamıştır. BTI dönemde ıgelişme hızı Bir'inci Plan 
döneminden daha düşük kalmıştır. Dış ticaret 
dengesi de ıgiıttikçe büyüyen oranlarda açık ver
meye devam etmiştir ve Türk lekonomisinin dışa 
(bağlılığı azalmamış, (bilâkis büyümüştür. Şa
yet işçi dövizi gelirleri olmasa, 'bu tür 'bir .ekono
mik ıgelişmenin yaşaması ımümkün olamayacak
tır. Türkiye kaynaklarının ilerisinde 'bir tüketim 
toplumu olmaya itilmiştir. Buna çare aranması 
zamanı gelmiştir. 1974 yılında sadece hampetrol 
ithalâtı için 6Û0 - 700 ımilyon dolar fazla öde
mekle karşı karşıyadır. Bu miktar ise, tüm ih
racatımızın yarısı kadardır. Bugüne kadar uy
gulanan teşvik tedbirlerinin sonucu teşvik .edil
mese de genellikle ıgelişecek, içe dönük tüketim 
sanayi ve ıbölgelerarası dengeyi sağlamayan ıbir 
sanayi yapısı olmuştur. O halde, Hükümet esa
sen sınırlı olan kaynakların israfına ve ıgelir da
ğılımındaki adaletsizlik yaratan Ibu tür uygula
maya son vermeli; ancak .gerçek ihracata dönük 
veya Ibölgelerarası dengesizliği giderecek geniş 
italbanlı projeleri desteklemeye yönelmelidir. 

BAŞKAN — Sayın ıGürsoy'tırak bitirimiz ar
t ık lütfen. 

M. B. G. ADINA SUPHİ GÜBSOYTRAK 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Bankalar kredi sistemi, planlı dönem istekle-
ırini ve ciddî sanayi yatırımlarını destekleyici 
(bir nitelikten .hâlâ da uzak 'bulunmaktadır. Kre
dilerin % 60'ı ticarî krediler niteliğindedir. 
(Sanayileşmemizi engelleyen ve hızını kesen bu 
başıboş »pahalı kredi sistemi, ekonomimizin istek
lerime uygun, (gerçek Ibir ihale en kısa zamanda 
getirilmelidir. 

Kamu fonlarının kullanılmasında, yatırım
ların sektör bakımından seçiminde, yeni ya
tırımlara kaynak bulunması için artık .değe
rin Devlet .elinde kalacak şekilde kullanmasına 
azamî dikkat edilmelidir. 

Kişi (başına 440 dolar olan 'bir ülkenin bu 
ıgeliri 5 ©10 dolar olan sanayi ötesi toplumunu 
taklit ederek, kalkınma modelini uygulamaktan 
artık vazgeçmesi zamanıdır kanısındayız. 

iSayın senatörler, Türkiye'nin gerek Ortak 
Pazar içinde, 'gerek diğer pazarlarda; ancak 
millî müesseselerle Söz sahibi olabileceğini ve 

varlığını devam ettirebileceğine inanmaktayız. 
Eskişehir iSanayi Odasının da, açıkça ileri sür
düğü 'gibi, bu da ancak kamu iktisadî teşebbüs
lerinin öncülüğünde (bir ımillî sanayi ıgeliştiril-
diği vakit mümkün olabilecektir. Bu husus aynı 
zamanda Anayasanın sosyal hukuk devletini ger
çekleştirmenin yegâne yoludur. Bu sebeple eko
nomimizin ıgerektirdiği üretgen alanlarda kay
nak yaratacak şekilde Kamu İktisadî Teşebbüs
lerdin çalışmasına imkân vermek ve ,aynı zaman
da sanayi yapısını değiştirecek gerekli yeni Ka
mu İktisadî Teşebbüslerde süratle kurulmalıdır. 
Unutmayalım M, Ortak Pazar tam üyeliği için 
22 yıllık süre zannedildiği kadar uzun bir za
man dillimi değildir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi suna
rım. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy-
trak. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Ali Pestilci. Buyurunuz Sayın Pes
tile!. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
PEBTİLCÎ ('Zonguldak) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, 

1974 Malî yılı iSanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde C. H. P. Senato Grupunun gö
rüşlerimi yansıtmak amaoıyle huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Türkiye'nin iktisadî ve sosyal kalkınması 
için millî, ıgüçlü, sürekli ve yaygın bir sana
yileşmenin (gerçekleşmesini analhedef 'alan Hü
kümetimizin sanayi politikasını yürütmekle yü
kümlü bulunan bu Bakanlığın görev ve sorum
luluktaki ağırlığı belirgin bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz plan döneminde sana
yileşme, ülkemizin ıbir kalkınma aracı olmaktan 
çıkmış, bir kalkınma hedefi haline gelmiştir. 
Bu hedef ülkemizi geri kalmışlıktan kurtaracak 
Türk toplumunu çağdaş bir toplum düzeyine 
kavuşturacaktır. Artık ülkelerin gelişmeleri 
çağımızda haklı olarak sanayileşmeleriyle öl
çülmektedir. Tüm kalkınma meseleleri ülkenin 
geri kalmışlıktan kurtulup çağdaş bir uygarlık 
seviyesine ulaşması, sanayileşme meselelerinin 
ve sanayileşme tercihlerinin içinde toplanmak
tadır. Hükümetimizin sanayileşmeyi temel me
sele yapmış olması ve sektöre ağırlık vermesi 
Türk toplumu için kurtuluş müjdesi olmuştur, 
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Türkiye'de demokratik bir düzen içimde, in
san haklarından ve özgürlüklerinden hiçbir fe
dakârlıkta (bulunulmadan, aksine demokrasiye 
muhteva kazandıracak ve onu Türk toplumuna 
imaledecek bir yol izleyerek, hızlı ekonomik kal
kınmanın, sürekli ve yaygın bir sanayileşme
nin, âdil ve aynı zamanda verimli 'bir ekonomik 
düzen içinde gerçekleştirebilmesinin Hükümetçe 
anahedef alınması toplumumuz için sevindirici 
olmuştur. Halkımız artık, ülkenin kalkınmasın
da kamu sektörü ve özel sektör yanında kendi 
teşebbüs gücüne de yer verilmesini görmekle 
kendinden yana, yani halktan yana olan bir ik
tidarın görüntüsünü ve sevincini içtenlikle duy
maktadır. 

(Sayın senatörler, ımuhtelif vesilelerle bu kür
süden belirtmeye çalıştığımız gibi kalkınma top
lumsal bir olaydır. 

Çağımızda kalkınma ile eş anlama gelen sa
nayileşme de çok yönlü toplumsal bir olaydır. 
Artık kalkınma ve sanayileşme üretim açısından 
ele alındığı gibi, kalkınma sürecinin ekonomik 
yönü ve muhtevası kadar sosyal ve siyasal yönü 
ve muhtevası bakımından da ele alınmaktadır. 
'Sanayileşme ile ülkenin topyekûn kalkınmasın
da, yalnızca bir bölge kesimini ve Ibelirli bir va
tandaş topluluğunun refah seviyesinin yüksel
tilmesi, istenilen bir kalkınma düzeyini sağla
maktan çok uzaktır. Az gelişmiş bir toplumun 
gelişmesi her şeyden önce toplumsal ıgüçlerin 
(bütün kesimleriyle kalkınmaya katılması ve 
desteklemesinle mümkündür. Kalkınma için ge
rekli ekonomik kaynakların 'bulunması, ekono
mik potansiyelin seferber edilmesi, kalkınmadan 
yararlanacak sosyal güçlerin yani, işçinin, köy
lünün ve diğer çalışanların desteği sağlanabildiği 
takdirde kalkınma, yani sanayileşme çok daha 
kesin olarak başarıya ulaşacaktır. 

Demokratik düzen içinde çalışanlar hakları
nın bilincine vardıkça ve daha yüksek refah se
viyeleri için özlem duydukça, seçtikleri yöneti
cilerin refahı tabana indirecek İbir kalkınma yön
temi izlemelerini isterler. Tabandaki geniş kitle
ler için refah artışı sağlamak ve bu artışın sü
rekli olmasını mümkün kılmak iktidarların /gö
revidir. İşte halktan yana «olan bir iktidar ge
niş halk kitlelerinin, ülkenin kalkınmasında ve 
sanayileşmesinde gücünü ortaya koyacak bir 
davranışla işe başlar kamu ve özel sektör ya

nında bir halk sektörününde oluşum ve (gelişi
mini sağlayıcı davranış içine girer. Halk sektö
rü Ibu davranışın bir gereği olarak ortaya çıkar. 
Bunun için halk sektörünü oluşturmak, geliş
tirmek ve. desteklemek halktan yana olan bir ik
tidarın (başlıca görevidir. Bu görevi yerine ge
tirmekte Hükümetin gösterdiği ciddî girişim ve 
kararlılığı takdirle karşılıyoruz ve içtenlikle 
destekliyoruz. 

iSaym senatörler, halkın teşebbüs gücünü 
harekete geçirecek olan halk sektörü halkımızın 
sanayileşmeye yaygın (bir şekilde katılmasını 
sağlayacaktır mahallî insiyatifin güçlü bir şe
kilde harekete geçirilmesini sağlamak amacıyle 
'kurulacak bölgesel kalkınma ortaklıklarına fi
nansman ve diğer teşvik tedbirleri bakımından 
gerekli destek ve kolaylıklar Hükümetçe sağ
lanacaktır. Halk sektörü ile sanayileşme, ülke
nin bütün bölgelerine ve genellikle geri kalmış 
yörelere dengeli İbir şekilde dağılacak, sanayileş
me ile gelen nimetler sosyal âdil bir şekilde bü
tün yurda dağılacaktır. 

Ayrıca yurtdışındaki işçilerimizin tasarruf ve 
işgüçlerinin kârlılığı yüksek, itici gücü fazla 
olan temel sanayi projelerine yöneltilmesi için 
Hükümetin gerekli bütün destek ve yardımı sağ
layacağına eıniniz. Sanayileşmenin yurt düzeyin
de yaygın hale gelmesi için yurdun her 'bölge
sinde hangi sanayi tesislerinin kurulmasının el
verişli olacağını, ortaya koyacak etütlerin yapıl
ması, projelerinin hazırlanması için, Bakanlık 
bünyesinde bir teşkilât kurulmasını ve ayrıca 
Devletçe desteklenen sanayi teşebbüslerini fi
nanse ötmek amacıyle yine bu Bakanlığa bağlı 
özel bir kuruluş kanununa salhip güçlü bir Sana
yi Bankasının kuruluşunun bir an evvel gerçek
leşmesini temenni etmekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Kalkınmanın ve sanayileşmenin başarıya 

ulaşması için bağımsız bir sanayi politikasına 
yönelmemizi ve sanayileşmedeki her türlü ham
lenin kendi iç kaynaklarımızla kendi imkânları
mızla sürdürebilecek duruma en kısa zamanda 
gelmemiz içten temennimizdir. Millî sanayimizin 
geniş bir kesimini, ya da dar; fakat stratejik 
önem taşıyan hâkim tepelerini yalbancı serma
yeye kaptırmadan bunu yapabiliriz. Başka ülke
lerin hammaddelerini veya yarı mamullerini kul
lanan tesisler değil, imkân ölçüsünde kendi iç 

— 216 -



C. Senatosu B : 58 

kaynaklarımızı değerlendiren sanayi tesisleri î 
kurmak yolunu seçmeliyiz. 

Montaj ve paketleme tesisleriyle oyalanma
yarak temel ve ağır sanayiye, makine yapan ma
kineler sanayine yönelmeliyiz. Yabancı sermaye 
kısa vadede kendisini amorte eden tesisler kur
adaya heveslidir, imalâttan çok ambalaj ve mon
taj işleri yapmak suretiyle men edilen ithalât 
sayesinde çok tatlı kârlar elde etmek yoluna dai
ma gider. Halen ülkemizde 20'ye yakın branşta 
faaliyet gösteren 70'den fazla müessesenin bu 
tür sanayi kolunda çalışmakta olduğunu tahmin 
•ediyoruz. Bu müesseselerin döviz tasarrufu had
leri sıkı şekilde kontrol edilmeli, ithali gerekli 
parçaların ve yarı mamullerin yerli imalâtı için 
firmalar yatırıma zorlanmalıdır. Bu arada, -1964 
yılında yayınlanan Montaj Sanayi Talimatname
sinin, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap 
verir hale getirilmesi için süratle, yeniden göz
den geçirilmesi lâzım geldiğine kaniyiz. \ 

Hükümet Programında belirtildiği gibi, ya
bancı sermaye teşebbüslerine ileri teknoloji ge
tirmesi, dinamik bir sanayileşmeye yardım.cı ve 
bu konuda eğitici olması, ihracata dönük kal
ması gibi özellikler gözönüne alınarak imkân sağ
lanması öngörülmüş, yabancı sermayeden yarar
lanmada belirli ülkelere bağlı duruma gelinme
mesine dikkat edileceği teminatı Türk ekonomisi
ne rahatlık getirmiştir. Ayrıca bu tür sanayide 
üretilen malların ara malı ithal maliyetleri ve 
kâr transferleri de dahil, nihaî maliyetlerinin 
dünya fiyatları önünde makul bir seviyede tutu
lacağı görüşü Türk sanayiinin gelişmesinde bü
yük bir rahatlık yaratacaktır. 

Sayın senatörler, özel sektör için özendirici ve 
yol gösterici tedbirlerin alınmasını, kredi sağ
layacak müesseselerin kurulmasını ve koordi
nasyon esaslarını tespit ve tatbiki, bu Bakanlı
ğın görevleri arasında bulunmaktadır. 'Gelişmek
te olan ülkelerde teşvik tedbirleri kalkınma
nın ve sanayileşmenin 'gerçekleştirilmesinde 
'önemli bir rol oynamaktadır, özel sektör için 
yol gösterici bir nitelikte olmasına rağmen, ted
birlerin bu sektör için dahi yurt için en verimli ve 
sanayileşmede etkin olan sahalara kaydırılma
sında büyük zorunluk vardır. Teşvik belgeleri
nin sektörlere göre dağılımına bir göız attığımız
da bunun pek de böyle olmadığı görülmektedir. 
Nitekim 1973 yılında makine imalâtı için 19, 
demirçeli'k'e 9, tarım alet makinelerine 3 teşvik 
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belgesi verilmişken, gıda sektörüne 79, doku
ma ve giyime 91, taşıt imalâtına 33, ambalaj sek
törüne ise 24 teşvik belgesi verildiğini görmekte
yiz. Onun için bu teşvik araçları uygulamasında 
özel sektörün ülke gerçeklerine uygun bir sa
nayileşmeye yönelmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasında ve bu hususa özel bir itina göste
rilmesinde fayda olduğuna inanmaktayız. 

Sanayileşmeye güç katmak için ve yurt sat
hında dengeli bir kalkınmayı sağlamak amacı 
altında, iktisadî potansiyele sahip il ve ilçelerle 
geri kalmış yörelerde organize sanayi bölgeleri
nin kurulması öngörülmüş. Bu arada Bursa, Ma
nisa, Konya, Gaziantep ve Eskişehir organize 
sanayi bölgeleri için yatırımlara girişilmiştir. Bu 
sanayi ^bölgelerinin bir an evvel hizmete açıl
ması yönünde çalışmalara hız verilmesini ve ye
niden kurulması öngörülen ve bu yolda karar
namesi istihsal edilen 10 adet organize sanayi 
bölgesinin de kısa zamanda yatırıma başlanıl
masını temenni etmekteyiz. 

Hükümet Programında belirtildiği gibi, bü
yük bir ,gelişme potansiyeline sahip ve teşviki 
halinde kalkınma hamlemize büyük katkıda bu-
ılunacak küçük sanayici, esnaf ve sanatkârların 
içinde bulundukları; işyeri edinme, finansman, 
tedarik, eğitim ve pazarlama müşküllerini orta
dan kaldıracak olan tedbirlerin süratle alınma
sını beklemekteyiz. 

Sayın senatörler, sanayileşmemizde büyük 
yer tutan, genel olarak elektronik sanayiinin 
geliştirilmesi, dizel motoru, dişli kutu, gemi sa
nayii ve temel yatırım malı sanayilerinin süratle 
gerçekleştirmesinde sayılamayacak faydalar 
vardır. Üretimi hızla artan ara malı sanayilerin
de genellikle deri, plastik işleme, petrokimya ve 
gübre sanayiinde gerekli yatırım tedbirleri kısa 
zamanda alınmalıdır. 

özellikle demir - çelik ürünlerinin fiyatları 
dünya piyasalarında devamlı olarak artış gös
termektedir. Bunun için yurt içi gerekli ihti
yacın karşılanmasında ithalât güçlükleri ol
maktadır. İnşaat mjevsimi başında yuvarlak de
mir talebinin karşılanmasında görülen güçlük
ler, spekülatif davranışlara vesile vermektedir. 
Gerek kamu kesimi, gerekse özel kesim, için lâ
zım olan demir yarı mamul maddesi zamanında 
ithal edilmeli ve bunların ithali için gerekli dış 
bağlantı zamanında yapılmalıdır. Ayrıca bir 
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tedbir olarak, Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri 
tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen mamul de
mirde uygulanan belge sisteminde suiistimallere 
vesile olan davranışları önleyici gerekli ciddî ted
bir ve kontrolün yapılmasında fayda mülâhaza 
ediyoruz. İskenderun Demir - Çelik tesislerinin 
planda öngörülen zamanda üretime geçmesi bir 
ölçüde demir piyasasında rahatlık temin edece
ğinden bu tesislerin kısa zamanda üretime geç
mesi için bütün fedakârlıklar yapılmalıdır. 

Sayın senatörler, demir - •çelik mevzuuna ve 
İskenderun Demir - Çelik Tesislerinin yatırımı
na gelmişken kısa bir noktada İskenderun Tür
kiye'nin demir - çelik sanayiimize konsantre 
hammadde sağlayacak olan ve İskenderun De
mir - çelik Tesisleri için hayatî öneme haiz Div
riği konsantrasyon ve pelet tesisleri hakkında 
kısa bir açıklama yapmak ve bir noktada Bakan
lığın dikkatini bu yatırımın üzerine çekmek isti
yoruz. 

Devlet Planlanma Teşkilâtı tarafından da son 
derece önemli görülen bu tesis için gerekli öde
nek ayrıldığı halde, sanki İskenderun Demir -
Çelik Tesislerinin demir cevheri hazırmış gibi 
davranılarak hiçbir tedbir alınmadan yatırım 
bekletilmiş, projenin müşavirlik ve mühendislik 
hizmetlerinin ihalesi yapıldığı halde, iş, uzun 
müddet askıya alınmış ve planda öngörülen müd
det bir yönetim kurulu kararıyle 1 . 7 . 1977 ta
rihine kadar uzatılmıştır. Projenin gecikmekte 
olmasının İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
'üzerindeki olumsuz etkileri dahi düşünülmeden 
bir tarafta süre uzatılmasına rağmen diğer ta
raftan konsantrasyon ve pelet testleri Fransa' 
da henüz tamamlanmadan, projenin teknik yön
leri ve şartları tespit edilmeden noksan bir şart
name ile tesislerin acele olarak ihaleye çıkarıl
dığını görmekteyiz. Eğer gerekli şartname, tek
nik şekilde hazırlanmadan bu ihale işi yapılırsa 
korkarız ki, Divriği konsantrasyon ve peletleme 
tesisleri demir - çelik sanayiine uzun seneler bir 
yük olarak, bir ölü yatırım olarak kalacak ve 
yakın zamanda demir - çelik için hammadde it
hali zorunlu hale gelecektir. Sayın Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımızın demir - çelik sanayii için 
önem taşıyan bu tesis üzerinde dikkatle dura
cağına ve birtakım spekülatif eğilimlere imkân 
vermeyeceğine güveniyoruz. 

Sayın senatörler, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığının bir mühim görevi de, kendisiyle ilgili 7 

adet Kamu İktisadî Teşebbüsünü 440 sayılı Ka
nunun verdiği imkânlarla denetlemesi ve onlara 
yön vermesidir. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
reorganizasyonu önemli bir sorun olarak ortada 
beklemektedir. Bu kuruluşları günün ihtiyaçla
rına, teknolojik gelişmelerine uygun bir çalış
ma düzeyine getirmek elzemdir. Türkiye'de sa
nayileşmenin alfabesini kuran bu kuruluşların 
gerek yönetim, ve gerekse birtakım darboğazla
rının düzeltilmesi, bu kuruluşların kaynak yara
tabilir bir hale getirilmesi gerekmekte, ayrıca 
bunların sermaye ihtiyaçları, teknik eleman ve 
bilhassa bu elemanların ücret sorunları, eğitim 
planlaması kârlılık ve verimlilik gibi âcil çö
züm, bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bu kuru
luşlarda yetişen ve verimli bir hale gelen tek
nik elemanların ve personelin, özel sektör ta
rafından büyük ücretler verilerek âdeta kapı
şılmasına mani olacak âdil bir ücret sisteminin 
derlhal uygulanmasında büyük bir zorunluk var
dır. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bundan son
ra alınacak birtakım tedbirlerle kalkınmamızda 
büyük yeri olacağına ve önderliklerini uzun sü
re devam ettireceklerine içtenlikle inanıyoruz. 

Sayın senatörler, kısada olsa, bu bütçe vesi
lesiyle görüşlerimizi açıklamak fırsatını vererek 
bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. 

öumjhuriyet Halk Partisi Senato Grupu ola
rak 1974 Malî Yılı Bütçesinin ülke kalkınma
sında ve sanayileşmesinde büyük yeri bulunan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Kamu İktisa
dî Kuruluşlarının yönetici, teknik personel ve 
tüm işçilerine hayırlı olmasını diler, Yüce Sena
toyu Grupum, ve şahsım adına saygıyle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanun 
tasarısı oylamasının sonucunu arz ediyorum, 

Oylamaya 117 sayın üye katılmış; 72 kabul, 
45 ret oyla Bütçe kanun tasarısı kabul edil
miştir. 

Milletimize hayırlı olmasını dilerim. 
Sayın üyeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Bütçesi üzerinde gruplar adına yapdan konuş
malar bitmiştir. 

Şimdi, kişisel konuşmalar geçiyoruz. Buyu
runuz Sayın Dikeçligil, 

Kişisel konuşmalar 10 dakika ile sınırlıdır. 
Hatırlatmakta yarar görüyorum. 
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HÜSNÜ BÎKEiÇUGtİh (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, bendenim aktüel konulara temas ede
ceğim. 

Türkiye'de özel sektöre önem verdiğini, ye
ni Hükümet söylüyor. Doğrudur, önem vermek 
de iktiza eder. Ama hissiyattan uzaklaşıp doğ
ruyu söylemek icalbederse, 1950'den sonra halk, 
Hükümete inanmış ve inandırılmış, gömmüş ol
duğu parasını piyasaya arz etmiştir. Ye böyle
likle bir sanayileşme hareketi başlamıştır. 

Tabiî siyasî düşüncelerin dışında hareket 
edecek olursak o zaman yapılan çimento fabri
kaları, şeker fabrikaları çok görülmüş, çok söy
lentileri olmuştur. Bununla beraber şimdi an
laşılıyor ki, bunlar yerinde yapılmış tesislerdir. 
Bugün şeker kâfi gelmiyor, çimento ihracedi-
yoruz. 

Bir Avrupalı diyor ki, «politikacı seçildik
ten sonra tekrar gelecek seçimi düşünen adam
dır, Devlet adamı ise yüz yıl ilerisini gören 
adamdır», 

Benim kanaatimce bakanlar ve bizler de da
hil politikacı olmaktan ziyade Devlet adamı 
vasfını kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu vasfı 
kazanmadığımız müddetçe büyük vaatler, bü
yük sözler yerinde kalacaktır ve yerinde ka
lır. 

Şimdi, halihazırda Hükümet acaba özel sek
törü kendisine inandırabilecek mi? iSermaye Pi
yasası Kanununu meydana getirdiği takdirde 
halkın 'birikmiş paralarını ortaya çıkarabilecek 
mi? Samimiyetle arz edeyim İki ben bu kanaatte 
değilim. Çıkaramaz, halk içine gömmüştür. Çok 
vaatlerle iktidara gelmiştir, vaatlerinin yerine 
halka pahalılığı, ıstırabı getirmiştir. Meselâ 100 bin 
traktör gaibi büyük lâflar edilmiştir. Bunlar po
litik lâflardır. Politik lâflardan insan mümkün 
olduğu kadar uzak kalmalıdır. 100 bin traktör 
demedim, diyor bu değilse 100 bin tanktır. Ol
madan bunlar söylenmez. İleride halk tarafın
dan bunun hesabı mükemmelen sorulur. Şimdi 
de yine Hükümetin tutum ve yapısı halkı inan
dırıcı durumda değildir. Ben yanlış çıkmak is
terim, bu sözlerimde. Memleketim için haksız 
çıkmayı isterim; ama ilerisi gösterecektir. 

Şimdi Hükümet Ortak Pazara girmiştir. Ben 
Ortak Pazarla ilgili ne kadar kitap çıkmışsa 
tetkik etmişimdir. Madem ki Ortak Pazara giri
liyor. Ben şahsen, sanayi iyice organize edilme

den, geliştirilmeden tarihin açısında, ışığında 
Ortak Pazara birdenbire kucakların açılmasına 
taraftar değilim. Konuşmalarım olmuştur. 
1838'de Mustafa Kaşit Paşa, evet Avrupalılarla 
bir andlaşma yapmış, gümrük indirimini 8'e dü
şürmüş. Avrupa tamamen 19 ncu asrın içinde 
sanayileşmeye başlamıştır. Bu defa bizim yerli 
el sanatlarımız mahvıperişan olmuştur. Halbu
ki bunların fabrikasyona çevrilip, geliştirilmesi 
iktiza ederdi. Tarih, onların işine yaradığı için 
bu zatı büyük olarak gösterir. Bu taraflarını 
çocuklarımıza katiyen okutmaz. Yabancı söy
lüyor, eskiden Ankara'da 10 bin balya yün iş
leniyordu, sonra sıfıra düşmüştür. Bursa'nm 
ipeklileri sıfıra düşmüştür. Batı Trakya'daki 
bütün el sanatları sıfıra düşmüştür. Halbuki biz 
bu el sanatlarını yaygın hale getirseydik, bir 
taraftan fabrikasyona gitseydik bugünkü sıkın
tıyı çekmezdik. Çekmememiz ilkltiza ederdi. 

Hükümet mademki böyle bir karar veriyor, 
(ortakları da vazgeçmiştir bu fikrinden) o halde 
küçük sanayii derhal organize etmek gerekir. 
Eğer küçük sanayii organize etmediğiniz takdir
de, gümrük indirimi yaptığımız takdirde benim 
Kayseri'deki orta sınıfım tamamen mahvolur, 
bütün Anadolu mahvolur. Türkiye de 1838 ta
rihli haline döner. 

Bu mühim meseleyi ciddiyetle hatırlatmak 
isterim. Zaten politikacıların dışında kalsa emin 
olunuz fedakârlıkla az maaşla şu Bakanlıkta 
çalışan teknik elemanlar bu işi halleder. Tanıdı
ğım çok kıymetli insanlar vardır. Fakat politik 
sözler, politik vaatler o arkadaşları da içerisi
ne gömüyor, bir şey yapmaz hale getiriyor. Bu 
meselelerin üzerine ciddiyetle eğilmek benim ka-
natımea doğrudur. Sayın Bakan darılmasın ben 
fikirlerimi açıkça söyleyen insanım. Talû Hü
kümeti zamanında o devrin Sanayi Bakanını, 
«Demir gelmeyeceği için istifçilik yapılacaktır» 
diye tenkit ettin;. 

Şimdi bu Hükümetin tutumunu da katiyen 
tasvip ötmedim. Şu yakalandı bu yakalandı de
niyor ya bunlar devede kulaktır. Şekere zam 
olacak, demire zam olacak çimento bulunmaya
cak bunlar söylendi söylendi söylendi. Efendim, 
devlet adamı ketum olur ketum, sır saklar. Bu 
devlet adamıdır, öbürü zamanından önce beyan 
verdiği için politikacıdır. Bakanlık koltuğun
da oturanlar artık politikanın dışı/ndadır, dev-
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lef adamıdır, bu devlet adamı sıfatını muhafaza 
edec ektir. Maalesef bunlar söylendi, söylendi bu 
sebepten arkadaşlarımız öbür tarafın hüküme
tini tenkit ettiler. Şimdi sözcülerini düıledim ka
tiyen tenkit eden yoktur. Maalesef tarafsız ola
cak insanların tarafsız olacağı yerde, tarafsız 
olmuyor, itimadı da kaybediyor, bu Senatonun 
içerisinde... 

Şimdi, şu yakalandı, bu yakalandı deniyor
sa da dünya kadar istifçilik vardır. Bu istifçi
liğe maalesef fiyatı artıracağım diyen bunu da 
durmadan uzatan Hükümet sebep olmuştur. 
Eğer bu iş teknik elemanlara bırakılsaydı bu ha
le dökülmezdi. Vebali günahı boynuna. Efen
dim, işte lâf edildi, çokça lâf edildi. Çok vur
guncular bu suretle yaratılmış oldu. Doğrusu bu. 

Şimdi, mademki sanayie giriyorsunuz verimin 
artırılmasına dikkat etmek mecburiyetindesi
niz. Bunun üzerinde hiçbir çaba yok. Artık tek
noloji sadece teknik meseleler değil. Psikoloji, 
sosyoloji, idarecilik bunun içerisine girmiştir. Ve
rimi artırmak için zamanımızda çeşitli usullere 
(başvuruluyor. İngiltere'de sıcakta çalışan işçi
ler «yandık» deyince bunun sebebi araştırılıyor. 
Bir psikolog getiriliyor. Psikolog orada kırmızı 
'boyayı görüyor. Kırmızı yakıcı renktir. Reıngi 
değiştirince hararet aynı olduğu halde işçiler 
arasında serinlik başladı deniyor. Yani bu, tek
nolojik mesele sadece teknik eleman işi filan 
değil. Artık zamanımızda psikolojik ve içtimaî 
etütler sanayileşmede büyük değer kazanmıştır. 
Bu büyük değere yer verilmektedir. Bu, ancak 
işçilerin kalifiye hale getirilmesi ve tahsil sevi
yelerinin yükseltilmesi suretiyle olabilir. Ben 
her zaman söylerim. Artık sanat enstitüleri ku
rulacak fabrikalara işçi yetiştiren müesseseler 
olmalıdır. Lise mezunlarımız da işçi, olabilmeli, 
Avrupa'da oluyor. Millî Eğitim Bakanlığının 
Itutuni/U baştan aşağı yanlış. Maalesef bürokrat 
insanlar yetiştiriyor, Türkiye'yi harap ve peri
şan etmiştir. Her gelen birşey koymuştur, birşey 
elde edilememiştir. Hükümet bir organize halde 
ıçalışamamıştır. Gezdik gördük, gördüklerimle 
içim acıdı. Beyefendiler, nüfus artıyor, öyle ye
re fabrika kurulmuş ki, orada kan biter. Arka
sında yamaçlar var, bu arazi verimli değil, bu 
verimsiz arazi dururken, dört defa mahsul ala
cağın yere götürüp de fabrika kurulur mu? Ma
alesef Bursa'nın ovası perişan edilmiştir. İşte 

bu, ziraatçıların etüdü neticesinde olacak bir 
meseledir. Bu noktalar dikkat edilmeli. 

Kocaeli'ndeyiz, fabrika sahası köylünün ara
zisine kadar yaklaşmış, çiftçi, «benim, tarlama 
kadar sokuldu, ben nerede kalacağım» diyor. 
Buna bir akıllı Devlet adamı, akıllı bir Hükü
met hiçbir zaman için müsaade etmez, olmama
sı lâzım,. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir, iki dakika 
içinde bitirir misiniz lütfen? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL. (Devamla) — Emre
dersiniz Sayın Başkan, iki dakikada bitireceğiımı, 

BAŞKAN — Estağfurullah, lütfediniz efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Hiç olmazsa ecdadımızın kuruluş anlayışın
dan ibret dersi almalı. Akıllı insanlar, Bursa 
şehrinin kuruluşunu yamaçlara doğru yapmış
lar. Sen, şehri ovaya indirmişsin. Halbuki, ova
dan evvel kuruluş için daha müsait yerler var. 
Artan nüfusu beslemeyi düşünmek yerine, miras
yedi gibi toprağını harcıyorsun ve bir taraftan 
da denizi kirletiyorsun, bir taraftan da deniz 
mahsullerinin ortadan kalkmasına sehep olu
yorsun. Benim, kanaatimce bu iyi bir iş değil. 

Ürkütmeden maliyeti iyi kontrol etmek lâ
zım. Kalite kontroluna da süratle gitmek lâ
zım. Ortak Pazara gidiniz, hayırlı olsun. Eğer 
kalite kontrolü olmazsa, maliyet iyice değerlen
dirilip, hesap edilmezse, Türkiye süratle bir 
pahalılığın içerisine gidecektir. Sizin bu bütçe
niz ancak cari harcamalara kâfi gelecektir. İl
gili hütee geldiği zaman görüşlerimizi söyle
yeceğiz, bu tutumunuzla, bu halinizle kolay 
kolay da dışarıdan para 'bulamayacaksıni'z. Her 
millet kendi yağoyıe kavrulmak mecburiyetin
de olacak. Aslında bu şarttır. Zaten ben, öteden 
heri yabancı sermayenin karşısında bulun
muş bir insanım, milletleri dilenciliğe alıştırır. 
İsimi hatırımda kalmadı, bir Fransız Başba
kanı diyor ki, «Başkasından borç alan millet
ler, yarı istiklâlini kaybetmiş milletlerdir.» 
ve Atatiürk'ün güzel bir sözü var, «İstiklâl de
nildiği vakit, istiklâli âmme, iktisadî, malî, kül
türel sahalarda olur.» tek sahalarda değil. 

Bütün bunların üzerinde bir partizan ola«-
rak değil, şâhsım adına konuştuğum için, bu 
meseleleri kıymetli arkadaşlarıma duyura-
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bilmek fırsatını buldum. Teşekkür ederim, say
gılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. Sayın Mehmet Feyyat. 
MEHMEfT FEYYAT (istanbul) _ Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve sayın 
kamu görevlilerini hürmetle selâmlarım. 

Bir konuyu açıklamak için kıymetli zama
nınızı işgal ediyorum. O da l^STO, Mart ayında, 
öyle hatırlıyorum ki, Sayın Balkan tetkik buyur
dukları takdirde bulacaklardır. Tekirdağ'ın 
Çerkezköy ilçesinde beş yıllık plan döneminde 
özel sektör alanında milyarları! aşan bir yatı
rım için teşvik belgeleri değişik kimselere ve 
değişik alanlardaki kesimlere verilmiştir. Şim
di, sualim budur, bunu ben bir - iki ay içerisin
de yazılı olarak lütfetmelerini istirham edece
ğim, kürsüye gelme zahmetini istemiyorum. 

Şimdi, bu ilçede altyapı tesisleri yok, ener
ji yetersiz, su durumu yetersiz, milyarlarda li
ralık yatırımda % 100 gümrük muafiyeti, belli 
süreler için vergi muafiyeti söz konulsu olmak
tadır. özellikle istanbul içinden behemahal 
ayrılması ve tesislerini civara götürmesi gere
ken bir sanayicinin bir özel sektörün, metre
karesini; 50 (kuruştan, 100 kuruştan binlerce 
dönüm yer aldıktan sonra, buraya taşınmasın
da ne gibi bir fedakârlığı söz konusudur. 

Özelikle Güney'de An'tep bölgesinde, Urfa' 
da bir bira imalâtı, duşa dönük ve üretime dö
nük, döviz getiren daha ranta'bl bir şekilde ça
lışması mümkün Urfa'da yapıl acaık bir telisti! 
sanayii veyahut da bir maden suyu veyahut da 
İğdır'da yapılacak tekstil sanayii veyahutda 
bir yapağı yıkama sanayili veyahut da Pütür
ge'de kösele imalâtı ile ilgili bir yatırım için 
tanınan bir teşvik ile, İstanbul'un burnunun 
dibinde sanayiye yapılan teşvik arasındaki 
eşitlik derecesi, ne derece hak ve adaletle bağ
daşabilir. Bu durum karşısında artık özel sek
törün az gelişmiş bölgelere gitmesi imkânı var 
mıdır? Bu bir yağma değil midir, bunun açık-
lianmaismı Sayın Bakamdan istirham edeceğini. 

Sayın Başkanım sizden bir istirhamım olacak, 
dün akşamki Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde 
yaptığım konuşmama bir tasrih yapabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Hayır efenldim. Sayın Feyyat, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesini görü
şüyoruz. Usulü değildir, Başkanlığı mazur gör-

1 menizi rica ederim. Başka bir münasip ve&ilede 
I yapabilirsiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — O hal-
I de kalsın. İstirham ederim, başka bir vesileyle 

yaparım. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca 

iS. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben sanayi politikamızın mühim telâkki et
tiğim bazı konularına değinmek için huızuru-

I nuzu işgal ettim. 
Türkiye'de sanayi politikasını maliye, tica

ret ve gümrük politikasıyle alhenlk içersimde yü-
I rütemediğimiz takdirde, Bakanlığın tek başına 

büyük bir iş yapabileceği kanaatinde değilim. 
I Bu itibarla, sanayi politikası deyince, her ül

kede anlaşıldığı gibi, her çeşit vergisiyle, 
kredisiyle, para politikasıyle, iç ve dış pazar 

I imkânlarıyle ve bir de gümrük politikasıyle 
I memızucen mütalaa edilip bu politikayı yürüt-
I melk zarureti vardır. Yoksa, tefe başına bir sa-
I nayi politikası tasavvur olunamaz. 

Mütalâamı iki kısımda söylemek istiyor-
I dum, eğer ikincisine sıra gelirse söyleyeceğim. 

Bir, yeni yatırımlar. İkinci kısım kurulmuş 
I sınaî tesisler. Türkiye'de yıllardan beri taiki-

bedilen politikalar hakikaten bugün müspet 
bir neticeye ulaşmıştır. Sadece bir rakam ve
receğim; 1964 - 1965'lerde daha uzak değil, 
Türkiye'nin yıllık ihracatı 400 milyon doları 
ıgeçtiğinde, ses duvarını aştık diye beyanat 
verirdik arkadaşlar. Bu sene rakamlara bafc-

j tıım, üç aylık ihraealttımız 503 milyon dlolar-
I dır. Bu, büyük bir gelişmedir ve bunun içer

simde sınaî mamullerin çeşitliliği ve miktarı 
küçümsenmeyecek kadar mühim bir rakama 
ulaşmıştır. Bu da gösteriyor ki, Türkiye mü
him bir sanayi potansiyeline sahiptir; fakat çe
şitli ihmallerimiz, çeşitli politika tedbirsizlik
lerimiz yüzünden bu potansiyel yeterince de-
ğerlenldirilememıekteldir. Bunun başlıca fak
törü çok eslki zamanlardan kalma Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma mevzuatının, hâlâ 
Türkiye, Kanun vazedildiği tarihteki imkân
sızlıklar içerisinde, imişçesine politikanın yü-

I rütüimesdnden gelmektedir. 
I 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko-
I rama Kanunu 1930 larda çıkmıştır. Türkiye'nin 
| 1929 da büyük açığı \ varidi, paranın kıymeti 
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düşüyordu; birtakım zecrî tedbirlerle, suaıî 
olarak, paramızın kıymetini muhafaza edelim 
dedik; ama devir değişti. Bugün Türkiye ol
dukça geniş bir döviz imkânına sahiptir. Niçin 
Türkiye 2 bin dolarlık bir ara malı parçasına 
tmuhtacolan bir sınaî tesisi aylarca hariçten 
get'irtebilnııelkte1 müşkülât gösterilir? Bugün bu 
vardır. Bugün çeşitli sınaî kuruluşların ya
bancı ülkelerden getiıibmek suretiyle hemen ça
lıştırmaya başlayacakları sınaî tesisler Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve ona 
ilişkin kararnamelerle hâlâ eski usul, bıinlbir 
ımüşkülâHtan geçerek gerçekleştirilmek yoluna 
gidilmekte ve bu da sanayinin ranJtabilitesini, 
pozdltivesini azaltmakta ve iş adamında şevk 
ıbırakmamaktadır. 

Bu itibarla Sanayi Bakanlığı teşebbüse ge
çerek döviz imkânlarımıza göre kurulu sa
nayi tesislerimizin tam kapasitel eriyle çalış
malarına engel döviz tedbirleri varsa bunu 
(bertaraf etmelidir. Döviz tedbirleri diyorum; 
çünkü başka tedbirler de var. Hepsi dövizden 
doğmuyor; ama Türkiye'de dövizle alâkalı en
gelleyici tedbirlerin süratle bertaraf edilmek 
imkânını verecek döviz rezervimiz yardır ; ama 
Türıkiye hâlâ ibunu değerinde kullanamamakta-
dır. Bu hâzindir. 

'İstatistikleri tetiklik ediyorum; üç yıl ev
vel ihracatını düşünmediğim bazı sanayi ma-
ımullerimiz yalbancı ülkelerden çeşitli talep
ler almakta ve müteşebbisler hakikaten uğra
şarak bu malı Türk ihraç emtiası içerisine 
ısokabilmektedir; ama dediğim gilbi gerek yine 
dövizle alâkalı olan hammadde tedarikindeki 
ıgüçlükler, yine dövizle alâkalı olarak söylüyo
rum, gerek parça ile alâkalı güçlükler hâlâ 
eski, kısıtlı, dar politika yüzünden bir türlü 
feraha kavuşulmamalktadır. İşte burada Sa
nayi Bakanı teşebbüsü ele alarak Hükümet içe
risinde, Maliye içerisinde bu engelleri süratle 
ibertaraf etmeli ve dövizle alâkalı enıgelleıme'-
ler süratle bertaraf edilerek Türk sanayi mal
ları dışarıya, içeriye kolaylıkla satılabilmeli. 
Çünkü bunların maliyetti, yükseliyor, fabrika
da durdukça maliyet fiyatı yükseliyor. 

Bu balkımdan gördüğüm en mühim noksan 
dövizle alâkalı tedbirlerdir. Bu tedbirler sü
ratle alınmalıdır. 

İkinci büyük noksan. Muhterem arkadaş
lar, enerji, sanayinin hammaddesi gibidir. Ener-
ji&iız sanayi kurulamaz, fakat yılların ihmalini 
çekiyoruz. Efendim, dışarıya bağlıdır, içeride
dir vesairedir demeye lüzum yok. Şimdi arka
daşlar, bunlar modası geçmiş konuşmalardır. 
İsviçre'nin hammaddesi yoktur. İsviçre bütün 
hammaddelerini dışardan getirir; ama dünya
ya sanayi mamulü satar. Eğer bütün ekonomi
mizi harp ihtimaline göre organize edeceksek 
o ayrı bir konudur. O ayrı bir mesele. 

Bu itibarla hammaddesini nereden buiaoak-
sak bulalım, bunun süratle tedbirini alalım. Be
nim bulunduğum son Talû Hükümetinde pahalı 
filân dendi; ama süratle, bazı gazla çalışan je-
naratörlerle, teknik tabirler aklımda kalmadı, 
bu enerji noksanını bertaraf edecek tedbirler 
alındı. Bu suretle bertaraf edilmelidir. Arkadaş
lar, Pucl - oil olsun, su olsun, kömür olsun; ama 
karar verin bu bitsin. Ben öyle sanayi tesisleri 
bilirim ki, İstanbul'da yedi saat 'elektrik kesil
miş. Geçen gün, Pazartesi günü elektriği yedi 
saat kesilmiş. Almanya'ya mal verecek; mal ve
remiyor. Arkadaşlar, Almanya yalnız Türkiye' 
den almıyor ki, aynı malı İtalya'dan da alabili
yor. Hindistan'dan da alabiliyor. Alışmış olan 
müşteri bir kere pazarı değiştirdi mi aynı müş
teriyi tekrar kapabilmek için beş yıl gayret lâ
zım Arkadaşlar. Bu kadar basit meseleleri halle-
demezsek sanayi elbette kalkınmaz. 

Arkadaşlar, sanayi mevzuu istihdam mevzu
udur. Sosyal Devlet, çalışmak isteyen herkese 
iş verme durumunda olan Devlet demektir. Ar
kadaşlar, en büyük sosyal adaletsizlik işsizlik
tir. 

Muhterem arkadaşlar, birisinin işi varsa öte
kinin işi yoksa; yerli sermaye, yabancı serma
ye, Devletçilik, özel sektör diye biz burada ko
nuşuyorsak bunlar çelişki içerisinde konuşma
lardır. İşsiz vatandaş iş aradığında ona iş vere-
miyortsaınıız orada sosyal devlet topaldır. 

Bu itibarla kollektivist ülkelerde bir numa
ralı problem; ücretini az tutar, falan eder, ama 
herkese bir iş verir, herkese bir ücret verir. 
Dikkat edin politika öyledir. 

Bu itibarla Hüküm!ef, kendi görüşüne göre 
uygun' davransın, bir şey demiyorum: Bir siya
sî tercih meselesi; ama eğer halkçı bir politika 
ise, sosyal adaletçi bir politika ise, iş isteyen 
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vatandaşa iş bulmak mecburiyetti vardır arka
daşlar. Üst tarafı lâftır. Bu bakımdan Türkiye' 
nin bir numaralı problemi bu istihdam politika
sını halletmektir. Türkiye yerli yabancı bütün 
imkânlarını seferber ederek buna ulaşabilir. 

Arkadaşlar bir tek misal vereceğim. Eğer 
Türkiye'de bu doktrinlere zıerrece iltifat edil
seydi bu hukukî statüde Ereğli Demir Çelik 
Fabrikaları kurulmayacaktı. Kurucu Meclisin 
zabıtlarına bakın, bütün gazete neşriyatına ba
lkın. Eğer doktrin görüşlerine iltifat edilmiş ol
saydı Ereğli Demir Çelik Fabrikaları bugünkü 
hukukî statüsünde kuralmaya-caktı. Yalnız ora
da çalışan 4 bin, 5 bin işçi değil ona bağlı bü
tün hammaddelerle çalışan, yassı mamullerle 
çalışan gemi sanayii, konserve sanayii, teneke 
sanayii vesaire hiç birisi Türkiye'de olmayacak
tı. 

Bu bakımdan sorumlu mevkide olan kişiler
den çok rica edeceğim şu Türkiye'nin 10 yıllık 
15 yıllık mazisine bir baksınlar. Bütün bu fer
yadı figana rağmen c e sar etle muayyen bir poli
t ika takibedilmemesi yüzünden sıkıntı çekilme
sin. Bugün Türkiye sınaî bir potansiyele ulaş
mıştır ve artan nüfusuna iyi kötü iş bulabilmiş
tir. Yine bütün ihtimallere rağmen 1997'de 1,5 -
2 milyon işsiz kalacak deniyor arkadaşlar. Ben 
fazla ileriye ait tahminlerin üzerinde pek dur
mam.; çünkü Birinci Beş Yıllık Planı yaparken, 
biz; «Eskişehir'de, Bursıa'da havagazı fabrikası 
kuracağız» dedik. Orada vardır; fakat bütan 
gazı çıktı vazgeçiverdiler. Bütan gazı gelişti. 

Bu itibarla, önümüzdeki yıllar için istikbale. 
nıuzaf çok uzun yıllara ait tahmin yapmak iste-
mıenı. Hele Türkiye gibi âcil konuları olan bir 
memlekette istihdam politikasını süratle hallet
mek mecburiyeti var arkadaşlarım. Yürekler 
acısıdır. İş arayıp iş bulamayan vatandaşa siz 
ne derseniz deyin bunun kıymeti yoktur. 

Bu itibarla, bu konuda mevcut yatırımları 
tam kapasite ile çalıştırmak da istihdam sahası 
(açmak demektir, yeniler mevzuunda da aynı ne
ticeyi vereceği için Hükümetin .cesaretli dav
ranmasını temenni ediyorum, 

Bir de üzerinde durulacak kona; şimdi ye
ni bir teşebbüs yapacaklar. Muvaffak olursa 
tebrik ederim. «Halk girişimi» ben anlamıyo
rum. Bir ekonomist olarak bir ekonomik ünite
nin nasıl oluştuğunu, nasıl başarıya ulaştığını, 

ferdten ferda kişilerin büyük rolünü bilmekte
yim. Bu iş adamlarına kumandan derler. Nasıl 
oluşacak onu bilmiyorum. Eğer muvaffak olur
sa canı gönülden tebrik ederim; ama Türkiye' 
nin çeşitli tecrübelere girmek için imkân olma
dığını, sınırlı kaynakları olduğunu, bilmekte
yim. Özel sektörün olsun Devletin olsun hepsi 
millî kaymaktır. Bu sınırlı millî kaynakları fev
kalâde akıllıca, kompetitif sanayi kuruluşlar, 
•rekabet gücü olan sanayi kuruluşlar kurmakta 
kullanmasını zaman israfını önlemek bakımın
dan, kaymak israfını önlemek bakımından bil
hassa temenniye şayan görüyorum. Türkiye çok 
imkânı olan bir ülke olsa bunu deneyelim, şunu 
deneyelim denebilir. Bu çeşit teşebbüsler tarih
te vardır. İktisat tarihini tavsiye ederim. Foııri-
er'in teşebbüsü var, Owens'in teşebbüsü var, 
Proudhon'un teşebbüsü var baksınlar. Louis 
Blanc'ın var; 1848'de Hükümete girmiş Bir ik
tisadî işletme kolay meydana gelmez arkadaş
lar. Bu yalnız para işi değildir. Başındaki sevk 
idareci kişilerin mahareti büyüktür. Amerika'da 
Taylor hali iflasta olan işin başına gelince bir 
yılda kâra geçilmiştir. Ondan evvel aynı mües
sese vardı. 

Bu itibarla nasıl gelişecek, nassıl yürüyecek 
bilmiyorum; ama bu teşebbüse geçerken memle
ketin .sınırlı olan kayn aklarının heder edilme
mesini temenniye şayan gördüğüm için bu nok
taya temas ediyorum. 

BAŞKAN — Zamanınız bitiyor Sayın Çelik-
baş. 

FETİH ÇELÎKBAŞ (Devamla) — İki daki
kaya daha ihtiyaç var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

. FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
mühim bir konu da dengeli kalkınma arkadaş
lar. Eğer bir yerde sanayinin kuruluş altyapı
ları hazır değilse yani, ulaşıma hazır değilse, 
haberleşmeye hazır değilse, enerji kaynakları 
yoksa, eğer suya ihtiyacı olduğu halde suyu 
yoksa, orada sanayi kuruilnmz. «Doğuya neden 
gitmiyor?» Siz elektrik vermezseniz Doğu*ya 
nasıl gidilir arkadaşlar? Bunlar üzerinde fazla 
konuşmanın lüzumu yok. Bunlar denenmiş yol
lar. Bu (mevzuda tereddüdü olanlara tavsiye 
ederim, İtalya'da büyük bir deneme yapıldı, Ce
nubî İtalya'yı Şimale nazaran sanayileştirmek 
için 1955'den beri uğraştılar. Bir yığın tedbir-
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ler aldılar, kazadi mezojornin diye. Onların al
dığı tedlbirleri oradan tetkik edelim, memleketi^ 
nıize elverdiği ölçüde onları uygulamaya gide
lim. 'Göreceksiniz ki, 'bu bölgelerde kurulan fab
rikalardan devlet ihalelerinin yarısını oradaki 
fahritkaların alınmasına kadar giden tedbirleri 
aldılar. Yalnız elektrik, enerji, su falan değil. 
ımensuca't fabrikası ise, Mezojeorna'da kurulmuş 
olan fabrikanın 100 ünitelik bir mubayaası var
sa devletin, SO ŝi oradaki fabrikadan alındı di
yecek kadar ileri gitti. 

Biz, şimdi burada bir yığın meseleler üzerin
de hep nazarî görüşüyoruz. Başka ünitelerin 
yaptığı tecrübelerden ders alarak biz de onların 
yolunda gitsek, aksayan tarafları düzeltsek, 
vakit kaybetmesek daha iyi değil mi ! 

Bu itibarla ağırlık, Hükümette, sanayi poli-
tikasındadır. Bir yığın problemimizin e yönde 
halledileceği kanaatindeyim başta istihdam ol
mak üzere; ama tek hasına hu Bakanlığın 
homojen bir hükümet politikası 'olmadan büyük 
ıbir netice alabileceği kanaatinde değilim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Buyurun ıSaym Hilmi Nallbant-

oğlu. 
HİLMİ NALBAıNTOĞ-LU (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

Sözlerime başlamadan önce, benden evvel 
konuşan çok hürmet ettiğim Çelikbaş ağaheyi-
imin «Doğu'ya neden gitmiyor?»1 sözünü burada 
münakaşa edecek değilim. Fakat kendisiyle im
kân bulursam, lütfederlerse bu konuyu müzake
re konusu yapmak isterim. Doğu'ya da gider... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Elektrik verirseniz gider. 

iSAMİ TURAN (Kayseri) — Şarta bağlı. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şart

ları yaratmamışız 'ondan. 
Bakanlıkların bazılarının bütçelerinin 'görü

şüldüğü sıralarda 'buradan bazı temenni, tavsi
ye veya kendi deyimimle fiskelerde bulunuldu. 
Bunlar, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar İskân Ba
kanlıklarıdır. iSanayi ve 'Teknoloji Bakanımız 
'beni mazur görsünler, ıbir ayrını yapmamış ol
mak için bunları teker teker arz ettim; bu gö
rüşmede küçük fisklerde bulunmak istiyorum. 

(Sanayii kırsal alana yayacağız, geri kalmış 
yörelere götüreceğiz, hızlı sanayileşeeeğiz vesa

ire vesaire dedik. Bir taraftan köy - kent yer
leri üç veya dört bakanlık tarafından aşağı yu
karı birbuçuk aydan heri tespit edildi. Bunlar 
tespit edilmemiş olsa bile hunu beklemeye lü
zum kalmadan merkez köyler öyle zannediyo
rum ki, iki seneden 'beri 'belirlenmiş bulunmak-
Itadır. Bakanlık bünyesinde teknik uzman kad
roları vardır. Ayrıca Devlet Plânlama Teşkilâ
tında 9Q adet uzman, 110 adet uzman yardımcı
sı da, bir vesile ile de arz ettiğim gibi 3 - 4 ay
ıdır boş oturmaktalar. Acaba hu uzman, teknik 
elemanlar, Hükümet Programı felsefesinle uy
gun geri kalmış yörelerde kurulacak sanayi te
sislerinin cins ve niteliklerini incelemek için 
gönderilemez mi idi? Belki bunlar gönderilme
den de hu gibi konuları saptamak mümkündü. 
ıSayrn Bakanınım ımemleke'ti için bendeniz öne
rilerde 'bulunacağım. Bunlar yöre ilçelerinin gi
rişim arzularıdır. Posof'ta nişasta, ispirto, Ar
dahan'da bira, iplik, Kağızman'da salça, kon
serve, Göle'de et konservesi, mandıra, İğdır ' 
da patiska, pazen, bez, SarıkamLş'da kontrplak 
ve Arpaçay'da nıandra gibi ve hele dokuma 
fabrikalarının fizibilite raporlarını bile yaptır
maya lüzum yok. Bunlar teşvik ve gerçekleşti
rilemez mi, yöre halkı tarafından şirketler veya 
kooperatifler kurulmak suretiyle ? Bilhassa köy
lerde ıkurulahilecek küçük atelye ve imalâtha
neleri bile incelemeye gerek dahi yok. Bunlar 
da teşvik ve organize edilemez mi? 

Bendeniz plansızlığı önermiyorum ancak, bu 
saydıklarımın gerekliliği 25 seneden beri gerek 
hammadde olanakları, gerekse yörelerin arzusu 
olarak halk vicdanında birikim halinde olgun
laşmış plan ve program halinde şekillenmiştir. 
Teşvik ve organize bekliyorlar. 

'Söz buraya gelmişken çok üzülerek memle
ketimden de bahsedeceğim, için sayın senatörle
rin beni bağışlayacağını umarım. Çünkü, bu 
gilbi hallerde «Seçmene selâm» gibi sözle takıl
malar da oluyor, onun için beni bağışlamalarını 
istirham edeceğim. 

Örneğin, Horasan'da yün ipliği, Pasinler'de 
nişasta, patates, jips, Aşkale'de bira, Tortum' 
da reçel, konserve, Oltu'da salça, konserve, lin
yit, biriket, İspir'de maden izabeleri, Hınıs'da 
»kombina, Tekman'da (mandıracılık, Çat'da man
dıracılık gibi tesisler, gözü kapalı kurulur ve 
bu yöre halkı bunların gerçekleşmesini, hiç ol-
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anazsa Hükümetini bu işleri dirije etmesini, yol 
'göstermesini, teşvik etmesini ve belki küçük 
bir katkı ile önderlik 'etmesini beklemektedir-
ıler. Bu gibi tesisler her ilçede çok tetkiklere 
lüzum göstermeden hemen kurulabilir. Memle
ket yatırını bekliyor, memleket istihdam imkâ
nı verecek (müesseselerin 'bir an önce kurulması
nı bekliyor, teşvik ve ilgi bekliyor. 

'Televizyonda seyrettik, G-erek Avusturalya' 
Idaki gerek Batı Alnıanya'daki işçilerimiz hatta 
memleketteki işçilerimiz, esnafımız, köylümüz, 
tasarruf yapabilmiş ımemur ve vatandaş, Dev
letin yapacağı bir fabrikaya veya öncü olacağı 
!bir tesise yatırıımmı yahut tasarrufunu yatırım 
olarak 'katmak istiyor. Bunları yönlendiriniz, 
dirije ediniz. Beklemeye -tahammülü yok. 

Bakanlığın dünkü »ergisine gidemedim; faa
liyetin hangi noktada olduğunu izletmek fırsatı
nı bulamadım, inşallah umulanın da üstündedir. 
Sayın Bakani'mızın konuşmasımn sonunda her 
halde bunu öğreneceğim. Şayet, umulan çizgiye 
geiinmeımişse yukarıdaki fiskelediğimi arz etti
ğim Bakanlık bütçelerinde de söylediğim gibi, 
bu Bakanlığın bahçesine de bir beşik koydurma
sını Belediye Başkanından rica edeceğim. 

ISözümün bu kısmından sonra, 'bazı fiyat ko
nularına değineceğim. Ticaret Bakanı mı sahip
tir, Maliye Bakanı mı, 'hu işe sahiptir, iSanayi 
ve Teknoloji Bakanımız mı sahiptir, ben bunu 
öğrenemedim. Hangi Bakanlık ilgileniyorsa da 
bulamadım, bunlara da söylemiştim. Doğu Ana
dolu hiç olmazsa 20 hin adet tırpan ithal etmek 
istiyor. Niçin? Yerli tırpan hem kesmiyor, hem 
de pahalı.. Doğu Anadoluda «eksen, seksen beş 
liraya satılıyor, bir tırpan. 

Dün Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi 
görüşülürken, köylünün spor aletidir, diye ka
sıtlı olarak araya bir sokuşturma yaptım; karşı
daki senatör arkadaşlarımın 'bazılarının tebes
sümlerini de fark 'ettim; ama ziyanı yok. «Çi
zersen iz bırakır» kabilinden yine de söyleye
ceğim. Çize çize iz bırakmak istiyorum!. Yerli 
tırpanın maliyetini bana verdiler, doğru veya 
yanlış; 456 (gramdır biribi dediler. Yarım kilo 
olsa, çeliğin hammadesmin kilosu -on liradan, 
bir t ırpan başına düşen çelik beş liradır Gali
ba fabrika, işçisine senede bir molyon iki yüz 
bin lira para ödüyormuş, bordro ile. 189 hin 
'adet t ırpan çıkardığına göre, bunu 200 bin ka-

hül etsek, tırpan basma altı lira işçilik düşüyor. 
10 lira da deseniz, etti 15 lira, 15 lira da ona 
kâr verseniz lbu tırpam, fabrikatör tarafından! 
50 liraya satılamaz. Bu tırpan', toptancıya 60 
liraya verilmektedir. Bu tırpan, Erzurum'daki 
parekendecide 85 liraya satılmaktadır ki, o da 
kesmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bir iki da
kika içinde lütfen. 

HİLMİ MALBANTOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim, bir dakikada tamamlayacağım. 

d35 bin liraya mal olan kamyonun 2(30 bin' 
liraya satıldığı söylendi, netice ne oldu? Yukarı
da da bahsettiğim gibi tırpandaki örgütlenmeyi 
ve fiyat zıpkınlığmı bu milletin bağrından sö
küp atmak için hiç olmazsa 10 bin tırpan, ithal 
ediniz. Doğudan bu yüzden 40 - 50 bin Rus tır
panı kaçak girmektedir, bu memlekete. Belki 
diğer maksimum fiyat düzeyinde milleti kıvran
dı ran bu kabil mal ve malzemeler için de aynı 
kilitlenmeye ibir anahtar, çözüm yolu açacakttır; 
Bakandan istirham ediyorum. 

Ucuzluk adadık Millete; kendisi değilse bile 
doğru bildiğimiz adadığımızı ben korkuyu 
mefhumu muhalifi ile korkma diye 'alıyorum, 
doğru bildiğimiz adağımızı korkmadan gerçek
leştirmesini doğru adak ve korkma ile işbirliğin
de bu işin üzerine yürümesini önemle istirham 
ediyorum. 

(Saygılar sunarım, (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin KalpaMıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem, 'arkadaşlarım; 

Muhterem 'arkadaşlarımı ve partö sözcülerini 
dinlemiş bulunuyoruz. Müzakerenin de sonuna 
geldik, onun için ben ele kısa konuşacağım ve bir 
iki hususa temas edeceğim. Temas edeceğim hu-
suslar hiçbir zaman söyleriilm'emiş ve bilinmeyen 
şeyler değil; 'bilinen şeyleri tekrar edeceğim sade
ce, aradaki fark, kendi üslûbum olacak. Çünkü, 
biliyorsunuz, söylemedik söz yok, işitilmedik söz 
çok. Her şey söyleniliyor, ama yapılabilse zaten 
tekrarına da lüzum kalmazdı. 

Muhterem 'arkadaşlarım, şunu iyice bilmemiz
de bir hakikat var : Devleti devlet adamları yü
rütür. Bu esastan hareket ettiğimizde Sanayi Ba
kanlığı gibi büyük bir müessesenin memleketin 
ekonomisini büyük bir ölçüde sırtında taşımakla 
mükellef olan bir Bakanlığın muhte'lif büyük ve 
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(kuvvetli tesislerini, te^kküllerini de kendi ele
manları, adamları yürütür, yönetir, geliştirir; 
•ama ben görüyorum ki, kim ne derse desin, bu 
müesseselerde bar sallantı devri başlamıştır. Bu 
sallantının sebebine indiğimizde, istihdam onesele-
lai karşımıza çıkıyor. Evet, Parlamentoda 657 sa
yılı Devlet Personel Kainunu çıkmıştır; fakait bu 
(kanun bütün iyi niyetlerimize rağmen iyi çalış
mamıştır, çalışamıyor ve onun için Parlamento 
Ibu 'işi Hükümete 'tevdi etmek suretiyle kanun kuv
vesinde kararname 'ile meseleyi halletmek için yet
ki vermiş ve kendinii bir manada bunun dışarısı
na, bu mesuliyetin dışına çıkarmıştır. Ama görü
yoruz ki, ondan sonraki Hükümetlerin çıkarmış 
olduğu kararnameler ve bunun tatbikatı ve yeni 
Koalisyon Hükümetinin de baı kararnamelerden 
bir kısmını meriyetten kaldırması gibi birbirini 
«Sürçen ve bizi neticeye götürmeyen, hatta bir ma
nada linkfean hayale uğratan ve bu sebeple de 
ibu büyük teşekküllerin personelini ibir manada 
nevmidiye uğratan bir -havanın içine girmiş bu
lunmaktayız. 

Bunun üçün diyorum ki, kim ne derse desin 
bu müesseselerde sallantı devri başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, dikkat ediniz, gerilere 
dönünüz, bakarsınız orada bu İktisadî Devlet Te
şekkülleri birer yıldız olarak ve bu elemanlar, bu 
mevkide çalışan insanlar gözümüzde ve gönlümüz
de idi. Hepimiz, o müesseselere girmeye veya 
yakınlarımızı sokmaya çalışır idik. Bugün öyle 
mi? Hayır, hiç de öyle değil. Bugün bu müessese
lerin başında bulunan kıymetli insanlar, belki de 
devrinin sonuna geldiği için bulunmak mecburi
yetindeler ve kendilerini zorlaya zorlaya duru
yorlar. Hatta bir kısmı bu uzun hizmet yıllarına 
rağmen, özel teşebbüse kendisini altına kba fayda 
«buluyor ve çekiliyor. Bu 'kıymetli insanlar çeki
lir ise, ıbu müesseseyi kim çalıştıracak? Elbet, ye
rine 'acemiler veya gayrilâyıklar gelecek ve on
lar da müesseseyi ileriye değil, geriye götürecek. 
Görüyoruz ki, bu müesseseyi lâyıkıyle çalıştıran 
insanlar, artık on bin, yirmi bin, otuz bin rakam
larının üstünde 'astronomik rakamlarla ya kendi
si bir teşebbüsü bizzat kuruyor veya bir özel te
şebbüsün başına geçiyor ve tatmin ediliyor. Biz 
bu kıymetli elemanları milyarlarca liralık büyük 
yatırımın başına getiriyoruz; ama küçücük hesap
larla bunları tatmiin etmekten kaçıyoruz. 
Umutsuzluk, âtiye güvensizlik, adam sende-
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edildik içerisinde meseleyi sürüncemeye so
kuyoruz ve adı üstünde İktisadî Devlet 
Teşekkülü olan bu müesseseler gayriik-
tisadî Devlet Teşekkülleri haline doğru sürükleni
yor. Bu >az oluyor veya çok oluyor; ama ben Sa
yın Vekilden şunu rica edeceğim; ağırlığı var ise 
bu sözümün, bu fikirlerime kendisi de iştirak ha
linde ise, bu müesseselerin başında mesul bir Ve
kil olarak bu müesseseleri canlandırmak ve bu ik
tisadî müesseselere hakikaten iktisat kaidelerine 
uygun ve prim esasına müstenit milyarlarca lira
lık bu müesseseleri çalıştıran insanlara birkaç 
yüz bin lirayı esirgemeden, bunları tatmin yolu
na giderek, icap ederse Maliye Vekilinin yakası
na yapışıp, benim bu müesseselerimi kör topal et
meyelim arkadaş, çalışana müsaade edin biraz da
ha fazla para verelim ve bu müesseselerin ikti-
sadîlik vasfını birinci plana 'alalım ve Devlet eko
nomisine, memleket ekonomisine büyük katkısını 
l>en bu 'sayede getireceğim, büyük verimliliği bu 
müesseselere sokacağım der ve bunun muvaffaki
yetini temin ederse, zannediyorum memlekete çok 
büyük bir hizmette bulunmuş olur. 

Söz buraya gelmişken (zaten kısa konuşaca
ğım demiştim) bir meseleye daha dokunacağım: 

Muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz, bir iş
çi mevzuu var. İşçilerin ücretleri ve işçilerin ala
cakları paralar, zamlar ve bunun yapılmaması 
halinde grev yoluna gitmek suretiyle meselenin 
halli. Ben Sayın Sanayi Vekilinin şahsında söz 
buraya gelmişken mümkünse şunu rica edeceğim: 

Bir esasa varsın Hükümet veyahut 'bu esası 
Hükümete Sayın Sanayi Vekili götürsün. Teklif 
edeceği esas şu : 

Ver ki vereyim; yani işçinin greve gitmesin
den evvel müessese dün ne idi, bugün ne hale gel
miştir? Dünkü iktisadî potansiyeli, malî verimli
liği ne idi, bugün nedir? Sen ne istiyorsun? Bu 
isteğinde sen ne-getirdin veya bu istediğin şeyi 
ben sana verdiğimde müesseseye ne getireceksin? 
Bilmem arz edebiliyor muyum? Bu esası kabul 
etsin; yani bugün işçinin verimliliği üstüne eğer 
yeni bir verimlilik işçi getirecekse yahut getirmesi 
kaydıyle o işçi çalışsın getirsin, onun muayyen 
yüzdesini; bu yüzde 10 - 20 - 50, olur onu bil
mem; ama işçinin çalışması prime tabi tutulma
sı ile eğer müessese milyon ve milyarları kazana
cak ise, elbette ki bunun alın terinde işçinin de 
büyük payı olduğunu kabul edelim. Ben, o mües-
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seaeom.toaşıııdaMımsaniaTİıac o/işçiyi, birbiriyle 
bffiv^^.ed'eıııiıısaıâ'ar olarak görmüyorum. İkisinin 
traenf^aM. müşAerelkv. hatta:: müessesenin menfaatini 
de bu ikMriin mıenf aıatiyle paralel gördüğüm için 
b u teklifi arz,, ediyanun. Böylece, uzun boylu 
grevlere gtöilm'eden, sürtüşmeye mahal kalma
dan,, g d işçi, -gel işçi mümessili arkadaşım; dokudu-
ğun kaput (bezi bir günde şu kadar, yahut 8 sa-
'altlte (bu kadar, çalıştırdığın makine adedi 8.veya 
10 tane, sen dokuduğun kaput ibezirii 8 saat zar
fında (bir metre veya ıbeş metre artıracak mısın 
veya artırıyor musun, veya 8 makine yerine 10 
makineyi çalıştırabiliyor musun? Bundan mües
seseye gelecek kâr nedir? 10 milyon veya 20 mil
yon, 'bu paranın yarısı senin, 1/4'ü senin, neyse; 
fikir bu, esas bu. Bu surette, işçilerle uzun boy
lu greve gidilmeden, müessesenin aylarca kapalı 
kalmasına sebebiyet vermeden, memleket iktisa
diyatını çökertmeye kadar güden (büyük grevler 
ve bunun neticesinde aylarca kapalı kalan mües
seselerin kapılarına kilit vurulmadan bu işin için
den çıkılacak yolların olduğu ümidindeyim. 

Benlim teklifim bu meyandadır. Nitekim Sayın 
Bakan ve muhterem arkadaşlarım siz de biliyor-
suıraz^ Karabük'te ve. Ereğli'de anlaşmamadan 
mütevellit o müesseselerin, günde milyonlarla oy
mayan müesseselerin günlerce, haftalarca kapalı 
kalması, çalışmaması sebebiyle memleket iktisa
diyatına vermek için istihsal 'ettiği maddeleri ve-
remeyişi, memleketin demir ve diğer demirden 
mamul maddelerdeki ihtiyacını temin ederai'em'esi 
ve *bu m'eyanda dış piyasanın fiyatlanması mu-
va^ehes'inde memleket iktisadiyatına getirmiş Ol
duğu zarar, açmış olduğu yara her ne kadar ka
nunî ise de alınacak akıllı tedbirler sayesinde ön
lenebilirdi ümidindeyim. İnşallah bundan sonra 
ümit löttiğimiz ölçüde (bir çalışma 'imkânı olur. 

Beni dinlediğiniz: için hepinize teşekkür ede
rimi, sağolun.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bütçesinin (tümü üzerinde ^grupların ve sayın üye
lerin yapmış olduğu konuşmalar bitmiştir. 

Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülke-
Tİm Doğru, buyurunuz efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKERtM DOĞMJ (Kars Milletvekili) — 
Muhterem .Başkan, .muhterem .üyeler; 

1974 malî yılına ait (bütçemizin yüce Heye-
ftinüze- takdimi vesilesiyle sanayileşmenin ehem

miyeti, sanayimizin gelişme safhaları ve geleceği 
hakkında kısa 'bir açıklama yapmama müsaadele
rinizi rica ederim. 

Çağımız 'iktisadında sanayi; gayrisafi hâsıla
ya 'en <büyük gelir payı aktaran, en çok değer do
ğuran, teknoloji geliştiren, çalışan nüfusa 'en ge
niş İstihdam imkânı hazırlayan, fertler arasında 
daha âdil, daha dengeli, daha yaygın, muntazam 
bir gelir dağılımı sağlayan, bölgelerarası geliş
mişlik farıklarını giderici içtimaî ve iktisadî cihe-
tiyle bir kalkınma vasıtası olmanın ötesinde ce
miyetlerin bir kalkınma ölçüsü şeklinde tarif edil
mektedir. 

Sanayileşmiş ileri ve medenî memleketlerin ce
miyet yapıları (bu ortak ölçüde 'birleşmektedir. 

Başlangıçta içe dönmüş, istihlâki gaye edi
nen sanayileşme gayretlerimiz, planlı devreye ge
çişle birlikte, gittikçe 'ehemmiyetini artırmış son 
10 yıllık kısa vade içinde sürekleyiei sektör olma 
vasfının çok ötesinde, pek ciddî bir hedef olarak 
benimsenmiştir. 

Bugün, milletçe (benimsediğimiz kalkınma he
defleri istikametinde, yatırım malı yapan, tekno
loji geliştiren, fiyat, maliyet-, 'evsaf, standart (ba
kımdan dış rekabete dayanacak güçte, dış pazar
lara dönük Ibir sanayileşmeyi gerçekleştirmek, ik
tisadımızı sanayileşmiş batılı topluluklar seciye
sine yükseltmek gayreti içindeyiz. 

Şunu da tebarüz ettirmeliyim ki, müteakip 
(merhalelerde vazife alacak nesillerin yardımıyle 
sınaî kalkınmamızın yukarıda (belirtilen hedefle
re kısa vadede ulaşacağı ve hatta onu geçeceği 
inancındayız. 

Şimdi iktisadî kalkınmamızda sanayi' ^ yeri ve 
ehemmiyetine temas etmek istiyorum. Üçüncü 
Beş Yıllık Plan devresi, uzun vadede 1995 yılın
da, muasır medeniyet seviyesine 'erişmeyi hedef 
alan (bir hızlı kalkınma safhasının (1973 - 1977) 
yılları arasında ki 5 yıllık devresidir. Uzun vade
deki hedeflere ulaşılması, bu hedeflere varmak 
için lüzumlu kalkınma hızının gerçekleşmesine ve 
iktisadî yapının.(bu hızlı kalkınmayı devamlı kı
lacak . şekilde değişmesine bağlıdır. Bu değişme 
ise, 'sanayi sektörünün millî gelir içindeki payı
nın büyük. nispette artırnabilmesiyle mümkün-

* dür. 
199.5 yılında 'erişilmesi derpiş 'edilen iktisadî 

seviyede; tarım, hizmetler ve sanayi sektörlerinin 
gayrisafi yurt içi hâsıla içindeki payları sırasıy-
lo % 10, % 50 ve % 40'tır. 1995 yılında fert 
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fbaşına bugünkünün dört katı bir GSYİH sağla
mayı gaye edinen hisli kalkınma, iktisadî yapıda 
sanayileşmeye 'büyük ölçüde ehemmiyet yeren bir 
değişmeyi gerektirmektedir. 

Bu sebeple memleketimizde takip edilecek sa
nayi politikasının 'esasları tespit edilirken, ger
çeklerle tarihî gelişme ye tecrübelerin ehemmi
yetle dikkate alınması gerektiğine bilhassa işaret 
etmek isteriz. 

Kalkınma, büyük ölçüde sanayileşmeye da
yanacaktır. Ayrıca kalkınma stratejisinin ye bu 
stratejinin gerektirdiği tedbirlerin tatbiki ve iç 
iktisadî istikrarın sağlanmasını teminen; 

Yatırımlar, bölgeler taraşında dengeli olarak 
dağılacaktır. 

Devlet teşebbüsü ile hususî teşebbüs ve halk 
sektörü birbiriyle çatışan değil, fakat birbirini 
tamamlayan ve gelişmeleri ahenk içinde olan bir 
bütün haline getirilecektir. 

Hususî teşebbüsün plan umdeleri içerisinde 
bütün kaynaklarının harakete geçirilmesi ve 
memleket kalkınmasına en geniş şekilde katıl
ması temin edilecektir. 

Kalkınma planı hedeflerine uygun yatırım
larda bulunan hususî ve kamu teşebbüsleri aynı 
şekil ve şartlar içinde teşvik ye himaye göre
ceklerdi:'. 

Şüphesiz ki, bu teşvik ve himaye, memleke
tin faydasına ve umumî iktisadî hedeflerin ta
hakkukuna müteveccih olacaktır. 

Ağır sanayinin ve mevcut sanayinin, temel 
mal ve ara mal ihtiyacını karşılayacak tesisle
rin kurulmasına, 

Yatırını malları imalât tesislerinin kurulma
sına, 

Millî Savunmamızın bugünkü ihtiyaçlarını 
karşılayacak sanayinin kurulmasına, rüçhaniyet 
verilecektir. 

Ayrıca, sınaî tesislerin optimum kapasiteler
de kurulması esastır ve projeler en son teknolo
jik gelişmeler nazara alınmak suretiyle hazırla
nacaktır. Küçük sanayi, büyük sanayii tamam
layıcı çok mühim bir faaliyet sahası olarak ele 
'alınacaktır. Sanayinin şiddetle muhtaç olduğu 
altyapı eksiklerinin tamamlanması, kredi ve fi
nansman kaynaklarının geliştirilmesine azamî 
gayret sarıolunaeaktır. 

İhracata müteveccih sanayilerin kurulması
na ve teşvik edilmesine, rüçhaniyet verilmesine 

yeni kurulan sanayi tesislerinin kuruluş güçlük
lerini yenecek ye beynelmilel rekabet gücüne 
erişecek seviyeye gelene kadar çeşitli muafiyet
lerle teşvik edilmesine devam olunacaktır. 

Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan 
ülkelerde teşvik tedbirleri kalkınmanın ye bil
hassa sınaî kalkınmanın gerçekleştirilmesinde 
mühim bir yer işgal etmektedir. 

Hususî teşebbüsü, Kalkınma planlarında 
yurt iç.in mühim yatırımlara tevcih edecek itici 
ve destekleyici yardımların tamamına teşvik 
tedbirleri denebilir. Plan hedeflerine uygun ya
tırım yapılmasında teşvik tedbirleri mühim bir 
vasıtadır. 

Diğer taraftan, bilhassa gelişmekte olan 
memleketlerde yatırım kaynaklarının kıt olma
sı, bu kaynakların münasip şekilde kullanılma
sını şart kılmaktadır. Bunu teminen .memleketi
mizde Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesinde 
Teşvik ve Uygulama Dairesi bidayeten ihdas 
edilmişti. 

Mezkûr dairenin Bakanlığımıza intikal 'et
mesiyle tatbikata dinamizm getirilmiş ve 1972' 
de 311 adet teşvik belgesi verilmiş olup, bunla
rın yekûn yatırım tutarı 27,8 milyar TL. sidir. 

Teşvik ve Uygulama Dairesinin Bakanlığı
mız bünyesinde vazifeye başlamasında bu yana, 
823 adet belge verilmiştir. Belgeye bağlanan ya
tırım tutarı ise 72,5 milyar TL. sidir. 

Teşvik tedbirlerinin tatbikatta görülen bazı 
mahzurlarının giderilmesi, sanayiimizin muva
zeneli olarak memleket sathına yayılmasını te
min bakımından dalı a tesirli hale getirilmesi 
için mevzu yeniden ele alınacaktır. 

1973 yılı başından beıi bütün ağırlığı üe 
kendisini hissettiren enerji darlığı, sanayicile
rin en çok şikâyet ettikleri mevzu olmuştur. İl
gili mercilerle teşriki mesai edilerek bu dar 
boğazın mevcut imkanların müsaadesi nispetin
de açılmasına yardımda bulunulmuştur. 

Bakanlığımıza bağlı Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin AET ile rekabet edebilecek duruma 
getirilebilmesi için gerekli çalışmalara devam 
edilmiştir. 

1974 yılında; kurulu sanayiin AET'ye karşı 
rekabetini kolaylaştırmak için AET'ye göre sa
nayi mamulü sayılan halihazır sanayi mamulle
rimizin envanteri yapıldıktan sonra, bu mamul-
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lere, katma protokol şartlarının (hangi tarihler
de, nasıl tatbik edileceği tespit edilecektir. 

Bakanlığımızla ilgili 7 İktisadî Devlet Te
şekkülünün 1972 yılı yatırım programları top
lam 3 807 71'5 000 TL. olmasına arşılık, 1973 yı
lı yatırım programları toplamı 4 milyarı aşkın
dır. Yıl sonu itibariyle 'gerçekleşme ise 
% '61'dir. Bakanlığımızla ilgili 7 teşekkülün ya
tırımları toplamı 1973 yılı bütün kamu yatırım
larının % 16'sını, enerji, ulaştırma, turizm ve 
eğitini sektörleri dışında kalan sektörler yatı
rımlarının ise % '29'unu teşkil etmektedir. 1974 
yılı programı yatırımları tutarı ise; 5 230 766 000 
liradır ve böylelikle 1972 - 1973 arasındaki ar
tış % 9 civarında iken, 1973 yılma nazaran 1974 
yılında % 26,4 nispetinde artış derpiş edilmiş
tir. 

Yakın zamanlara kadar, sanayie lüzumlu 
şartları tabiî olarak haiz bulunan (birkaç bölge 
sanayiimizi âdeta 'bir mıknatıs gibi kendine çek
iniş ve 'buralarda artan bir kesafet meydana gel
miştir. Bu vaziyetin memleketimizin muhtelif 
[bölgeleri arasında meydana getirdiği iktisadî 
dengesizlikler, tevlit ettiği diğer mahzurlar he
pimizin malûmudur. 

Bu itibarla; organize sanayi bölgelerini yalnız 
sanayinin kurulmasını kolaylaştıran ve hızlandıran 
bir tedbirler manzumesi olarak değil, aynı za
manda sanayii yurt, sathına yayarak birçok iç
timaî meselelerimizi de büyük ölçüde çözecek 
bir çare, bir vasıta olarak düşünmekteyiz. 

Bu görüşten hareketle kurulan ve kurulma
ları devam eden Buraa, Manisa, Konya, Gazian
tep, Eskişeihir organize sanayi bölgelerine ilâve
ten Adana, Ankara, Antalya, Bartın, Denizli, 
Diyaribakır, Elâzığ, Erzurum, Edirne, İçel, İs-
tanlbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kütahya, Ma
latya, Sakarya, Sivas, Tekirdağ (Çerkezköy'de) 
birer organize sanayi bölgesinin kurulması dü
şünülmektedir. Bunlardan Ankara, Bartın, Er
zurum, Edirne, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Te
kirdağ (Çerkezköy) için gereken Bakanlar Ku
rulu kararnameleri çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bursa, Manisa organize sanayi bölgeleri hiz
mete girmiş bulunmaktadır. Bursa tamamen 
«dolmuş olup, vâki yeni talepleri karşılamaz du
ruma geldiğinden Bursa (İnegöl'de) ikinci bir 
organize sanayi bölgesinin ~ kurulması hususu 
programlanmıştır. Konya organize sanayi böl-
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I gesinin bitirilerek 1974 yılında hizmete girmesi 
I beklenmektedir. 
I 'Gaziantep ve Eskişehir organize sanayi böl-
I geleri inşaatının 1975 yılmda bitirilerek hizme

te açılmaları beklenriLaktedir. 
I İnşaatı devam etmekte olan organize sanayi 

bölgeleriyle kurulması düşünülen ve program-
I lanan organize sanayi bölgeleri için 1974 malî 

yılı Bütçesine 107 298 500 TL. ödenek konul
muştur. 

I Küçük sanayide gelişmenin hızlandırılması 
için esnaf ve sanatkârlarımızın, eğitim - öğretim 
metotlarından geniş ölçüde faydalanmaları im
kânları sağlanacaktır. 

I Küçük sanayi site ve çarşıları kurma faa
liyetleri 1973 yılında da hızla devam etmiştir. 

I Şimdiye kadar 6368 işyeri ve umumî hizmet te
sislerini ihtiva eden 28 adet küçük sanayi site
sinin inşaası bitirilerek hizmete açılmıştır. 1974 

{ yılı içinde devam edecek olan 43 siteye ilâveten 
19 yeni sitenin inş&atına başlanması prograım-

I lanmıştır. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Üçün-

I cü Beş Yıllık Plan 1974 yıllık programında sa-
I nayileşme ile ilgili olarak derpiş olunan ilke ve 

tedbirler muvacehesinde, 1974 yılında beklenen 
I gelişmelerden kısaca bilgi vermek isterim. 

I Umumiyetle ara malı istihsal eden sanayi
ler içinde kimya sanayii büyük yer tutmakta-

I dır. Bu arada gübre ve petro - kimya sanayi-
I lerinde istihsalin % 100 artması beklenmekte-
I dir. 
I Kâğıt sanayii istihsalinin 1974 yılında % 13,5 

nispetinde artırılması suretiyle, yurt içi tale-
I 'bin ••% 90 kadarının dahilî istihsalle karşılana-
I 'bileceği düşünülmektedir. 

1973'te başlayan gazete kâğıdı ihracatı 1974 
ıbaşmda durdurulmuştur. Bu yıl karton ihraca
tının başlayacağı, ithalâtın ise, hususî tip kâ
ğıt ve kartona inhisar edeceği tahmin olunmak
tadır. 

1974 yılında çimento sanayiindeki istihsal, 
I dahili talebi karşıladıktan sonra, daha evvelki 
I yılda olduğu gibi, bir miktar fazlası ile ihraç 
I imkânı da sağlanabilecektir. 

I 1974 yılında, yeni oto lâstiği fabrikaları ya
tırımlarına 'başlanması için olan çalışmaların, 

j neticeleneceği ümidedilmektedir. 
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Hususî teşebbüs ark ocakları kapasitelerim 
nin artması ve mevcut kapasitelerin deı 1973 
yılına nazaran, daha yüksek nispette kullanıl
maları mümkün görüldüğünden,. demir - çelik 
istihsalinin 1974 yılında % 20 civarında artma
sı beklenmektedir, 

Demir dışı metaller sanayiinde, ^bilhassa alü
minyum ve bakır sanayiinde istihsalin % 25 ci
varında artacağı tahmin olunmaktadır. 

Umumiyetle yatırım malı sanayiin 19-73 yı
lındaki yekûn gelişmesinin plan hedefini'% 16,8 
nispetinde a§nıası beklenmektedir. % 20'ye. yak
laşan bu gelişmede karayolu taşıtları ile tarım 
makineleri sanayilerinin payı büyüktür. Bu pay 
takriben % 45 - 50 kadardır. 

Bu arada Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında derpiş olunan motor, dişli kutusu, ağır 
sınaî teçhizat projelerinin hazırlık çalışmaları 
devam edecektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı devresin
de, otomotiv firmalarının birleşmeleri için Ba
kanlığımızca yapılmakta olan çalışmalar devam 
•edecektir. 

Dizel motoru ve aktarma organlarını imal 
ötmek (gayesiyle MKE'nin öncülüğünde (Gere
kirse Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği ya
pılarak) yurt dışında çalışan işçiler, halk ve 
hususî teşeblbüsüıı iştirakiyle Ibir ortaklık ku
rulması hususundaki çalışmalar devam ödecek
tir. 

Millî Prodüktivite Merkezi ile, MKE Kuru
munun Ankara Makine Sanayii müessesesi ile 
Kırıkkale Top ve Otomotiv Sanayi müessese
lerinde verimliliği arttırmak gayesiyle gerek
li çalışmalar yapılacaktır. 

Elektronik profesyonel cihazlar istihsaline 
öncülük etmek maksadryie yeni bir kuruluş 
vücuda getirilmek üzere, Bakanlığımız tara-
fmdan yürütülen çalışmaların tamamlanmasına 
ıgayret edilecektir. 

Türkiye'nin iktisadî ve içtimaî kalkınması 
için, millî, -güçlü sürekli ve yaygın bir sana
yileşmenin [gerçekleştirilmesi anahedefiımizdir. 
Bu hedefe varılmasında; millî kaynak imkânla
rımıza uygun, refahın bölgeler arasında muva
zeneli olarak sağlanacağı, küçük ve orta boy 
sanayi kuruluşlarını da günün icaplarına uy
gun şekilde güçlendiren ve bunlarla büyük ku
ruluşlar arasında tesirli bağlantı kuran, modern 

teknoloji ile yüksek istihdamı bağdaştıran, te
mel sınai mamuller, başıma olmak-üzere ağır sa
nayi . ve: millî: harp sanayiinin yurdumuzda•, ge
çt ir i lmesin! hedef alan bir sanayi politikası 
yürütülecektir. 

(Mahallî kaynakların güçlü bir. şekilde, hare-' 
kete geçirflmesıi. ve dağınık halk tasarruflarmıaı 
değerlen'dirilmeısi suretiyle sanayileşmemize hız 
katılması için bölıge kalkınma ortaklıkları ku
rulacak, bunlara finansman ve diğer teşvik 
tedbirleri (bakımından lüzumlu destekleır ve. 
kolaylıklar sağlanacalktır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruf
larının ve teknik maharetlerinin, karşdığı yük
sek, itici gücü fazla olan sanayi projelerine yö
neltilmesi halk sektörünün bir tatbikatı olarak 
ilk merhalede ele alınacaktır; ancak küçük ta
sarruf saihipleri, yurt dışında çalışan işçileri
miz ve halka açık olarak kurulan anonim şir
ketler bir yatırım teşefbbüsüne (giriştikleri vakit 
bazı güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Bunları; yatırım mevzuunu tespit için yapılma
sı lüzumlu kaynak araştırmaları, projelerin ha
zırlanması, eİAierişli şartlarda finansıman temi
ni ve yatırımı tesirli olarak yürütecek teşkilât
lanma olarak hülâsa etmek mümkündür. Bun
lar kadar ehemmiyetli olan ıbir diğer husus da 
yatırımın emniyeti bakımından anüteşelbbisin 
bu ortaklıkta Devleti yanında görmek istemesi
dir. Bütün bu hususları ıgözönünde bulundura
rak yeni (bir çalışma anlayışı içerisind'e (bazı 
tedbirler almayı düşünüyoruz. 

Bakanlıkça ilk mernalede, (geri kakmş böl
gelerde iktisadî olarak işletilebilecek tafbiî kay
nakların tespiti çalışması yapılacaktır. Bu ça
lışmaya göre tesisi mümkün görülen fabrika
ların projeleri hazırlanacak ve yatırımcı halk 
kuruluşuna devredilecektir. 

Araştırma ve. proje hizmetlerinin yerine 
(getirilmesi için, ıSanayi ve Teknoloji. Bakanlığı 
bünyesinde lüzumlu teşkilât kurulması çalış
masına başlanmıştır. 

iYatımmiScı halk (kuruluşunun malî imkân
ları yetmediği takdirde, yurt (dışındaki. işçileri
mizin, Sanayi ve Teknoloji 'Bakanlığına bağlı 
Kamu İktisadî Kuruluşlarımu hu ortaklığa iş
tirakleri sağlanacaktır. Bir emniyet ve huzur 
unsuru olarak Ibu teşebbüslere Devletin, yüzde 
'belirli ölçülerle iştirakini.zarurî görüyoruz. An-
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-câk %a - iştirak ^kâf i miktarda nseraıaye toplaam-
-maımaısı Tdolayısıyle •başlangıçta râaha zfazia çala
bilir. SŞu -şartlâki, ileride tesis istetmeye -geçtik
ten -sonra 'Devlet Msseferinân bir kısmının hal

ika satılması suretiyle bu nispet assigarî seviyeye 
ımdirMe-ee-ktir. Her (halükârda düşünceımiz, or
taklıkta halk hisselerinin hakimiyetidir. 

D̂Bıı tedbirler cümlesinden olarak üzerinde 
Ikanarlı töMuğumuz bir husus da, Devletçe des
teklenen -sanayi • teşebbüslerini finanse etmek1 

üzene fbir ıSanayi Bankasının Bakanlığımıza 
«bağlı olarak kuTMİfomasıdır. 

îEJunllaeajk olan fatbrikalar. için lüzumlu olan 
markine ve teıçMtzatın mümkün okluğu -kaıdar 
eyerli olarak temin ve yatmmlarda ithal ka-
'lemteritnmn asıgariye iaıidirEmesi başlıca gaye-
-nikJdir. Bnı mevzuda •(bütün imkanları zorlamak 
ve OTtlaırdaaı faydalanmak için teşebbüs ve ça
lışmalarda buktnacağiiz. 

•Yajbancı sermaye mevzuunıda da şunu ifa
de etmek isterim İleri teknoloji getiren, sana-
lyileşmemize yardımcı, maliyetlerini dünya fi
yatları' öuîünde makul bir. ıseviyede tutan, auakul 
Öldüler içkide kâr tranisferi yapan, ihracata 
müteveccih müteşebbislere yatırım için imkân 
sağlanacaktır. Ancak, yabancı sermayenin it
halinde, Devletin iktisadiyata istikamet ver
ine ıgücü titizlikle korunacak ve muayyen mem-
ıleketlere bağlı kalınmayacaktır. 

,19*74 malî yılı Bütçesi vesilesiyle Bakanlı- . 
ğımızla ilgili konuları kısaca ve anahatları ile 
Yüce Heyetimize arz etmiş bulunuyorum. Müs
takbel çalışmalarımızı kolaylaştıracak tenkit 
vetememıileriınize çok çok teşekkür ederim. Şim
di, bu tenkit ve temenniler içerisinde hazırlıklı; 
yani- şu an-hazırlıiklı olabildiğim kadarına cevap 
arz etmek istiyorum, mütebakisini yazılı ola-; 
rak-^arz etmek üzere. 

Muhterem Ahmet Karayiğit Beyefendinin su
allerinden, ..motor sanayiiyle ilgili cevabımız şöy- [ 
lo olacaktır : 

Memleketimizde motor sanayiinin kurulması< 
-konusunda, gerekli -hazırlıklar tamamlanmıştır. 
üunlar , diğer muhterem hatipler tarafmdan da 
belirtildiği veçhile uzun zamandan beri M'KİE 

i tarafından ;: ele salınmış olmasına -rağmen, maale- • 
:»ef ?İ0ngÜ3ie kada r tabâkkuk ; ettirilememiştir; fa- • 
,katrbu.:sene buraı taihakkuk ettirmek üzere her \ 
ttürrü: tedbir Te ;gayrötin içerisinde "olduğumuzu 
arrz etmek isterim,. 

Bilbassa özeksektörün; i r e d i noksanı yüzün
den, rorta-vadeli.İBediler v:s. yüzünden maruz 
kaMiği:Mihsal:iH)ofesaTilaı,ının,.haklı olarak ifade 
buyurdukları rbu darlığın pek mühim bir mese
lle olarak ele alınıp halledilmesi lâzımdır. Biz 
•meselelerimizin çözümünde memlekette muhte
lif i kimselerin ve bunların şu veya bu şekildeki 
menfaatlerinin birbiriyle çarpışmasını değil, bir 
vücudun uzuvları gibi birbirini tamamlayan un-
isurlar olarak görmek istiyoruz ve yapacağımız 
bütün icraatta bu istikamet daima bizim için 
hâkimdir o bakımdan belki muhterem, hatipler 
farklı şekilde tasvip etmişlerdir; ama benim arz 
etmek, istediğim malumatların bu şekilde lütfen 
kabul Duyurulmasını istirham ediyorum, 

Mühim olan, vatandaşımızın hatta beşeriyet 
içerisinde Milletimizin yapmakla mükellef ol
duğu istihsali yapmaktır. İstihsal noksanlığının 
ııe şekilde olursa olsun halledilmesi icap etmek
tedir. Bunu kim yaparsa yapsın, memleketimi
ze, kanunlarımıza saygılı, halkımızın ihtiyaçları
na birinci derecede hizmet edecek ölçüde olduk
tan sonra, şüphesiz bizim de onları kollamamız, 
onları desteklememiz lâzımdır. Onları, kendimi
zin en yakın bir parçası olarak addetmemizin 
tabiî neticesi budur. 

Kredi mevzuunda görülen darlık, takdir bu
yuracağınız veçhile, şu kısa vadede işe başla
mış olan, daha doğrusu başladığından bugüne 
kadar geçmiş olan şu kısa vadede Hükümeıtimi-
zirı aslında yaptığı bir şey değil. Bizden daha 
evvel ve mulhterem Suphi Gürsıoytrak'm buyur
dukları gibi, dünya konjonktüründe meydana 
-gelmiş ve senelerden beri tahmin edilemeyen 
çok anî bir değişikliğin neticesi olarak, biz bu
rada yine kimseyi de itham etmiyoruz. Bu ik
tisadî hadiselerin memleketimize inikas etmiş ol
masının tabiî bir neticesi olarak bizden evvel 
kredi mekanizmasına verilmiş olan istikametin 
tabiî bir neticesidir. Takdir buyurursunuz M, 
yeni Hükümet olarak üzerimizdeki yükün ağırlı
ğının bize müsaade ettiği nispette, bunun da ıs
lahı için çalışmalar yapılmaktadır. Hemen bu
günden neticesi alınmadı ise, bunu bizim hata
mız .olarak kabul buyurmamanızı istirham ede
ceğim. 

"Oe^eiîinîumî konuşmaları ile gerek verdikle
r i fikir bakımından, ^̂̂ ^ tenkitleri bakımın-
idan kendilerine çok müteşekkir kaldığım Ah-
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met Karayiğit beyefendinin tespit ettikleri bir 
husus Bakanlığın teşkilâtlanmasıdır. Nitekim di
ğer muhterem hatiplerin de temas ettikleri aynı 
husustur. Şüphesiz memleketin kendisinden bek
lediği hizmetleri ifa edebilmesi için, ki bu hiz
metlerin çok ağır olduğu gene müştereken teba
rüz ettirildi. Bu Bakanlığın ona göre teşkilât
lanması, reorganizasyom ise o şekilde, değilse ye
ni ilâve ise, yeni ilâve şeklinde teşkilâtlanması 
şarttır ve bu şekildeki çalışmalara biz halen baş
lamış bulunmaktayız. Bu cümleden olarak Sana
yi Bakanlığının bir nevi memleket sathında her 
vilâyette bir şubesini açmak demek olan, Hükü
met Programında da ifadesini bulan proje ve 
ham kaynakları tespit edebilme, vatandaşların 
yapacakları hizmetlerde bu halk şirketlerinde 
onlara yardımcı olabilmek için lüzumlu mühen
dislik hizmetlerini kurmak üzere bir daire tesisi 
çalışmaları bitirilmiş, kadrosu tespit edilmiş, 

şeması çıkarılmış, teşkilâtı tamamen kâğıt üze
rinde plan mertebesinde hazırlanmış ve ilgili da
irelere talebimiz intikal ettirilmiştir. 1500 ka
dar mühendis ve iktisatçının bütün vilâyetlerde 
birer şubeyi de nazarı itibar e almak suretiyle ve 
Sanayi Bakanlığındaki bu kısmin başı mesabesin
de olan teşkilâtla beraber bu kadar bir kadroya 
ihtiyaç hasıl olmuş ve halen Devlet Personel Dai
resine intikal ettirilmiş ve mevzu süratle takip 
edilmektedir. Maalesef bunu burada ifade etmek 
m e ebur iy e tind eyim. Meml eke timiz de D evletimi-
ziıı hakikaten çarkları çok ağır işlemektedir. 

Bunda fert fert hepimizin daihli olduğu gibi, 
kurduğumuz sistemin de hatası olduğunu görü
yoruz. Normal olarak yürümesi lâzım gelen, bir 
günde yapılması lâzımgelen bir iş icabında bir ay
da çıkmıyor. Şahsen bizim onu takip etmemiz 
mecburiyeti hasıl oluyor. Yoksa bugün eğer nor
mal bir işlem olsa idi, bizim Hükümet Progra
mında tespit etmiş olduğumuz bu yeni müesse
seleri huzurunuza tamamlamış olarak getirme
miz mümkün olacaktı. 

Bu arada son zamanlarda neşredilmiş olan bir 
kararnameye atıf yaparak bazı sualler lütfetti
ler. O suallere cevabımız şu şekilde olacaktır. 
Şunu ifade etmek isterim; arz ettiğim gibi, biz 
buralarda veyahut ister münevver arasında ol
sun ister memleketin muhtelif kademelerinde, 
hizmetlerinde yer almış muhtelif vatandaşları 
seviyesinde olsun, bu gibi toplantılarda müşterek 

derdimiz dile getirilirken, bunda hiç Mmısenin 
aksine bir fikri olmamasına rağmen, yapılması 
icabeden birçok şeylerimiz vardır. Fakat şahsen 
ufak bir noktaya işaret etmekte vicdanî va-zife 
duyuyorum. Bu meselelerin hallinde niyet çok 
mühimdir. Niyet ettikten sonra projeye geçilir, 
projeden sonra da tatbikat başlar. Kâinatta ne 
olursa olsun, başlanılmış bir işin iyi niyetle baş-
iandıktan sonra bitmediği diye bir şey bilemi
yorum, görmedim: ben. Memleketimizde eğer ba
zı meseleleri çok uzun zaman geçmiş olmasına 
rağmen halledememişsek, burada biraz kendimi
ze dönüp, hatayı kendimizde aramamız lâzınv 
dır. Niyetimizde, tutumumuzda, üslubumuzda, 
münasebetlerimizde aramamız lâzımdır. Şimdi 
burada sitem için söylemiyorum, fakat bir nevi 
bir hata tespit edilmiş olmanın heyecanla ifade
sini gördüğüm için, gene af dileyerek ifade edi
yorum. O şeyi hatırladım, müşterek olan o der
dimizi hatırladım. Bunu tebarüz ettirmek istiyo
rum. 

Muhterem üyeler, biz bir kararname neşret
tik. Şüphesiz bilirsiniz, herhangi bir ihtiyaç kar
şısında kullanılan vasıtadır bunlar, öyle bir ih
tiyaç zuhur etti, biz de bunu bu şekilde çıkar
dık; fakat çıkarırken yüzde yüz mükemmeli ola
cağı, o .meseleyi en mükemmel şekilde halledece
ği iddiası içerisinde değildik. Muhterem, hatibin 
ifade buyurdukları gibi, belki hatalıdır. Fakat 
itimat buyursunlar, tamamen samimî bir ka
rardır. Maksadı da şudur : Büyük ölçüde kâğıt 
istihlâk edenlere daha büyük tenzilât, küçük öl
çüde istihlâk edenlere daha küçük tenzilât ilk 
nazarda gayri mantıkî gibi görünüyorsa da, bizim 
düşüncemiz belki yanlış olabilir, şöyle idi. Büyük 
ölçüde kâğıt istihlâk eden gazeteler, büyük iş
letmeler şeklindedir. Büyük vergiler ödemekte
dir, büyük işçi istihdam etmektedir. Binaen
aleyh, memlekette büyük bir hizmet ifa etmek
tedir. Onları müşkülâtta bırakmamak, mümkün 
mertebe onları kolaylık içerisinde tutmak lâzım
dır. Diğer küçüklere gelince onlarm mükellefi
yetleri, vazifeleri çok daha ağır olmadığı için 
daha hafif bir destekle yürüyebilirler. Bir da
hası var; çok daha aşağıda bazı neşriyet iddiası 
ile ortaya çıkmış olduğunu bu işle ilgili olanlar 
ifade etmişlerdi ki, görüyoruz memleketimizde 
oluyor, bazen stok vesaire yapılıyor, haklı ola
rak bir kısmı aracı tefeci diyor, bir kısmı da 
bundan haklı olarak almıyor. Hakikaten daha 
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güzel kelimeler bulup kullanabilsek daha iyi, 
amma bu bir •vakıadır. Bazı kimselerde ucuza 
bulduğu kâğıdı alıp başkasına satmak için ga
zetecilere tanınan bu tenzilâttan istifade etmek 
için bunu istismar etmesinler diye düşünülmüş, 
gayri mantıkî gibi görünen bu nispet; hatası bun
dan tevellüt etmiştir. 

AHMET KABA YİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Teminat alacak mısınız Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sonra suallerinizi sorarsınız, Sa
yın Karayiğit. Devam buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Muhterem 
Suphi Gürsoytrak'm izahatlarında bizler için 
oldukça istifadeli malumatlar almış bulunuyo
ruz, kendilerine teşekkür ederiz. Kendileri 
«Ağır sanayi teçhizatı, dizel motoru, dişli ve diş
li kutusu fabrikalarının senelerden beri devam 
odegelen bu proje çalışmaları ne zaman nihaye
te erecektir?» demişlerdi. Söz arasında zanne
derim, bahsettim. Bu sene biz bütün gücümüzle 
bunları çok mühim gördüğümüz için behemahal 
temellini atacak şekilde gayret ediyoruz. İnşal
lah ümit ediyoruz, bu müyesser olacaktır. 

İşsizliği önlemede ne gibi ciddî tedbirler dü
şünülüyor, buyuruldu. Gfayet güzel izahatlar ve
rilmek suretiyle otomotiv sanayiinin büyük istih
dam hacmi doğurduğu gibi hususlara temas edil
di. İşsizliğin giderilmesinde en mühim unsur 
olarak, en mühim esas olarak biz şöyle düşün
dük ve onu da Hükümet Programımızda ifade 
ettik. İster büyük sanayi şeklinde alınsın, ister 
orta, ister ağır sanayii kastettim, orta ve küçük 
sanayii ne şekilde alınırsa alınsın; muayyen 
merkezlerde toplandıktan sonra bu gibi teşeb
büslerin memleket çapında işsizliği önleyemediği
ni bugüne kadar geçirdiğimiz tatbikatlar bize 
gösterdi. O bakımdan yine diğer hatiplerin de 
ifade buyurdukları gibi hakikaten sosyal ada
letin en mühim esası olmak üzere biz de işsizliği 
önlemeyi düşündüğümüz için bir tarafta işsiz 
vatandaş olduktan sonra ne kadar sosyal ada
letten bahsederseniz ediniz, bu sizinle âdeta te
zat teşkil eder. Bunu böyle düşündüğümüz için, 
yine arz ediyorum hiçbir iddiamız yoktur. Biz 
Milletimizin senelerden beri çekmekte olduğu 
ıstırabı, ki hepimiz onun müsebbibiyiz, eğer mü
nevveri isek, kafası düşünebilen, plan yapabilen 
kimseleriysek herhangi bir kimseyi itham, etme

den halletmemiz lâzımgelen bu meselede bir çö
züm olarak şu hatırımıza geldi. Biz, bu sanayi 
teşebbüslerini memleket sathına yaymak suretiy
le, âdeta sıtmayı önlemek için nasıl o sivrisi
neklere yatak teşkil eden bataklıkları kurutmak 
icabediyorsa, işsizliği doğuran merkezlere kadar 
uzanarak işsizliği önleyen, istihdama imkân ve
ren teşebbüsleri oralara kadar götürmeyi lüzum
lu gördük. Binaenaleyh, bu hayalî bir şey de
ğildir. Sadece Milletimizin bize lisanı hal ile em
rettiği bir husustur, işsizliği köklü şekilde önle
menin yegâne yolu budur. 

Arz ettiğim gibi bunu halletmek üzere esas 
düşünce tarzımız da budur. Fakat yine arz edi
yorum, bu herhangi bir iddia değildir, bir temen
nidir. Nöbetimiz sırasında bize verilen şu vazife
de tatbik etmek istediğimiz, takip etmek istedi
ğimiz usul ve yol budur. Onu da şu şekilde biraz 
daha hakikate uygun görüyoruz. Bugün memle
ketin aşağı yukarı iş arzusunda olan insanını 
tespit etmiş durumdayız. Kapımızı çalan herkes 
iş istiyor; yani iş arzusunda oldukları tespit 
edilmiştir, sabittir. İz arzusunda olan insanları 
kendi memleketinde bu işe kavuşturmak istedi
ğimiz zaman, onun herhalde bu arzusundan dö
neceğini tahmin etmiyoruz. 

G-eriye kalıyor iktisadî şartlar. Muhterem 
Fethi Çelikbaş beyefendinin buyurduğu gibi ik
tisadın kendine göre kanunları vardır. Eğer o 
arzu ile tenakuz teşkil etmeyecek bir yol bula
bilirsek, bunun muhakkak mahallinde, yani işsi
zin çıktığı yerde çözülebileceğine inanıyoruz ve 
bölge kalkınma şirketlerini Sanayi Bakanlığı 
olarak bu bakımdan düşünüyoruz. Orada da pek 
hayalî olmamak için memleketimizde bugüne ka
dar tatbik edilmiş ve muvaffak olmuş bir mü
esseseyi şahsen örnek almış durumdayız. Bu da 
şudur. Tamamen yeni değildir ve o bakımdan 
endişemiz yoktur. Kendilerine de bu hususu arz 
etmek istiyorum. Belki endişeleri tahrif edilmiş 
olur. Memleketimizde bugün muvaffak olmuş 
bir bankacılık sistemi vardır. Faraza umum mü
dürlüğü Ankara'da olan bir banka alınız; Türki
ye'de 5'00'e yakın şubesi olan bankalar vardır ve 
bunlar muvaffak olmuşlardır. Şu halde, bir baş 
etrafında âdeta insan vücudu gibi yahut tabiat
ta gördüğümüz, neredeyse tabiat kanunlarına 
uygun teşkilâtlanmayı temin ettiğiniz takdirde 
endişe edilmeyecek şekilde bir netice alınacağını 
tahmin ediyoruz. Yani, beher bölgede kuracağı-
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nuz 'bir şirketin bir tek uranm müdürü olup, o 
bölgede öasabalara, köylere kadar icabında ya
pılacak sınaî tesisleri ve ona bağlı şubeler şek
linde teşkilâtlandırmayı düşünüyoruz ve bu şe
kilde köylere kadar yayılan, tesisler, oralarda iş 
ihtiyaemda olan kimselere cevap teş'kil -edeceği 
için işsizliğin esash şekilde halledilmesini bu şe
kilde düşündük. 

Kendilerine çok teşekkür ederim, tavsiyeleri 
gayet güzel. Gerek teşkilâtlanma, gerek teşvik
te, pazar bulmada komşuları, iş durumumuzu 
'gözönüne almalı şeklinde buyurdular. Şüphesiz 
teşvik tedbirlerimizde bu hususlara riayet edi
lecektir. 

G-erçek ihracata dönük geniş halk kitleleri
ne hitap eden; sonra bankaların % 60 kredile
rini ticarete tevcih ettikleri hususu çok doğru
dur. Fakat takdir buyurursunuz, zorlayıcı -her
hangi bir tedbir elimizde olmadığı için onları rı-
zalarıyle bu işe teşvik etmek üzere, demin arz 
ettiğim bölge kalkınma şirketlerini bir vasıta 
olarak düşünmekteyiz. Ama, kendiliklerinden, 
bizim munzam zorlayıcı tedbirler almamıza lü
zum kalmadan ticarî kredileri sınaî kredilere çe-
virebilirlerse, şüphesiz bu bizim için ek bir kay
nak olacaktır; fakat biz kendi hesaplarımızı ya
parken zorlamayla onların bu kaynağına el at
mayı daihi düşünmedik. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri öncülüğünde .nai
lî sanayi gelişmelidir temennileri, zannediyorum 
bizim düşüncemize tekabül ediyor. Sanayi Ba
kanlığının kurulacak bölge şirketlerinin eksik 
lana kısmını; gerek finansman bakımından kar
şılamak, gerek teknik personelle takviye etmek 
için buyurdukları hususa cevap teşkil ediyor 
zannediyorum, ama değişik bir şekilde. 

Muhterem Mehmet Ali Pestilci beyefendinin, 
1964 Montaj Talimatnamesi düzeltilmeli temen
nilerine iştirak ediyoruz ve bizde de bunun için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Yine aynı şekilde elektronik sanayii, dizel 
sanayii, petro - kimya vesair mühim teşebbüslerin 
süratlendirilmesi bizim de temennilerimizdir. 
Biz de aynı şeye iltihak ettiğimiz içnı onlar üze
rinde takatimizin yettiği nispette çalışacağımızı 
arz etmek istiyorum. 

Çelik sıkıntısına gelince; halen memleketin 
ihtiyacı olan 3 milyon tonun 1,5 milyon ton ka
darı memleketimizde istihsal edildiği için 1,5 
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milyon ton kadarının da ithaline ihtiyaç liâsıl 
olmuştur. .Hükümetimiz vazifeyi devir alır "al
maz içinde bulunduğumuz iktisadî^ şartların zor
luğunun zaten itmesi olarak ister istemez bu 
meseleyi hemen ele aldık ve ithalât için lüzum
lu tedbirlere tevessül olundu. Bugüne kadar 
aldığımız neticeler bundan sonra da inşallah 
herhangi bir sıkıntı olmayacağı şeklinde bize 
ümit vermektedir; yani vakitlice yaptığımız te
şebbüsleri adım adım takip etmekteyiz. Bugü
ne kadar bunda herhangi bir aksama olmamış
tır. 

İskenderun demir - çeliğin bazı termin tadi
lâtı olmuştur. Bu, yine buyurdukları gibi bi
zim Türk personelimizin bir hatası değil, mal
zeme vermekte olan aksamalardan ileri gelmiş
tir. Şayanı şükran olarak Türk teknisyen ve 
personelinm, hattâ müteahhidinin büyük bir 
vatanperverlikle mal ikmâl mecburiyetinde olan 
kimselerm programını dahi aksatacak kadar 
süratli gelişmiştir. Elde olmayan sebeplerle 
termin gecikmesi olmuşsa da, son yapılan ter
imin tashihatmda, yani bu 1974'ün sonunda kok 
fırını ve termik elektrik santralinin işletmeye 
açılması 1975'in başında da bir ocağın ateşlen
mesi yapılabilecektir, bunda bir aksama olma
yacaktır. 1975'in ortalarına doğru diğer bütün 
ocak vesair hizmetlerinin hizmete gireceğini 
tahmin ediyoruz ve bunda bir değişiklik olma
yacağını kuvvetle ümit ediyoruz. 

Yalnız burada kısaca bir hususa müsaade 
ederseniz işaret etmek isterim. Takdir buyu
rursunuz ve demin zaten o ihtiyacı duyacak bir 
ufak parantez açmıştım, bu gibi yerlerde çalı
şan kimselerin verimi kamuoyunun, Parlamen
tomuzun, idaremizin onlara karşı gösterdiği 
muamele ile de çok yakından alakalıdır. Bil
miyorum, ben burada hiç kimseyi itham etmek 
istemiyorum, aksi sabit oluneaya kadar hiç kim
seye en ufak tarizde bulunmamak icabettiğine 
kaniyim. Büyük ihaleler yapıldığı zaman, o 
ihalelerde kaybetmiş olanlar hemen orada bir 
haksızlık olduğunu, hattâ kötü niyetler oldu
ğunu etrafa, müşahede buyurduğumuz veçhile 
hattâ umumî neşir vasıtalariyle yayıyorlar. Bu 
tesirlerden şüphesiz ki, o yerlerde çalışan kim
seler müteessir oluyorlar. Buna da işaret et
mek istedim. 

Bu arada, İskenderun'daki fiyat artışı sa
dece termin gecikmesinden değil, bir de 1970'de 
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vuku. obuinraş: olan t devalüasyondan: da; ileri -gel
miştir. OOnıı^da arzetmelcisterim. 

Muhterem ,Hüsnü .Dikeçligil'in buyurdukla
rı huşlar,yine bana aynı şeyi hatırlattı. Kendi
leri de dediler ki, «Bir.yerde verimin artması, 
orada çalışan insanların psikolojisine bağlıdır. 
Kırmızı boyanan bir yerde çalışan işçiler sıkıl
mış, yeşil boyanmea verim . artmıştır.» .İsabet
le buyurdukları bu şeyler doğrudur ve bütün 
iktisadın yahut her türlü hamlenin, sanayinin 
mihraikı aslında insandır. İnsan unsuruna çok 
ehemmiyet vermek lâzımdır. O kadar ki, bugün 
aya gitmenin, gayet normal bir şey olduğu söyle
nen bir dünyada, Türkiye gibi bir memlekette 
100 bin traktör yapılacağını ifade etmiş olmayı 
hâlâ hayalperestlikle ifade etmenin, kendilerinin 
söylediği o teşvik vasatiyle tezat teşkil ettiğini 
de ifaide'etmek isterim. Aslımda. memleketimiz
de hakikaten bu şekilde düşjinülebilen hayal gü-
*eü kuvvetli olan insanları değil kırmak, onları 
teşvik etmek lâzım. Ben Bakanlık olarak sırası 
geldiği zaman teklif edeceğim,; hatta bir fon te
sis ötmek suretiyle memlekette icat yapmak iste
yen insanların fikirleri ister doğru ölsün, ister 
yanlış olsun ona değer verdiğimizi göstermek 
için âtelyelerde tatbik 'etmek, tekamülüne gayret 
satf etımek lâzımdır. Bütün dünyada gelişmeler böy
le olmuştur. Kaldı ki, memleketimizin ihtiyacını bi
len herkes biliyor ki, Türkiye'nin bugün 100 bin 
traktöre ihtiyacı vardır. Aslında fiyat yükselme
leri istihsal noksanındandır. Bunu yine isabetle 
teşhis buyuruyor ve izah ediyorsunuz, arkasın
dan da böyle hayalperest şeyler olmasın denme
mek: lâzım. Üslûbumuzu tashih etmek icalbediyor-
sa, her noktada buna dikkat etmemiz icalbediyor. 

Buyurdular ki, politikacı ve Devlet adamı; o 
bakımdan bilmiyorum. Güzel bir söz vardır, 
«Gökten ne yağdı da, yer ..kabul etmedi?» Biz 
aslında bunları hakikaten büyük şükranla karşı
larız. - Politikacılık, vasfımız katiyen ^değildir ve 
politika da bilmiyoruz, eğer öyle diyorlarsa; fa
kat 'biz onu %âMkaten İra memleketin lây^k oldu
ğu -eserl-erden birtanesi- olarak zikretmişiz, gönlü
müz öyle istiyor; ama imkânlarımız neyi verirse 
o''katlar yapacağız. Onu yaparken 100 bin idea-
liliden vazgeçmiş "değiliz. Kendilerinin bizi 200 
(bine teşvik - etmelerini beklerdik. 

İZira, şunun için arz ediyorum, 200 bin de 
denebilirdi. "Türkiye hepimizin malumudur x$ün-

yamm İktisaden -en güzel rbir^v^BrâHdedh'. B^ğim 
hiçbir iktisat ^kapalı "değildir yahut "kapalı Man 
iktisatların en ufak bir iktisat bilgisi sahibi+ta
rafından tenkit edilmemesi müıff in değildir. 
Türkiye'de dışa açılana bakımından, dışarıya m a l 
satma bakımından dünyanın en mükemmel, ^en 
Tebaketsüz bir memleketidir. -Şu halde, ten] bu
güne kadar sadeee iç istihlâki düşünerek %azı 
teşebbüslerde buılunmuşsam, artık 'ibuğünikîÜJiHeT-
hale bir muhale olmasın mı, bir'hainle olmasın 
mı,-bu.••memleket bir hamleyi yapmasın mı,'dışa
rıya Türk malı satılmasın mi? ̂ Boylo' düşündüğü
müz takdirde, icabımda 200 bin traktör imâl -eden 
fabrikadan dahi bahsedebiliriz. Kâfölrki, arz et
tiğim gibi, bu hayal olamaz,'bu nihayet insan
ların arzusuna, kararına bağlıdır. Eğer, benim. 
halkım bunu arzu ederse, bunun yolları vardır. 
"Biz inanıyoruz ki, daha dün' bir otomobil sergi
sini açtık, hakikaten kendi mesleğimiz de öMuğu 
için, ilk mezun olduğumuz zaman memlektin o 
halini bilerek bugünkü hali görünce insan ne de
rece iftihar edeceğini ifade edemiyor. 

Bu hale gelmiş olan bir memlekette evet 
uçak da yapılabilir, onu niçkı arzu etmeydim. 
Bütün mesele para ile, paranın da yeri olduğunu 
biliyoruz; ama kendileri:gayet güzel .söylediler. 
Dediler ki, «Demokrat Parti iktidara. geldiği za
man herkes parasını çıkardı, : şimdi bakalım bu 
Hükümet muvaffak alacak mı, halkın parasını 
ortaya çıkarmaya. 

Muhterem üyeler, şunu arz etmek istiyorum. 
Bu memleket hepimizin memleketidir,: tek basma 
me kendileri, ne de biz herhangi bir şeyden me
sulüz. Bu memleket hepimizin olduğuna göre, 
herhalde bu halkın itimadını sağlamada ikimiz 
aynı derecede mesulüz, öyle zannediyorum ki, 
bütün organlarımızla neşriyat, arz ettiğim gibi' 
"Parlamentomuz, «fkârı umumiyemiz, üniversite
miz eğer biz hepimiz aynı hedef e müteveccih, el-
bilriği ile hareket-^edersek; size bir üfaik'şeyi'aTz 
etmek isterim. 4 - 5 sene evvel Türkiye'de :Suûdî 
Arabistan'a «Petrolünüz vardır, lbize kredi ~ve-
•rin» diye talepte bulunulduğu bir toplantıda ben 
de vardım. Onlar «veremeyiz» deHiler. -«Türkitjse 
fakirdir, hize kredi verin, işte siz ^ost-ülkesiniz» 
dedikleri zaman şu -«özlerini çok iyi hatırlıyorum. 
Dediler ki, «Bizim toprak âltmda rezervi "belli, 
muayyen bir zaman sonra biteceğinden ~emin ol-

| duğumuz bir petrolümüz var, siz de bunu biliyor-
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sunuz; fakat sizin her sene 4 mevsimde tazelenen 
4 ayrı çeşit petrolünüz vardır.» aslında bu böy
ledir. 

Türkiye'nin hakikaten imkânı çok fazladır. 
Çok iyi bir iş adamıyle konuştuğum zaman, dün
yanın neredeyse Türkiye'nin parasiyle inşa ve 
dinar edildiğine dair bir kanaati vardı, ki onu da 
burada huzurunuzu işgal etmemek için arz etme
yeceğim. Aslında Türkiye'nin iktisadî kaynaklan 
vardır. Naçizane geldiğimiz bu yer eğer lâyık ol
madığım yerin üstündeyse bunu bu memlekette 
kendim için bir şeref değil, hatta düşüklük ad
dederim. Bıu millete hakikî bir hizmetkâr olmak, 
(bakan olmaktan daha üstündür; fakat hizmet 
'böyle icabettirmiştir gelmişiz. Ama bizim burada 
hedefimiz şudur, Türk halkına hizmetkâr olabil
mek. Bu hizmetkâr olabilme de eğer hepimiz bir
lik gösterirsek, ben inanıyorum ki, biz kendi mil
lî harp sanayimizi de, uçak sanayimizi de bugün 
'hayalperestlikle bir nevi istihza edilen birçok 
projeleri de tahhakkuk ettirebilecek güçteyiz, 
bunu söyleyenler de bunu biliyor, fakat âcizane 
teşhisim şu ki, hani şu <an Kerim Doğru olmasın 
da ben olayım. Ben huzurunuzda ifade ediyo
rum, seve seve hazırım buyursunlar. 

Bu bir hizmet nöbetidir, filanm nöbetinde bu 
olmasın diye düşünür, hani başka türlü hareket 
edersek şüphesiz olmaz. Vatandaş hepimizi lider 
olarak tanıyor. Bir kısmı bana itimat ediyorsa, 
bir kısmı da diğer muhterem kardeşime itimat 
ediyor. Ben, bana itimat edenleri ikna ederim, o 
da kendisine itimat edenleri ikna ederse, bu bi
zim nöbetimize isabet ederse, bu bir bahtsızlık mı 
olur, bilmiyorum, itimat buyursunlar ben kendi
leri nöbetteyken bütün takatimle yine kendime 
inananları onlara hizmete ikna ediyorum, öyle 
çalışıyordum. Eğer biz, bu zihniyette çalışırsak, 
Türkiye'de hakikaten küçük tasarruflar belki 
yastığın altından çıkar ve Türkiye'de hayal gibi 
görünen bu projeler gerçekleşir. Hâlâ şu dünya 
muvacehesinde böyle konuşmaya utanıyorum, bu 
projeler hayal midir? Traktör yapabilmek hayal 
midir? Artık dünyada çok daha üstün makineler 
yapılıyor, seyyareler arası bazı etütler yapacak 
şekilde gelişmiş daha nice cihazlar var, böyle bir 
anda, yüz sene evvel yapılmış bir makineyi biz 
bugün yapacağız dediğimiz zaman hayal oluyor. 
Bu hususu tespit etmek istedim, özür dilerim. 

Muhterem Fethi Çelikbaş beyefendi, çok isa
betli buyurdular. Yalnız sanayileşmede değil, 

maliye, ticaret, gümrükle birlikte olduğu takdir
de sanayileşme olabilir. Yalnız bunda değil, bü
tün diğer sahalarda da böyle hem ahenk, aynı 
hedefe müteveccih çalıştığımız takdirde her me
seleyi hallettiğimiz mümkün, aksi takdirde de
ğildir; fakat halen bugüne kadar kurulmuş olan 
Devlet nizamımızın 'bu arzuda olmasına rağmen 
istediğimiz süratle iş görmeye mani olduğumuzu 
da ifade etmek isterim. 

«Kurulu sanayilerin verimlerini düşüren dö
vizle ilgili tedbirlerin süratle alınması» dediler. 
Çok makul, çok haklı, biz de elimizden geldiği 
kadar arz ettiğim gibi, memleketinizin şartları
nın bize müsaade ettiği nispette bu sahalara tah
sis edebildiğimiz vaktimizin bize verdiği imkân 
nispetinde bunu en mühim mesele olarak ele ala
cağımızdan emin olsunlar. 

«Enerji hammaddesine bakmadan süratle ha
rekete geçilsin.» Buyurdular. Doğrudur, Hükü
metimizin de kanaati odur ve o şekilde çalışılmak
tadır. 

Bölge şirketlerinin iktisadî kaidelerin dışında na
sıl olacağına dair endişeleri oldu. Arz ettiğim gibi, 
bugüne kadar tatbik edilmiş olan iktisadî usulle
rin dışında tamamen mevhum bir tip olarak şe
killendirmedik. Sözümün başında da arz ettiğim 
gibi, hatta dışarıda da değil, Türkiye'de bugüne 
kadar tatbik edilmiş olan sistemlerden mülhem 
olarak bugüne kadar görüştüğümüz gerek ilmî se
viyede, gerek teknik seviyede, gerekse işçi seviye
de kimselerle yaptığımız temaslarda şimdiye ka
dar bunun aleyhinde herhangi bir şey alamadık. 
Kendilerinin de fikirleri varsa, lütfederlerse 
memnun kalırız. Çünkü, mesele müşterektir, biz 
memleketin bir derdinin halledilmesinde kendi
mizce mümkün alan bir yol teklif ettik, daha gü
zel varsa taraflar kendilerinde şüphesiz onu al
maktan büyük memnuniyet duyacak ve kendileri
ne müteşekkir kalacağız. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu beyefendi buyurdular 
ki, halen dairelerde mevcut teknik personelden is
tifade etmek suretiyle mahallinde yapılması lâzım 
gelen hammadde etütleri, proje- safhası çalışma
ları falan yaptırılamaz mı idi? 

Kendileri bilmiyorum belki farkında olma
dılar, bir zühul eseri olsa gerek, bugün Devlet 
dairelerinde bilhassa sanayi ile ilgili büyük mü
esseselerde çalışan bu vasıflı personel, diğer 
muhterem hatipler tarafından da tebarüz ettiril-
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diği veçhile esasen ihtiyacın dahi altındadır. Bi
naenaleyh, mevcut kadrolardan istifade ederek 
bu hizmeti yaptırmak mümkün olamazdı. Yalnız 
Devlet Planlama Teşkilâtı kendi buyurdukları 
istikâmette çalışmalara devam ediyor. O eski
den beri kendilerimin programlarında mevcut 
olan bir çalışma şeklidir. Halka açık şirketler 
içindir. Yoksa bizim düşündüğümüz ihalk şir
ketlerine ait çalışmaları yapma programlarında 
değil. 

Bir de (kendileri için mühim olan fbir tırpan 
meselesi vardı. Tırpan üretimi iç talebi karşı
lamakta ve hattâ ihraç edilebilmektedir. Kalite 
ve keskinlik konusunda Ziraat Fakültesinde yap
tırılan tecrübeler (başariyle neticelenmiştir. Fi
yat konusu kendilerinin bu yaptıkları ikazdan 
sonra tekrar ele alınacaktır. Takdir buyurur
sunuz aslında biz kendi imkânlarımızla böyle 
bir talep olmadan bunları tetkike gayret edi
yoruz ; fakat arz ettiğim gibi kadromuzun ve 
imkânlarımızın müsaade ettiği nispette. Arz et
tiğim o yeni kadromuz çıktığı takdirde bunlar 
daha ımüessif şekilde otomatikman yapılacak
tır ; Ibunu ümit ediyoruz. 

Muhterem Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun buyur
dukları doğrudur. s«!Sanayi Bakanlığının bu ye
di tane müessesesi aslında memleket için haki
katen Ibirer yıldız mesabesinde olmasına rağ
men bugün bir sallantı hâlini tespit ettim» de
diler. Biz şahsen böyle bir hal varsa, yani şu üç 
ay içerisinde oldu ise, çok üzülürüz. Öyle zan
nediyorum ki, bu uzun bir zamandan beri böy
ledir. Sebebi de marifet iltifata tabidir hük
münden ayrılıp demin arz ettiğime geliyor. 

Netice itibariyle herkesi aynı muameleye 
tabi tutma ihtiyacının işte bir zaman nöbette 
olanların almış olduğu Ibir kararın neticesidir. 
Biz yine burada kötülük falan diye herhangi 
bir şey düşünmüyoruz, tenkit de etmiyoruz. Ni
hayet iyi niyetle düşünülen bir tatbikat; fakat 
sonunda hakikaten böyle neticeye müncer ol
du, onu arz etmek isterim. O da Personel Kanu
nunun tatbikatıdır. Hükümetimiz işe başlar baş
lamaz bilhassa teknik personelin, yüksek sevi
yede idarecilerin bu derdini halledecek tedbiri 
mümikün olduğu kadar 'esaslı halletmek üzere 
işe başlayacağını vaadetmişti. Nitekim onun üze
rinde çalışılıyor. Ümit ediyoruz ki, onu en kısa 
zamanda bitireceğiz. 

'Zaman zaman greve sebebiyet verilmesi içiiı 
bir teklifte bulundular. Kendilerine teşekkür 
ederim. Hasbel kader bizim zamanımızda öyle 
bir mesele oldu. Kendileri gibi düşünüyorduk; 
fakat şunu gördük. Meseleler çok taraflıdır, 
çok kolay olmuyor. Hatta zarar eden bir mües
sesenin başında (bendeniz umum müdür olarak 
2 500 lira maaş .alırken greve gidenlerin içeri
sinde işçi sıfatı ile 5 bin küsur alan vardı. Ken
dileriyle görüştüğümüzde mesele halledilemedi. 
Müessese de zarar ediyordu. Başkan verecek im
kânımız yoktu. Buna rağmen başka sebepler bu
lunuyor. «Bu .aslında zarar etmez, siz kâğıt üze
rinde böyle gösteriyorsunuz» deniyor. Bu iş de 
topyekûn bu şuura bağlıdır; inşallah hepimiz 
memleket menfaatlerine canı gönülden teveccüh 
edersek ve Türkiye'nin, 'Cumhuriyetin şu 50 nci 
yılında ıbu merhalesine geldiysek bu meseleleri 
ancak niyet planında başlatmak suretiyle halle
debileceğimizi ifade etmek istiyorum. Yoksa 
akılla, bilgi ile zekâ ile itimat buyurun müm
kün değil; çünkü sizin zekânızdan çok daha 
kurnaz bir zekâ karşınıza çıkıyor, sizin aklınız
dan çok dalha keskin bir akıl çıkıyor. En sonun
da akıl ile zekâ ile, maharetle Ibu işin halledile-
<meyeceğine kanaat getirdik. Niyet planında bu 
işe başlamak şarttır. Meselâ şöyle ifade edilmişti, 
«iSizin istihsallerinizde evet maliyetiniz yüksek 
görülüyor; çünkü Devlet bunu temel mal say
dığı için köylüye ucuza satıyor. Normal fiyatın
dan satarsa ibu müessese kâr eder, o zaman be
nim daha da hakkım vardır» deniliyor. Buna rağ
men yine de greve gidildi. Halbuki kendileri de 
biliyordu ki, o fabrikanın istihsal ettiği malın 
Türkiye'de satış fiyatı, dünyadaki satış bedeli
nin iki misli de üstünde idi. Arz etmek iste
diğim; yani insanlar niyet planında anlaşma
dıktan sonra böyle iktisadî tedbirlerle, idarî 
tedbirlerle bunu önlemek mümkün değildir. 

Teşekkür ederim efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan sorular var. 
Sayın Karayiğit, sorularımızı sorunuz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, ISayın Bakana teşekkür ederim. 
(Sorduğumuz bazı suallere hazırlıklı olabildikleri 
kadar cevap verdiler. Öbür suallerime de yazılı 
olarak cevap lütfederlerse memnun kalırım. 

Yalnız, ben Sayın Bakanı uzun yıllardan be
ri tanırım. Kişiliğine ihürmet ederim. Bazı ko-
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:wakaxd& dolaba ^aşık ~ ve şsöpk ıkoıraşması •gerekir. I 
^BS^ŞKAİN' -— Saym -JEaray^it, fâtfen sual 

^esimin^-g^imiz.: Lüttf edimkes&mdim. 

ABMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar )— 
Ben (bir kararnameden bahsettim. İktisadî Dev
let Teşekkülleri 440 sayılı Kanuna göre kârlılık 
ve verimlilik içinde çalışmakla yükümlüdür. 
Yüce Türk Milleti adına umumi heyet mesabe-
BÛnde »olan meclisler onu denetler. İktisadî Dev
let Teşekkülleri Ibir kararname ile eşitlik farkını 
bozuyorlar. Bunu da bir dereceye kadar siyasî 
(tercihtir vesairedir kabul ^ederim. Anlayamadı
ğım bir nokta var. Kararnamenin 2 nei mad
desinde diinansman açığının ve zararın..» denili
yor. Buradaki ızarar ne demek oluyor onu öğren
mek istiyorum ve «Bu ızarar usulü dairesince» 
deyince hangi mekanizmayı kastediyorlar. Sa
yın Balkanımız bu kararnameye imza atmışlar
dır. ,Bu\konunun açıklığa kavuşması lâzım. Bu
nun hakkında elbette M bir malumatları vardır 
ve bir çalışmaları vardır. Zarar deyince benim 
(aklıma şu geliyor. Acaba kredi ile verilecek bu 
ıgazete kağıtları teminat karşılığı alınmadan mı I 
verilecek? Teminat alınacak mı, alınmayacak 
mi? Zararı Maliye Bakanlığı mı ödeyecek, 
KEKA mı -ödeyecek? Ben bunu öğrenmek istiyo
rum. Sualimin cevabı muallâkta kalmazsa, ce
vap verirleııse teşekkür ederim. 

' BAJŞKAİN — Teşekür ederim. 
ISayın Bakan, sora anlaşıldı. Lütfen. 

:İSANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
ÖÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Hayhay 
letfeaadoım. I 

lEtfendim, mabımuâliniz .temel mal mahiye- I 
itinde olan malların fiyatlarını tespit Hükümetin 
isaââlhiy^ti dahilindedir. Kâğıt da temel mal a a -
ıhiyietİMde telâkki -edildiği için «on zamanlarda 
maiyetlerin yükselmesi esbabı mueibesiyle yap
tıkları müracaat üzerine Hükümete/e fiyatlar 
tespit edildi; fakat gazete kâğıtlarında, tayin 
edilen fiyatın matbuat mahâfilinde çok yüksek 
bulunması sebebiyle Hükümete vaki sürekli taz
yikleri, şikâyetleri muvacehesinde onlara biraz 
-iMlaykk -yapmak maksadiyie bu ikinci karama- I 
mfe çıkarıldı. Orada sadece kendilerine muay- I 
5-yenMbir •bolaylık'Sağlanmak üzere (çıkarılmış olan 
bu kararasanuede'«Usulıüne uygun» ibaresinin ne-
wten -mlaşilamadiğmı b&miyoram. Çünkü, bu 
•(Diüeısseseler 44j0 sayılı Kanuna göre idare* meclis- I 

I Jeti taTafiHfckn i idare edilirler. tiMlar "im Jtşev-
züada nasıl -usul ifeatibik oe^eeekiefEse, gar^et ıfeafciî 
onu tatbik iCdsKîeMerdir. iBaşka : ^ 
siz olamaz. 

AHMJET KARAYİĞİT , (Afyon Karahisar) — 
Yani aararı (SEKA ödeyecek ? 

ISANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Müsaade buyurroıuzöferi'dim. 
I İSual bu şekilde cevaplandırılmış oluyor. 

ISayın Tanyeri, sualinizi sorunuz elendim. 

ISALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayur Baş-
kan, Saaıayi Bakanlığı kurulmaktaolam orıganize 
sanayi bölgelerine yaptığı • masrafa karşılık ar
salara Mrinıei deırecede ipotek koymaktadır. 
Bundan faydalanmak girişimde bulaaaımak iste
yen şirketler de kretdi ve teşvik tedlbirlerinden 
faydalanmak için müesseselerin istediği:biçimde 
birinci derece ve birinci «ırada ipotek rettirmek 
20runda olduğundan nınvaffak olamamakta, do-
layssıyle organize «anayi bölgesindeki arsalar
dan faydalanmamaktadır. Bu, bir taraftan Hü
kümetin organize sanayi bölgelerinde âltyatırun 
masrafları olarak yatırdığı paralardan rozan sü
rede bu arsa müşkülâtı dolayjsıyle faydalana-

I mayacağı demektir. Tahsil edilememesi gibi bir 
tehlike olmakta, diğer taraftan da organize sa
nayi bölgesinde sanayinin istediğimiz biçimde 
(gelişmesine engel olmaktadır. 

Acaba sanayi Bakanlığı bu mahzuru önleye
cek bir tedbir düşünmekte midir? Bu hususta 
•çeşitli bölgelerden kendisine müracaat vaki ol
muş mudur? 

I iSaym Bakan arzu ettiği takdirde yazılı ola-
I rak da cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isterseniz şimdi ce
vap lütfedersiniz, isterseniz yazılı olarak ©evap 
verirsiniz. 

(SANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Arz ede
yim. 

I BAŞKAN—Buyurunuz efendim. 
iSANAYl YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-

DÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

I Efendim, fbu buyurdukları husus şok doğ-
Tnıdur. Bizi müteellim eden husustur. : Değil OF-

I ganize sanayi böâgeleri, küçük ;samayî bolge-
I lerinde de, küçük sanayi tesislerinde de aynı 
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durum:artayaüç&mıştır; Takdir. brayurmmLnUiZ; 
fbrilr^pr'oae'ele-.a'lımrfceîi; memlekette: olmayan 
b i r şeyin: tatbikatı başlarken ne de olsa evve
lâ:: safı bir: fSHrdenı doğuyor. TaıtMkat. onun 
mazur la r ın ı ıgösteriyor. Halen böyle bir saf
hadayız,: bunların makmırlarını görmüş durum
dayız ;: fakat seneler geçm% cüzî de. olsa ser
maye.: muayyen yerlerde bağlanmaktır. Aynı 
nıabzuru biz. de hemen müşahede ettik, gez
diğimiz yerlerde gördük* şunu anladık. Başlan
gıçta, bu gibi teşebbüsleregirişilirken talep 
sahipleri Sanayi Bakanlığının vereceği % 60 -
%70y.% 80 kredi ile (Bölgelere göre böyle 
bir tespit yapmış) bu teşebbüsü bitirecekleri
ne dâir bir nevi taaMıütte bulunmuşlar. Sa
nayi Bakanlığı da bu şekilde başlamış. Sanayi 
Bakanlığı, bu talepte bulunan kimselerin ek
sik kalan finansman kısmını kendi kaynakla-
rındian karşılayacağını zanneftmiş; fakat; tat
bikatta. görülmüş ki, talep sahipleri ihtiyaç 
odan büitün parayı kredi şeklinde arzu ediyor. 
Bir kısmını. Sanayi Bakanlığından, bir kısmı-, 
nı_ başka müesseselerden. Şüpbesiz, kredinin 
verijlnıesimemleketimizdeki mevzuata göre ba
zı şartlara bağlı olduğundan bu ipotek mese
lesi çılkryor ve bundan dolayı mesele böyle ka
lıyor. 

Şimdi biz bunu S ayın Çalışma Bakanına arz 
ettik. «Bizilm kanalımızla vatandaşa verilmiş 
olan bu % '60 krediyi yerine göre artıralım, 
'%' 80'e icabında geri bölgelerde % lÜO'e çıka
ralım, bu işe tamamen biz hâkim olalım.:» de
dik. Çünkü, başlangıçta bazı yerlerde batta or
ganize sanayi bölgelerinde bile bazıları bu gi-
bi teşebbüse inanmadığı için ilkin girmiyor, 
sonradan Sanayi Bakanlığının yardımı ille işin 
yürüdüğünü gördükten sonra girmek istüyor, 
ama alınmış yer oradaki taliplere göre olduğun
dan,. artık ona verecek yer bulunmadığından 
bu defa ihtilâflar, şikâyetler başlıyor. Başika 
şekilde"şikâyetler oluyor; haksızlıktır partici
l ikt i r f i lân şekilde.. Anlıyorsunuz M, sonradan 
işin esası bu. Binaenaleyh, bu hastalıkları hal
letmenin yolta, başlangıçta bu teşebbüse giri
şilecek: bölgede ihtiyacı Hükümet veyahut Hü
kümetin: ilgili bir bakanlığı olarak tespit et
mektir. Biz; bidayetten itibaren bunu kendi-
raiizctevzi ederiz. Kaç tane adam var, sonatla
rı-'nelerdir, belediye ile ilıgili mercilerle te

mas •.'. etmek suretiyle? tespit ede-m, pmjeiûa 
mahiyeti; mey dana?, çıkar,, finansmanım .bk y£* 
panz, bitirdikten sıonraj vataradaşlarieanerglr* 
dükten: sfonra . âdeta kira- öder gübi. muayyen 
ödemeletrle-bu parayı geri öder. 

Böyle bir düşüneemiz vardır. Bizdeki: (kr©r 
diyle tamaımlanaanayaaı kısmında da-, kendile
rince Bağ - Kur'dan yahut Sosyal Sigortalar,-' 
dan tamamlanması için Çalışma Bakanlığından 
rica ettik. Bir imkân tanınırsa, bunu böylece 
•halledelim diye bir düşüncemiz var. Kendile
ri bunun üzerinde düşünüyorlar. 

Arz. ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Babüroğira, 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş. 

kanınca S. Ü.) — Saym Başkan; Karma Büt
çe Komisyonu üyeleri olarak Türk Traktör Fab
rikasına davet edildik Bir kilsim arkadaşlar
la fabrikaya gittiğimizde fabrikanın, yeftkük-
leri traktör imalini 1I9İ7İ6 başmia kadar 10 bine 
çıkarabilmek için bir proje hamrladıklarmı 
ve bu projenin Devlet Planlama, Ticaret Ba* 
kanhğı ve Sanayi Bakanlığı katlarında beş ilâ 
beşbuçnık aydan beri dolaştığım müıspet veya 
menfi hiçbir şey söylenmediğini bize parlamen
terler olarak yana yakda anlaJttılar. 100. bin 
traktör hedef ine 3 yılda da, 5 yılda da, 50 yıl
da da gidilebilir. Bu tür gecikmeleri; önleyici 
bir tedbir almışlar mıdır? Sualime yazılı da 
cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verebilirsiniz: Sa
yın Bakan. 

ISANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜEKERÎM DOĞRU (Devamla) — Yazılı ola
rak takdim edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaıosmanloğ-
lu. 

OEAL KARAÖSIMANOĞLU (Maniöa).—Sai 
yın Başkanım; organize sanayi bölgelerinde 
yatırımların, gerek özel, gerek; resmîî s^fâtiör 
yatırımilânn'in ramtablı şekilde". çoğîafttıMHtmeaa 
bakımından kalkınma: planımın yıink:bazı ilkes 
lerr tespit edilmiş: idi. Bu arada:. hatırladığım, 
kadariyle bazı iller geri kalmış bölgeler:arac
ısında mütalaa edildi. Halbuki organi&ee saaıayi 
belgelerinnr kurulmasından esas: maksat} belli 
sımaî ve etkomomik kriterlere göre-yatırımla--
rm rant abl. sekilide belli noktalardan temerküz 
ettirilmesidir. Gayet tabiî bu aradan bazı; böl-
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gelere de öncelik verilecektir. Yalnız organi
ze sanayi bölgeleri için nerede kurulursa ku
rulsun geri kallmış bölge veya diğer usulün 
devam ettirilip etltirümeyeceğini sormak isti
yorum. Çünkü geçen seneki temaslarımızda 
Planlama Dairesinde organize sanayi bölgele
ri için geri kalmışlık veya fcalmamışlık kıs
tasının kaldırıldığı ifade edilmiş idi. Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurunuz 
Sayun Balkan. 

ISANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, 
o mevzuda henüz bir görüşüm olmamıştır; fa
kat Hükümet olarak bizim görüşümüz şüphe
siz geri kalmış bölgelere bir yardım, bir ön
celik vermek şeklindedir. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmaıuoğlu tatmin 
edilmemiş iseniz, buyuran tekrar sorunuz efen
dim. 

ORAL KARAO'SMANOĞLU (Manisa) — Sa
yın Balkan, haklı olarak geri kalmış bölgele
re öncelik vereceklerini söylediler. Benim söy
lemek istediğim şu: Geri kalmış olsun veya ol
masın madem ki, yıllık programlan planlama
nın genel perspektiflerine göre belli bölgeler
de organize sanayi site'eri ihdas edilmiştir, 
bu ihdas edilen yerlerde bu kriter nazara alın
madan resmî ve özel sektör yatınmlarının bu 
bölgelere teksif edilmesinde fayda vardır. Bu
nu düşünüyorlar mı? Yoksa milyarlarca lira 
harcamışsınız, sanayii yeniden ihdas etmişsi
niz, fakat oraya yatırımları teşvik etmiyorsu
nuz. Meselâ burada. 

BAŞKAN — Yazılı cevap da verebilirsiniz 
efendim. 

İSANAYÎ YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Müsaade 
ederseniz sizin bu söylediğiniz teşvik husu
suna geldi, organize sanayi bölgeleri değil. 
O ayrı bir mevzu, teşvik işi ayn. Onu umumî 
izahatımızda arz etmiştik. Aslında biz, bugü
ne kadar halkımızın şu işsizlik meselesinde 
meydana gelen bu patlama noktası bizi mec
buren daha ziyade halkın katılacağı projele
re itmektedir. Fakat, biz özel sektörün memle
ket içerisindeki hizmetlerine de katiyetle ih

tiyaç duyuyoruz, onları teşvik etmeyi arzu edi
yoruz. Ancak; faraza diyelim ki, Erzurum'da 
bir şirket kuruldu, 10 bin ortağı olan bir fab
rika kuruluyor, 100 milyon eksiği var, kendisi
nin 900 milyonu var (Karilkatürize ediyorum) 
oraya vermek varken, Aydın'daki organize sa
nayi bölgesin'de yatırını yapacak olan özel 
sektördeki bir şahsa vermek olamayacak 
maalesef. Onun başka türlü teşvik çarelerini 
arayacağız. Belki biz ona başka yerden bizim 
taahüt etmemiz şartıyle, tavsiyemiz şartıyle 
dış kaynak bulmak gibi tedbirler alınaibile-
ceikrir. Bir tercih yapmak mecburiyetinde ka
lınınca, öbürünü tercih edeceğiz. Bu teşvik 
mevzuunu arzu ederseniz, daha sonra yazılı 
olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Rendeei. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Efendim, 
sorum gazete kâğıdı ile ilgilidir. 65 tona % 25 
tenzilât, 65 tondan aşağısına da % 10 zannedi
yorum tenzilât koydular. Buradaki kriter ne
dir? Zaten fakir olan Anadolu gazetelerine da
ha çok tenzilât yapılması gerekirken, zengine 
daha çok tenzilât, fakire daba az tenzilâttaki 
kasat nedir ? 

İkincisi; Niçin 50 ton, 100 ton değil de 65 
'ton, bunun hesabı neye göre yapılmıştır1? 

Üçüncüsü; gazetelere bu kâğıtlar verilir
ken, (Kararnamede sarahat yoktur gibi dedi
kodular var) hakikaten teminat alınmadan 
bunlara gazete kâğıdı verilmesi mümkün mü
dür, vermeyi düşünürler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İSANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-

DÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Bir kısmı
na daha evvel cevap vermiş idik, simidi sadece 
neden 65 ton tespit edildi, onu arz edeyim. 
Bu SEKA'nm elindeki listede bellidir. Azamî 
alınan kâğıt miktarıdır. Âzamiden başlayarak 
aşağıya doğru gitmek şüphesiz akıl icabıdır. 

Anadolu'daki gazeteleri korumak meselesi
ne gelince; burada müessesenin de kendine gö
re görüşü vardır. Büyük kâğıt istihlâk eden bü
yük gazeteler, büyük istihdam ile karşı karşı
dırlar. Onların gazete kâğıdına ödeyecekleri 
paradan duçar 'Olacakları zarar, istihdam hac
mi, bünyesinde olan büiyük kitleye de sirayet 
edecektir. Diğer taraftan Anadoluidalki gaze
telerin bir çoğunun resmî ilân almak için ku-
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rulduğu, aslında diğer büyük gazeteler kadar 
hizmet yapmadığı, kaldı ki, bir kısım kimsele
rin gazetecilik adı altında ucuz kâğıt olursa di
ğer kâğıt fiyatları yüksek olduğu için gazete
cilik formalitelerini kolaylıkla tamamlamak 
suretiyle müesseseye gelip ucuz kâğıt aldığını 
ve piyasaya karaborsa üzerinden saıttıklarını 
ifade ettiklerinden böyle bir tedbir alarak dü
şünülmüştür. Arz ettiğim giîbi bu böyle bir fi
kir ; yani bunu önlemek balkımmdan düşünül
müş bir şeydir, piyasadaki tatbikatından gö
receğiz doğru mudur, değil midir? Önceden bir 
şey söyleyemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, sualinizi soru
nuz, efendini. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (TaJbiî Üye) — Kü
çük sanayi erbabının bir işyerine sahip kıl
mak için, kurulmuş olan (kooperatiflere anasöz-
1 eşmeye ve kanuna aykırı olarak, küçük sana
yi ile hiçbir ilişkisi olmayan birtakım tüccar
ların ve zenginlerin hileli yolla girdikleri ve 
Bakanlığınız tarafından tahsis edilen kredi
lerin büyük kısmını aralarında bölüşerek mey
dana getirdikleri işyerlerini fahiş fiyatılarla 
hu küçük sanayi erbabına kiraya verdikleri 
Bakanlığınızca da bilinmektedir. 

Acaba, Bakanlığınız bu kooperatifçiliği de
jenere eden bu tutum hakkında ne gibi tedbir
ler almıştır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKERÎM DOĞRU (Kars) — Teşekkür ede
rim. 

Efendim, demin arz etmiştim; aslında iddia 
•tek taraflı yapıldığı gibi değildir, bazı yerlerde 
hu olduğu gibi, bazı yerlerde de bu iddianın 
tanı aksi çıkmaktadır. Asılında bu teşebbüse 
girerken projenin finansmanının bir kısmını 
o vatandaşın karşı1 ayacağı kendisine söylen
diği için bir kısmı buna inanmamakta, başlan
gıçta bu işe itibar etmemektedir. Fakat son
radan 'bu işin yürüdüğünü görünce .girmek is
tiyor, daha evvelce girmiş olan kimselere gö
re yer tespit edildiği için kendisine imkân 
kalmıyor, şüphesiz bu girenlerin içerisinden du
rumu biraz daha iyi olabilen insanlar olabili
yor, zengin insanlar olabiliyor. Bu defa kalkıp 
gelip diyor ki, bize kredi verilmedi de ona ve--
rildi, o bize pahalıya satıyor. 

i Demin arz ettim; Sanayi Bakanlığı olarak 
sadece vilâyetlerde yahut bu bölgelerle işbir-

I ligi yapmak suretiyle biz bu projeleri tahak-
I kuk ettirmeyi düşündüğümüz için bidayeten, 

projenin hizmetinin bir kısmı da o bölgelere 
düşmekte idi. Kendilerine ait hizmetita lâyiki 
veçhile ifa edilmemesinden mütevellit mey-

I dana gelen bu manzara aslında Sanayi Bakan
lığının hazırladığı bir şey değildir. Fakat ne 

I olursa olsun sonunda şikâyete sebebiyet ver-
I diği için bize düşen bu şikâyetleri önlemektir. 
I Arz ettim, bu da finansiman noksanlığından 
I illeri gelmektedir. Kabil olduğu kadar bütün 
I finansmanı Devletçe tamamlanmak suretiyle bu 

kooperatifleri, bu şahıslan da bir araya getir
mek suretiyle her şeyini hazırlayıp sadece 
mükellef haline getirdikten sonra, tapusunu 

I verdikten •sonra, tapusu üzerinde ipoteği de 
koymak suretiyle halletmeyi _ düşünüyoruz. Bu-

I nun için Sanayi Bakanlığına verilmiş olan 
kaynak kâfi gelmemektedir; ek kaynak temini 
için Çalışma Bakanlığı ile görüştük, çalışma
lara devam ediyorlar, bakalım netice nasıl ola
cak? 

BAŞKAN — Sayın Ergeçen, sualinizi so-
I ııın efendim. 

HASAN ERGEÇEN (Eskişehir) — 440 sa
yılı Kanunun özel bir hükmüne göre kamu ya
rarına, Hükümet, İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin bazı mal ve hizmetlerini temel mal ve hiz-

J met addeder ve bunların fiyatlarını tespit ede
bilir. Bu tespiti yaptığı zaman maliyet ile bu 
tespit edilen fiyat arasındaki farkı en geç mü
teakip bütçede o İktisadî Devlet Teşekkülüne 
ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu tespitin ka
mu yaran bahis konusu olduğu zaman yap
ması gerekir. 1966 yılında çıkan bir kararna-

I me ile demir, çelik, kömür, gübre, şeker kâğıt 
gibi malları temel mal olarak addetmiştir ve 
bunların fiyatlarını Hükümet tespit edebilir, 
n'ütekim tespit etmiştir. Bu tespiti maliyetin, 
üstünde veya altında yapabilir. Bu, Hüküme
tin bir tercihi, politikasıdır; ama burada kâğıt 
fiyatlarını tespit ettikten sonra ikinci bir ka
rarname ile muayyen miktarda sarfiyat ya
panlara % 25, muayyen miktarda sarfiyat ya
panlara % 10 gibi bir tenzilât sağlaması ve 
zararı usulüne göre ödenmesinden maksat, 

I eğer burada SEKA'nın bir zararı bahis mev-
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mu^olaeak.işemen geç, müteakip bütçec yılında 
Hazine; tarafından; bunun. SEKA'ya ödeneceği 
demektin 

Bdaaeaîalejiı, burada bu kararnamelerle ge
çici: olarak Hazineden mııayyen bir. kesime-, yar
dim olur. Tamamiyle bir kamu yararı olmamış 
MÂUI\ Bu balamdan Sayın Bakanımız bu nokfta-
da.bir sakatlık görmüyor muf 

SANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI AB-
DÜLKMRM DOĞRU (.Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

(Şüphesiz^ bu bir takdir meselesidir, kendile
ri; kamu yaranına görmüyorlarmış; şüphesiz, 
Hükümet kamu yararına gördüğü için karar-
orame çıkarmıştir. 

BALKAN — Sayın (rürsoytrak, sualinizi 
sorunuz, efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — So
rum Azat Saıi'ayiine ait olacaktır. 

Kütahya fabrikasının tevsii sırasında bir 
azot kompresörü alınması tamamlayıcı bir yatı
rım olarak öngörüldüğü halde müessesenin ica-
bedeo tahsisatı ayırmamasından. dolayı ve Yük
sek Denetleme Kurulunun müteakip yıllardaki 
ikazına, rağmen bu kararda: ısrar edilmesinden 
sonraki yatırım 8 milyon lira civarındadır. 
Üçüncü yılın nihayetinde 205 milyon lira Dev
lete zarar verildiği iddia ©dilimektedir. 

Şayet, bu gerçekse, şimdiye kadar bu husus
ta ne gibi işlemde bulunulmuştur, bunu istir
ham ediyorum. 

BALKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 

SANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI A£-
OÜL'KEEİM DOĞRU (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Bize şimdiye kadar böyle bir şey intikal et
medi, bu mevzuu tetkik edeceğim, malumat arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir, efendim; bu-
yuruüi!.. 

SANAYİYE .TEKNOLOJİ. BAKANI, AB-
DÜLKERJM DÖÖRU (Devamla) -*- Teşekkür 
ederian.. (Alkışlar.) 

BAŞKAN Son söz, Sayın Selâhaddin Ba-
bdiroğlu'nun. 

Sayın" Baibüroğlu, çalışma süremiz:saat 19,00' 
da bitiyor; daha bütçeyi de oylayacağız, ona gö
ne. konuşmanızın süresini tayin buyurmanızı is
tifham ediyorum. 

SELÂHADDİN BAfBÜROĞLU (CiHnfcaırtoaş? 
kanınca S. Ü.) — S a y ı n Başkan, degeriiı arka* 
daşlarım; 

Doğrusu, Bütçe :Karnıa Komisyonunda,Sama-. 
yi Bakanlığı bütçesi tar t ış ıbrkm Saynn.Bakan? 
la benim aramidaki konuşmalarda- kendimi son 
derece karamsarlığa kaptırmıştım; fakat şimdi 
Sayın.Bakanın özellikle yazılmış olan konuşma
sını dinleyince içim ferahladı. Eğer Hükümet, 
gelişmesini böyle kısa zamanlarda hızla yapar
sa gerçekten umut ettikleri zirveye kadar Tür
kiye'yi götürebilirler. Elverir ki, bu kadar;hızlı 
zamanda gelişmeler, karşılıklı eleştirilerden ya
rarlanarak olabilsin.-

Değerli arkadaşlarım; kamu hizmetlerinde 
siyasîlerin çalıştırdığı örgütlerin başındaki kişi
lerin yaptıkları kusurlu işler, ihmaller ya da ya
vaş davranmaların sonunda ortaya büyük zararr 
lar çıkabilir, bu büyük zararların hesabını da 
siyasîler vermek zorunda kalırlar. Şimdi^ ben on 
dakika içerisinde fosfalt; amonyak konusu, yani 
Türkiye'nin gübre konusundaki dar boğazı arz 
•edeceğim. Portakalı şimdi yedi liraya yiyoruz, 
eğer: Türkiye'nin gülbre konusu çözülanözse, se
neye yirmi liraya yeme ihtimali vardır; bu de
rece önemli bir konu. Ondan evvel de çimento 
sanayii dalında çimenito fiyatlarının ucuzlıatıla-
ıhileceğini ve çimento üretiminin artabileceğini 
bazı teknik rakamlar arz ederek örnekler de ve
rerek sizlere sunmak isterim. 

Komisyonda, Sayın Bakandan sorduğumda 
gerçekten teknik arkadaşlarla beraber bizim 
önerdiğimiz tipte çimento yapılsaydı, yedi yıl
dan, beri. veya beş yıkh.n beri, maliyetlerin 80 
lira daha ucuza olabileceğini Sayın Bakan ifa
de ettiler ve dediler ki, 1972 yılında 224 bin 
ton 1973 yıLnda 245 bin ton, 1974. yılında da 
plan olar ak. 440 bin ton traıs katkılı çimento ya
pacağız, böylece çimento üretimini artıracağız, 
maliyeti düşüreceğiz. 

Simidi, hal buraya gelinee, önemli bir dar bo
ğaz. ve Türk Devletinin, Türk halkının önemli 
ölçüde yıllandanfberi bir zarara sokulmuş oldu
ğu gibi konu ortaya çıkmaktadır. 

1966 yılında Türkiye'de çimento yetmeye
cek: diye 1967 yılı üretimine etkili olan haricî 
maldide katkılı çimento yapılmıştır ki, bu teknik 
standartlara uygun olmayan çimentodur; yaaa. 
toprak gibi malzeme katılmak suretiyle~ 1967 yı-
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ılımda üretim 700 bin ton kadar artırılmıştır. O 
zaman biz, Yüksek Denetleme olarak bu tür ça
lışmaları tenkid ediyorduk; fakat bir yandan da 
önemli teknik arızalar çıkarmaksızm üretimi ar
tırmasını sağlamışlardı, bu yoldan gidenler. Fa
kat, ne olduysa, ben fısıltı zemininden şeyleri 
(bu kürsüye getirmek istemem. O dönemde ka
mu teşebbüslerinin çimento fabrikaları daiha 
ağırlık teşkil ediyordu, özel teşebbüs azdı. Za
manla özel teşebbüs bu sahaya daha geniş ölçü
de girdi. Sonradan % 30 çimentoya standart 
tnas katılması .konusunida, standart çıktı; yani 
o yaJbancı madde değil de teknik madde katmak 
suretiyle çimentoyu daha ucuz, hatta bazı tek
nik yönlerden de daha iyi yapma olanağını res
mî makamlar standartlar çıkarmak suretiyle or
taya koydular. 

Tras, talbiatta bulunan bir püzolonik madde
dir ve talbiatta pişmiş çimentodur. Yeniden 
pıortlant çimentosu yapanken fırınlarda pişirme 
masrafını yapmaksızın, tıaibiatın toprağa vermiş 
olduğu çimento malzemesidir. Eğer bu alınırsa 
0 pişme için harcanan para harcanmamış olur. 
Özellikle kamu kesimi fabrikalarının yanında, 
yakınımda önemli ölçüde tras mevcuttur. Eğer 
bu traıslı çimento uygulansa idi 1972 yılında 
Türkiye çimento üretimimin toplamı 8 milyon 
ton, 1973 yılında (ıBugün sabahleyin öğrendim) 
10 milyon tondur. Eğer bunun % 50'sine traıs 
uygulansaydı ya da cüruf veya küllü çimento 
yapılabilseydi, teknik hiç bir arıza olmaksızın 
tersine bazı iyilikler getirmek kaydıyle, demek 
iki, 1972'de 4 milyon tonun % 30'u traslı olsa 
1 200 000 ton t ras ; yani tabiattan çimento kaıt-
malk suretiyle elde edebilecektiniz, çimentonun 
tonunda 80 lira daha ucuzlama- yapabilecekti
niz. 

Bendeniz, bu ucuzlatma yolunu kendi Hükü
metimin yetkili bakanına rapor olarak arz etti
ğim gibi, bu Hükümet kurulduktan sonra da 
aynı raporu Sayın Eyüpoğlu'na kişisel olarak 
;arz ettim; fakat görüyorum ki, alman tedbir 
yine de bir yavaş gidiş içerisindedir. 1972 yılım
da eğer tras katkılı çimento yapılsaydı, Türkiye 
bu parayla 400 000 tonluk üç tane çimento fab
rikası kurabilirdi, ya da bunu ihracetmjek su
retiyle değerlendirebilirdi. 

iŞimıdi, ben uygulamış oldukları programı da 
1974 yılında uygulayacakları programı da az 

görüyorum. Hele hele cüruflu çimento için İs
kenderun'a 100 000 tonluk fabrika kurmalarını, 
küçük bir kapasite seçilmesi yönünden de ten
kid ediyorum. Bir yandan biz küçük kapasiteli 
fabrikalarımızı 600 bine, 400 bine çıkarırken, 
bu nasıl bir planlamadır, niçin yapılır, anlamak 
son derece zor. 

Değerli arkadaşlarım, konuya daha güç ve
rebilmek için şunu arz edeyim: Önümde bir de 
rapor var. Bakınız 1969 yılında Almanya'da 
6 400 000 ton küllü çimento kullanılmıştır. Ya^ 
ııi, Batılı kullanıyor da siz kullanmıyorsunuz. 
O kadar zengin misiniz? Şimdi onlar kirli sana
yi diye kapılarını kapadılar, artık ihraç imkâ
nımız var; ama bu ihraç imkânını değerlendire
miyoruz. Bütün bu kusurları bu Hükümete yük
lemek mümkün değil, elbette ki, üç aylık bir 
Hükümetin kusurları değildir. Bu bir planlama, 
bir anlayış, memurları aktiviteye getirme, me
murları sorumlu olan bakan kadar heyecanla 
işe katma meselesidir. Burada bu aksamıştır. 

Olobal rakamlar verebilirim. Almanya'yı 
6 400 0O0 olarak demin arz etmiştim. Fransa'da 
traslı 4,5 milyon, Almanya'da 3,5 milyon, Batı 
ülkelerin de bu konuda son derece ileri gitmiş 
çalışmaları raporda var. 

Şimdi, bir konu daha arz edeyim: Niğde, Ço
rum, Antep ve Ankara'da çok iyi traslar olduğu 
halde, bu nasıl şeyse, genel müdürlük politiıka-
isıdır diye işletmeci kuruluşlara traslı çimento 
•yaptırmamaktadırlar. Aslında çimento fabrika
ları, bizim kamu hukukumuza göre de bağımsız
ıdırlar. Gene! Müdürlüğe bağlı değillerdir, vekâ
let vermek Suretiyle enirlerine girmişlerdir; 
ama Hükümet politikası olmadığına göre, genıel 
müdürlük politikası nasıl oluyor da tras imkâ
nı olan böy'e bir şeyin yapılmasına engel olu
yor, bu hangi güçtür? Bu benim için istif anı
dır. Buradan ancak bu kadar söyleyebiliyorum. 

Şimdi, 1 . 9 . 1973 günlü Çimento Genel Mü
dürlüğünün bir kararma rastladım. Bu karar
da; Afyon'dan, 18 bin von çimentoyu yanında 
tras olan Niğde fabrikasını» 3 200 000 TL. nak
liye parası ödemek suretiyle nakil kararı ver
mişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu 3 200 000 lirayla 
orada tras a elverişli, tesis yapma mümkündü 
ve nitekim buna benzer bir- imalâtı Sayın Sezai 
Türkeş'e 2 593 000 liraya yaptırmışlardır; ma-
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liyet zait % 20 ile. Demek ki, eğer bu işi idare 
edenler bir yıl önce gözlerini açabilseler, ya da 
başka bir tedbir alsalar, bu nakliye parasıyle 
orada yeni bir değirmen yapmak suretiyle Tür
kiye'ye çimento kazandırmaları mümkündür. 
Bu konuları dışarıda erer teknik arkadaşlarım 
arzu ediyorlarsa, teknik vasatta da tartışmaya 
hazır olduğumu duyurmak isterim. 

Bu dağınıklıktan Türkiye'yi kurtarmadığı
nız takdirde Türkiye'nin dünya ekonomik buh
ranı içerisinde canını kurtarabilmesi pek kolay 
olmasa gerektir. Tabandan, tavana kadar bu 
kalkınma bilincini ve uçan çimentonun zayi ol
ması acısını memurların ve yöneticilerin politi
kacıların duymaları zarureti vardır. 

Şimdi bu konunun üzerinde fazla durmuyo
rum. Her halde imajını verebildim. Tablonun 
fena tarafını verebildim Fosfat konusuna geç
mek istiyorum: 

Değerli ark adaşlarım; bu konuda Cezayir, 
Tunus'la Türkler arasındaki anlaşmalarda biz 
onlara çimento verecektik, onlar bize fosfat ve
receklerdi. Bu anlaşmalar hep tek taraflı işle
miş; biz çimento vermişiz, onlar bu anlaşmalara 
uymamışlardır A* e o zaman Mardin'deki fosfatın 
değerlendirilmesi konusu Türk plancıları için 
maliyeti çok yüksek görülüyordu, Çünkü, o za
man fosfat 6 dolara alınıyordu, şimdi fosfat 
55 - 75 dolar; yani tonu 750 000 TL. dır. Bu 
petrol ambargosu gibi bir ambargoya Araplar 
fosfat konusunu da koymuşlardır. Bu fosfatı 
eğer dışarıdan almak suretiyle (Amonyak ayrı 
konu) biz gübre üreteçeksek, Türkiye'nin büt
çelerinin yetişmesi bile zor olacaktır. O halde 
Hükümete bazı konular düşüyor. Bu Mardin'de
ki fosfat yataklarının kullanılması hatta daha 
acele tedbirler de almak mümkün. Zannediyo
rum Amerikalılar geçen jul rutubetli yerlerde 
bu fosfatı öğütmek suretiyle bir milyon ton 
kullandılar. Bizim de Kaıadeniz bölgesinde böy
le kısa yollardan halletmemiz mümkün ve yi
ne bir bürokratik engel var. Konuşma zamanı
mın az olması dolayısıyle tam olarak değin enle
yeceğim. 

Bürokratik engel şu : MTA'nın araştırmala
rına Etibank itimat etmediği için yeni bir son
daj makinesi sipariş etmekte veyahut etmiş; o 
sipariş edilen sondaj makinesi gelecek ve fosfat 
yataklarını Etibank inceleyecek, kendisinin 100 
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milyon tonluk bir rezervi var, 300 milyon tonum 
200 milyon tonu Etibaaık'ın, rakamlar belki de
ğişik olabilip 100 milyon tonu da bir özel te
şebbüsün1. Onun tenörü çak yüksek. O özel te
şebbüsü halledemiyorlar. Hiç olmazsa bu tenörü 
çok az olan Etibankın hissıesindeki fosfatı der
hal işletmek zorunluluğu vardır. Bunu 1 - 1,5 
yılda enerjik bir idare çözebilir ve fosfatı he
men öğütmek suretiyle de Karadeniz bölgesin
de yada başka yerlerde kullanabilir. 

Bu kürsüden şunu söylemek isterim; gübre 
konusunda Türkiye bir dar boğaza girmiştir. 
Araplar petrole koydukları ambargonun aynısı
nı fosfata koymuşlardır; fakat Allah'a şükür 
ki, Türk topraklarında fosfat var. Yalnız biz 
Türk topraklarında o fosfata, sahip olaaı özel te
şebbüsle kamıu teşebbüsünü ayarlayamıyoruz, 
çözemiyoruz, enerjik davranamıyoruz veya fos
fatı işletecek örgütlerimizi hızlamdıraimıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu çalışma süre
miz bitti, bağlayınız efendim. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Tamam efendim, bir dakikada 
bağlayacağım. 

Amonyak konusunda da değerli arkadaşla
rım, Cenup'ta kurulmuş olan gübre fabrikasın
da da önceden hazırlanmış olan ve Türk kamu
oyunda çok tartışması yapılmış olan amonyak 
dışarıya bağlı olarak temin edildiği için, o za
man zammederim 35 dolara alınıyordu şimdi 
(Amonyak konusuna Karma Komisyonda Sa
yın Bakan cevap verdiler, doğrusu tam tatmin 
olmadım) 300 - 400 dolara alınmaktadır. O da 
isterlerse vereceklerdir. Şimdi bu da bir dar bo
ğazdır; ama bu olmuştur, bunu düzeltmek müm
kün değil, fosfat gibi değil. Şimdi bu türlü pa
halıya; yani anlaşmaya uymamak, karşı tarafın 
anlaşmayı bozması şeklinde 10 misline aldığımız 
amonyakla, gübreyi köylüye nasıl veririz diye 
sorduğumda Sayın Bakam «Devlet farkını verir 
gübreyi ucuza satarız» dediler. Bu yolun vergi 
mükellefinin sırtına endirekt yoldan yükleme 
okluğu malum. Bu konularda bugünkü dinledi
ğim hususlardan sonra Bakanın kişiliği hakkım
da ve Bakanlık hakkındaki umudum çok 'art
mıştır. Sanayi Bakanlığı bu konuya enerjik bir 
şekilde eğitirse dar boğazladı bir ölçüde çözebi
lirler. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, çalışma süremiz 
saat 19,00'a kadar tespit edilmiştir. Ancak, 5 
ıdakika içinde 'bütçeyi oylayabiliriz. Çalışma sü
resinin 5 dakika uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B) SANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 10 955 407 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 7 841 549 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Sanayii koruma ve geliştir
me 125 963 731 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 Küçük sanatları koruma ve 
geliştirme 182 328 083 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sanayii teşvik, uygulama 7 039 049 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-

• 1er... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 36 948 427 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın 1974 yılı Bütçesi oylanarak kabul edilmiştir. 
Bütçe uygulamasının milletimize, memleketimize 
ve Bakanlık camiasına uğurlu sonuçlar verme
sini dilerim. 

(C. H. P. sıralarından «Tümü oylanmadı» 
sesleri) 

Hayır efendim tümü oylanamaz. 
Birleşime saat 20,30'da devam etmek üzere 

ara veriyorum. 
Kapanma saati : 19,03 

-4*fr-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılınla saatti : 20,30 

BAŞKAN : BasfeanvebM Necip MMelâimoğlu 

KÂTİPLER : Eknemı Ealray (Burdur) - Osmian Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimin Üçüncü Otu
rumunu açıyorum. 

C) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/79; 
C. Senatosu : 1/257) (S. Sayısı: 346) (Dağıtma 
tarihi : 30.4.1974) (1) 

(1) 346 S. Sayılı basmayazı 2.5.1974 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü bütçelerinin müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon yerlerini 
alsınlar. 

KÂZIM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
söz alanların sırasını da açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Açıklarım efendim. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Dev

let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri 
üzerinde, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Varışlı, buyurunuz efendim. 

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

Adalet Partisi Grupu adına 1974 malî yılı 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi 
üzerinde görüş, tenkit ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Nüfusumuzun % 70'ini ilgilendiren Gıda-Ta-
rını ve Hayvancılık Bakanlığının Bütçesini eleş
tirmekten memnunluk duymaktayız. Tarım 
ürünleri, memleketimizin hayatî meselesini üze
rinde taşımakta olup, genel politikamızın ağır
lığını teşkil etmektedir. Tarım ürünleri, millî 
gelirimize büyük katkıda bulunmakta, ve millî 
gelirin ortalama % 30'unu, ihracatımızın '% 80' 
ini teşkil etmektedir. 

Sayın senatörler; yıl 1071, Malazgirt Mey
dan Savaşı; bir tarafta 250 000 kişilik çelik 
zırhlarla mücehhez Bizans Ordusu, karşısında, 
gönülleri iman dolu, sadece 40 bin kişilik Alp
aslan Kumandasında Türk Ordusu; «Allah Al
lah» nidalarıyle elde edilen bir vatan teslim et
tiler bize. İşte Anadolu'muz, 18 Mart Çanakkale 
Zaferiyle koruduğumuz vatan işte. Ne yazık ki, 
üzerine kumar oynamaya çalışanlar, bugün ka-
rasapanla karış karış toprağını işleyen Türk 
çiftçisine, seçilme gayesiyle meydanlarda yalan
lar söyleyerek, türlü vaatlerde bulunan, derle
me ve toparlama bir iktidar grupuna sesleni
yorum. Ne yazık ki, foyanız kısa zamanda mey
dana çıkmıştır. Seçinılerlen sonra getireceğiniz 
ak günler, nerede kaldı; ama siz, ak günlere 
değil, Türk Milletini kara günlere götürüyorsu
nuz. Sizi bu mukaddes kürsüden Büyük Mille
timize şikâyet ediyorum. 

Sayın senatörler; bugünkü iktidar, eleştir
diğim Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
konusunda ne yapmıştır ? Hiç. Sadece şunu yap
mıştır; Bakanlığın ismini değiştirmiştir, ismini 
değiştirmekle işe başlayan Hükümet yetkilile
rine sesleniyorum : 

Dünyada gelişmiş ülkelerde «Gıda ve Tarım 
Bakanlığı, Besleme ve Tarım Bakanlığı, Tarım 
ve Balıkçılık Bakanlığı» gibi isimler duyduk; 
ama «Tarım» kelimesinin kapsamının mânasını 
değiştiren düşünceye rastlamadık. Kanaatimizce, 
«Tarım ve Koordinasyon Bakanlığı» ismi daha 
iyi olurdu. Biz isim üzerinde durmuyoruz. Dur
duğumuz şey varsa, o da icraattır. Zira, tarım
la ilgili birçok büyük kuruluşlar ve geniş yet
kiler diğer bakanlıklardadır. Bakanlık, bugün
kü kuruluş ve yetkileriyle Türk tarımını kal
kındırmaktan çok uzaktır, hatta toprak ve ta
rım reformunda bile söz sahibi değildir. Ba
kanlığın, son personel tasarruflarını üzüntüyle 
karşılamaktayız. Siyasî ihtiras ve hırs uğruna, 
yıllar yılı ömrünü bu Millete vakfetmiş insan
ları bir kalemde silme gayretine düşen Hükü
metten ne beklenebilir? Bir misâl vereceğim; 
Zi^aî Mücadele Genel Müdürlüğünden bahset
mek istiyorum. 35 yıl Tarım Bakanlığının hiz
metinde kalmış ve 25 senedir de bu Bakanlığın 
mesul mevkilerinde hizmet etmiş bir idarecimiz-
di. Kendisinin ağır bir hastalıkla mücadele et
tiği müşkül zamanında alelacele işten alınması 
cidden acıdır. Acaba üzülerde hastalığına te
sir eder mi düşüncesi yok. Bunca hizmetten 
sonra, birkaç hafta tasarruf geciktirilemez miy
di Sayın Bakanım? Kanaatimizce, Sayın Ba
kanımız günah işlemiştir. Şüphesiz, Sayın Ba
kanın tasarruflarına hakkımız yoktur; ama de
vam etmekte olan huzursuzluğun önlenmesini 
zamanla halledebilirdi. 

Sayın senatörler; Bakanlık olarak şu husus
ların cevaplandırılmasını istiyoruz. Bu yıl Or
ta - Anadolu'da sarı ot mücadelesi yapılacak 
mı, yapılmayacak mı? İlâç sıkıntısı olduğu 
söylenmektedir, ilâç sıkıntısı var mıdır, yok 
mudur? Sayın Bakanın bu konudaki düşünce
leri ve tedbirleri nedir ? 

Sadece Devlete bağlı çiftliklerde bu mücade
lenin yapılacağı çiftçimizin böyle bir mücadele
den mahrum bırakılacağı tetkiklerim neticesin
de anlaşılmıştır. Eğer, bu husus böyle ise, şa-
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yet tetkikimde yanılmıyorsam, Sayın Bakana 
şimdiden haber veriyoruz Türk çiftçisinin hası
lat zamanı göreceği hububat yerine sarı otla 
karşılaşacağından Sayın Bakanın şimdiden ted
bir almasını rica ediyoruz. 

Bir hususa kısaca temas etmek istiyorum. 
O da düzenlenemeyen tohumluk mevzuudur. 
Tohum Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından 
15 Ağustostan itibaren şevke hazır ve en geç 
Eylül sonuna kadar sevkiyat bitmiş olur. Hal
buki, çiftçinin eline çok geç geçen, hattâ zîa-
manı geçtikten sonra ulaşmaktadır. Bilhassa 
Meksika menşeli buğday tohumlarının yenilen
me ihtiyacı had safhaya varmıştır. Bu tohum 
türü normal üç senede bir değiştirilmelidir. 
Maalesef bu tohumların gelişinde teknik kötü 
politikaya alet edilmiştir. Bugün araştırmalar
dan gelen orijinal tohumlar doğrusu bizleri pek 
tatmin etmemektedir. 

Kanaatimiz odur ki, teknik yönden Türki
ye'de tutulan yeni çeşitlerden 500 ton ekim mev
simine kadar getirilmelidir. Aksi halde verim 
düşmesi devam edecektir. 

Ziraat Bankasındaki dar boğazlar biran 
evvel çözümlenmelidir. Türkiye'de ki, tohum
culuğun sağlam bir esasa bağlanması için to
hum endüstrisi adı altında gayet iyi bir proje 
hazırlanmıştı. Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
çiftlikler ortak bir şirket haline getirilecekti. 
Başlangıçta Devlet Üretme Çiftliğinin katkısı 
% 80 civarında olacak, sonraki yıllarda fakir 
çiftçilerin hisseleri artarak Devlet Üretme Çift
likleri % 20'ye düşecekti. Bu proje özel olarak 
getirilen iki yabancı uzmana ela tetkik ettiril
mişti. Yaptığım tetkik neticesinde uzmanların 
verdiği cevap şu olmuş. Türkiye'de 43 ncü 
devlet olarak bu işi tetkik ediyoruz. Bu proje
yi fevkalâde iyi bulduk, ilâve edecek ve çıkarı
lacak hiçbir husus yok. Bu rapor halen Tarım 
Bakanlığında mevcuttur. Sayın Bakanın bu 
konu üzerine eğilmesi, memleketimiz için ha
yırlı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler; daha evvelki yıllarda bu
gün iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
puna mensup Sayın Sözcünün konuşmalarını 
zabıtlardan okuyorum. Bakınız ne diyor: «Mah
sulü meydana getirmek için lâzımgelen alet, 
edavat, traktör, yedek parça, su motorları, to
humluk, gübre, tarım dlâçları ve akaryakıt fi-

I yatlarında astranomik artmalar olmuştur.» Ge
çen yıllardaki zabıtlardan birinden okudum. 

I Şimdi biz de diyoruz ki, bu artışlar astro-
I nomik değil, süper astronomik olmuştur. Sayın 
I Bakandan bunun cevabını istiyoruz. 

I Bir zamanlar gübre fiyatlarında zam göre-
I ceği ve yüksek oranda olacağı söyleniyor. Sa-
I yın Bakanın bunu imkân vermeyeceği bilhassa 
I bu mevzuda mutlak sübvansiyona gidileceğine 
I inanıyoruz. 

I Bakanlığın bütçesinde 6 milyon dekar kont-
I rollü buğday ekimi projesi yer almaktadır. Kır-
I sal bölgelerde birkaç senedir devam eden proje-
I dir, bu. Bu projede çalışan ilgili yeter eleman 
I var mıdır? Yeter vasıta ve tahsisat var mıdır, 

bu projede1? Bu projeye bugüne kadar % 23 
I nispetinde gübre verilmiş midir? Verilebilmiş 
I midir? •% 20 nispetinde tohum verilmiş midir? 
I % 20 nispetinde mücadelesini yapabilmiş mi

dir? Kredi, traktör gibi herhangi bir problem
lerini çözebilmiş midir? Ben söyleyeyim sayın 
arkadaşlarım, hayır.. Aldatmaca oynamayalım; 
dertler Bakanlık binasının odalarında değil, 

I tarlalarda yatmaktadır. 

I Sayın senatörler; dünya nüfusunun süratle 
I artması, insanların beslenmesi için gerekli gıda 
I maddelerinin teminini önemli bir problem 
I haline getirmiştir. Diğer taraftan gelişmiş ül

keler halkı çok daha iyi yaşama şartları ister
ken, gelişmekte olan ülkeler de pelk haklı ola-

I rak ıbugünkünden daha iyi yaşatma şartları iste-
I mektedir. Bu taleplerin süratle artmasının ya-
I nmda dünya hammadde kaynaklarının tüken

mesi insanlığı düşündüren diğer en önemli ko-
I nudur. 

I Nüfus patlamasını yavaşlatmak (bütün insan-
I lara yeterli ve dengeli gıda maddelerini temin 
I etmek ve diğer yandan 'bütün insanların mede-
I nî ihtiyaçlarından faydalanması için sanayi 
I ürünlerinin üretimini arltırmak ve yeterli ham-
I maddeleri temin etmek 20 nci asrın son çeyre-
I ğinin en zor problemidir. Bu önemli probletm-
I 1er ve problemli dünyada vatandaşlarımızın ıgı-
I dasını yeterince temin etmek, ekilebilir arazi-
I mizi geliştirmek ve bu araziden daha çok mah-
I sül almakla «mümkündür. Bu ise, arazinin ıslahı, 
I sulanması, sunî gübre kullanılması ve nihayet 
I tarımın mekanizasyonu ile sağlanabilir. 
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Tarımda mekanizasyonda en önemli unsur 
traktördür. Türk ıçk'tçisi traktörün önemini ve 
faydasını çok iyi anlamıştır. Son yıllardaki ta
lep artışı bunun en güzel örneğidir. 1974 yılı 
talep tahmini 42 500 ve üretim ve ithalât tah
mini 36 000'dir. Gerekli traktörler ancak yurt 
içi ve ithalât ile karşılanabilir. Bugün mevcut 
altı t raktör fabrikasının kapasiteleri toplam 40 
ıbin adet olmakla beraber 1974 yılı üretimleri 
34 500 adet civarında olacaktır. Gelecek yılla
rın talebinin karşılanması, ancak mevcut fab
rikaların tevsiileri ile mümkündür. Bu fabri
kalar 1974 banarında yatırımlarına başlayabi-
lirlerse, ancak 1977'de yurt içi talep kendi fab-
rikalarımızca karşılanabilecektir. Talebin kar
şılanmasında diğer bir imkân da traktör ithali
dir. Dünya milletlerinin daha fazla gıda üreti
mi çalışması sonucu her millet mevcut maddî 
•olanaklariyle herşeyden önce gübre, traktör ve 
biçer - döver almak istiyor. Bu sebeple hem 
traktör fiyatları artmakta ve hem de traktör 
bulma olanakları meydana gelmemektedir. 

Bugün Türkiye'mizde traktör sanayi ve ona 
gerekli yan sanayi Avrupa'dakilerin seviyesine 
gelmiştir. Traktör sıkıntımız üretim sayısının 
yetersizliğindendir. Arzu etmediğimiz karabor
sanın önüne polisiye tedbirlerle geçilmesi müm
kün değildir. En kısa zamanda alınacak tedbir 
üretimi artırmaktır; yani fabrikaların genişle
tilmesine gün kaybedilmeden başlanılmalıdır. 
Bilhassa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ti
caret Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
kısır münakaşaları ve küçük hesapları bıraka
rak derhal projelerin tatbikine müsaade etme
lidir. 

Sayın senatörler; yapılan bilimsel araştırma
lar sonucu bugün memleketimiz gibi az gelişmiş 
ülkelerin dalha hızlı bir ekonomik gelişme hı
zına, siyasî istikrara ve köy halkının, yani çift
çilerin genel olarak daha üstün bir yaşama se
viyesine kavuşabilmesi için sosyo - ekonomik so
runların hallinin aşağıda sıralanan ba§lıea dört 
mühim problemi çöz [imlemek yolunda alacakla
rı tedbirlere bağlı olduğu kanaatindeyiz. 

Tarım ve köy sektörüne karşı beslenen poli
tik ilginin büyük ölçüde teşvik edilmesi. 

Gıda maddelerinin üretim, dağıtımı ve tü
ketiminin geniş miktarda artırılması. 

Bugün köylerde mevcudolan efektif gelir se
viyelerinin bir misline çıkarılması. 

Ziraî kaynakların gerektiği gibi ve rasyonel 
bir tarzda kullanımının bilfiil çoğaltılması. 

Yukarda arz ettiğim ve saydığım, ülkemiz 
gibi iktisaden az gelişmiş ülkelerin karşı karşı
ya bulundukları başlıca bu dört problemi çö
züm yolu bulunması konusunda her ne kadar 
bazı olumlu ilerlemeler kaydedilmiş bulunuyor
sa da, bu gelişmeler arızî ve keyfiyetsiz olmak
tadır. Nitekim, çiftçilerin sağlayabildiği nüfus 
başına gelir seviyesi, şehir halkının sağladığı 
gelirin 1/3'ünden aşağı bir seviyede kalmakta 
ve özellikle herhangi bir gelir sevij^esi artışı 
gayrisafi millî hasılada yer alan artışlara pa
ralel ölçüde fazlalaşmaktadır. 

Ülkemizde ve gerekse dünya çiftçi toplulu
ğunun ekseriyeti lehine sağlanacak asgarî ya
şama seviyesi hedefinin gerçekleşmesi yolunda 
kaydedilecek terakkilerin hızı, fert başına isa
bet eden düşük verimliliği ortadan kaldıracak 
üslupta olmalıdır. 

Türkiye'nin ziraî problemlerinin esası başka 
memleketlerin çoğunda olduğu gibi fert başına 
isabet, eden düşük verimliliktir. Onun için de 
Hükümetlerin millî gelirlerinin başarısını müm
kün kılacak politikaları geliştirmeye faaliyet 
gösterirlerken evvelâ çiftçilerin karşılaştığı im
kânsızlıklar ve düşük verimlilik farkına varı
lıp ortadan kaldırılmalı ve müteakiben yeni ve 
İslah edilmiş müesseseler ve teşkilât bünyeleri 
vasıtasiyle yeni veya ıslah edilmiş teşvik un
surlarına yer verilmelidir. 

Sayın senatörler, Türk tarımının kalkınma
sının hızlandırılmasında Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının diğer bakanlıklara dağü-
mış olan kuruluş ve yetkiler üzerinde organi
zatör olarak büyük rol oynaması ve hiç olmaz
sa bu 'hususta geniş yetkili olması gerektiğine 
inanıyoruz. 

Sözlerime son verirken Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı bütçesinin memleketimize, 
Milletimize ve Bakanlık mensuplarına ha3arlı 
ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bu mevsimde Türk 
çiftçisinin yüzünü güldürecek olan bereketli 
yağmurların yağmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ediyor ve Yüce Heyetinize grupum ve şansım 
adına saygılarımı sunuyorum (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Ziya Gökalp Mülayim, buyu
runuz efendim.. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİYA GÖKALP 
MÜLAYİM (Samsun) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1974 
bütçe kanun tasarısı üzerinde C. H. P. Senato 
Grupunun görüşlerini belirtmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Tarım Bakanlığı Bütçesini oluşturan rakam
lar, Bütçe Karma Komisyonunda aıyrıntilarıyle 
tartışılmış bulunuyor. Bu nedenle, biz, burada 
Ibütçenin rakamları üzerinde, değil, bütçenin si
yaseti üzerinde duracağız. Bütçe vesilesiyle 
Grupumuzun, Türk tarımının bazı önemli so
runları üzerindeki görüş ve temennilerini ve 
bunların bütçeye nasıl yansımış olduğunu belir
teceğiz. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1974 
ibütçe kanunu tasarısında belirtildiği üzere 
tanım ekonomisinin başta gelen sektörlerinden-
d'ir. Millî gelirin % 26'sı tarımda üretilmekte
dir. Tarım ürünlerinin ihracattaki payı % 68' 
dir. Genel nüfusun % 59,9'u köylerde oturmak
ta, ve genel aktif nüfus içinde tarımsal aktif 
nüfusun payı ise '% 67'yi bulmaktadır. 

Ne kadar sanayileşirsek ısanayileşelim, Türk 
ekonomisinde tarım daha uzun müddet ağırlığı
nı hissettirecektir. Esasen güçlü bir sanayi 
toplumu da tarımın güçlü olmasını zorunlu kı
lar. Bu bakımdan, Türkiye'de tarımın ihmal 
edilmesi mümkün değildir, Tarımın temel sorun
ları cesaretle ortaya konulmalı ve tarım politi
kası, bu sorunları en kısa zamanda ve en rasyo
nel biçimde çözecek yönde oluşturulmalıdır. 
Ortak Pazar üyeliğine attığımız adımlar da, 
tarımda köklü tedbirler almamızı (gerektirmek
tedir. Aksi halde Ortak Pazara tam üyeliğimi
zin gerçekleşmesi halinde yalnız sanayide de
ğil, tarımda da büyük kayıplara uğramamız 
mümkündür. 

Türkiye'de tarımın en önemli sorunu toprak-
.tır. Şu üç nedenden dolayı toprak önemli bir 
«orun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1. Türkiye'de toprak dengesiz olarak dağıl
mıştır. 1970 tarım sayımına göre, Türkiye'de 
100 dekarın altında toprağa sahip işletmeler, 
mevcut işletmelerin % 90'nını teşkil etikleri 

halde, bunların ellerinde bulunan toprak, işle
nen tüm arazinin sadece % 53'üdür. Arazinin 
diğer % 47'sini ise, 100 dekarın üzerinde top
rağa sahip % 10'nun elindedir. Hatta daha il
ginç olanı, işletmeler toplam sayısının sadece 
binde 5'i olan, 500 dekarın üstündeki işletmele-
ırin sahipleri elindeki toprak -miktarının işlenen 
tüm arazinin % 11'i olmasıdır. Bu toprak dağı
lımı dengesizliği ile ilgili rakamlar, bilhassa ge
çen yıl Mecliste Toprak Reformu kanun tasarı
sının tartışılması dolayısiyle uzun uzun eleşti
rildi ve çok daha ayrıntılı rakamlar vermek 
mümkün,. Hatta, toprak reformunun gerekçele
rinin en önemlilerinden birisi de bu oprak da
ğılımı dengesizliğidir. 

2. — Türkiye'de toprak, işletmelerin çok 
önemli bir kısmında işleyenin elinde değildir; 
üreticilerin 1 milyona yakın kısmı, işlediği top
rağın mülkiyetine sahip olmayıp başkasının top
rağını işletmektedir. Büyük mülk işletmelerde 
de toprağın işleyeneııin elinde olduğu söylene
mez. Bu işletmelerde toprağı gerçekte işleyen 
işçi durumundadır. Toprak sahibinin toprağı iş
lememesine katkısı 'asgarî derecededir. 

3. — Türkiye'de toprak, dengeli dağılnuadığı, 
genellikle işleyenin elinde bulunmanığı ve üreti
ci yaygın bir şekilde kooperatifleşmediği için 
teknik yönden de verimli bir şekilde işletilme-
mektedii'. 

Toprak dağılımı dengesizliği ve tarımın et
kili bir şekilde vergilendirilmemesi nedeniyle 
Türk tarımında gelir de dengesiz olarak dağıl
maktadır. Gelirin dengesiz dağılımı da, sosyal 
açıdan karşımıza önemli bir sorun olarak çık
maktadır. 

Tarımda toprak ve gelir dağılımı dengesizli
ği sorunlarına ilâveten, tarımda aracılık ve te
fecilik de çözülmesi gereken önemli sorunlardan
dır. Aracılık ve tefecilik nedeniyle, üretici köy
lü, emeğinin karşılığını alamamaktadır. 

Bu arada tarımın; kredi, sanayileşme, işsiz
lik, tarımsal sigorta gibi sosyal ve ekonomik; 
sulama, gübreleme, tohumluk temini bitki ve 
hayvan hastabklarıyle mücadele, makmalaşma, 
hayvan yemi temini, hayvan ıslahı gibi teknik 
sorunları da önemle zikre değer. 

Sayın senatörler; bizim görüşümüze göre, 
ancak bu sorunların hepsinin en resyonel biçim
de çözülmesi ile, kırsal alanda yaşayanların, 
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sosyal .adalet ilkelerine bağlı olarak, gelir sevi
yesi yükseltilmiş ve tarım sektöründen bekleni
len amaçlar gerçekleşmiş olur. 

Tarımın yukarda belirtmiş olduğumuz temel 
sorunları nasıl çözülebilir'? Grupumuzun bu ko
nudaki görüşleri şöyledir : 

Türkiye'de toprak sorununun çözümünde 
toprak - insan ilişkisinin düzeltilmesi ve tarı
mın ilkel yapısının değiştirilmesi önem taşımak
tadır. Bunun «için tarımdaki toprak ve gelir da
ğılımı dengesizliğini giderecek, toprağın ve ge
lirin adil bir şekilde dağılmasını ve 'esas itiba
riyle toprağın mülkiyetine toprağı işleyenin sa
hip olmasını sağlayacak etkili bir toprak refor
mu yapılmalıdır. 

Her ne kadar 12 Mart sonrası dönemde uzun 
tartışmalardan sonra bir «Toprak ve Tarım Be-
formu Kanunu» adı altında sözde bir toprak re
formu kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun 25.6.1973 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fakat toprak re
formunu istemiyerek benimsemek, daha doğru
su benimser görünmek zorunda kalanlar, bu /ka
nuna, toprak reformunu iyice yozlaştıracak bir 
nitelik vermeye özel dikkat göstermişlerdir. Bu 
kanuna göre yapılacak toprak reformu, genel
likle lâftan ibaret kalacaktır ve bu reforma 
umut bağlayan köylülerde hayal kırıklığı uyan
dıracaktır. Bu noktanın şimdiden böylece sap
tanmasında yarar vardır. 

Tarımda gelir dağılımı dengesizliğini gider
mek için ise, toprak reformu yanında, tarımın 
etkili bir şekilde vergilendirilmesi de önem ta
şımaktadır. Tarımla uğraşanlar, Anayasanın da 
emrettiği şekilde, malî güçleri oranında vergi
lendirilmeyecek olurlarsa, tarım ürünlerine uy
gulanan yüksek taban fiyatı politikasından da
ha ziyade büyük çiftçiler yararlanacağından, ta
rımdaki gelir dengesizliği gittikçe artar ve bu 
hal, önemli sosyal huzursuzluklara sebep olur. 
Bu bakımdan, tarımsal kazançların vergilendi-
rilnıesindeki boşluklar, özellikle muaflık ve gö
türü gider emsalleri yönünden mutlaka doldu
rulmalıdır. Tarımda 3 milyar liraya yakın bir 
vergi potansiyeli olduğu hesaplanmaktadır. Bu 
potansiyelden yararlanılmalıdır. Hükümetin bu 
yönde yapmakta olduğu hazırlıklarda başarılı 
olmasını dileriz. 

Sayın senatörler; her ne kadar «Tarımda ve
rimli ve adaletli bir düzen değişikliğinin gereği 

olan bir toprak reformu yapılmadıkça, tarımda 
ve sanayide gelişme bir ölçünün üstünde hızla-
namaz, geniş halk toplulukları yoksulluktan kur
tulamaz. Sıhhatli bir kentleşme olamaz, toplum 
yapısı çürük temelli bir yapı gibi kalırsa da» 
sadeoe toprak reformu ile de Türk tarımının 
bütün sorunlarının çözülebileceği iddia edile
mez. Toprak reformuna ilâveten bütün tarımda 
çalışanların teknik tarım yapma olanaklarına 
kavuşturulması ve aynı zamanda, aracı ve tefe
cilerin sömürüsünden kurtarılmaları için yay
gın ve etkili bir kooperatifleşme gereklidir. 

Türk tarımında kooperatifleşmenin önemi, 
tarımın işletme yapısından ileri gelmektedir. 
Türk tarımına küçük işletmeler hâkimdir. Mev
cut işletmelerin % 90'ı 100 dekardan küçük 
toprak işletmektedir. Hatta, yapılacak bir top
rak reformu ile, küçük mülk işletmelerinin ade
di daha da artacaktır. 

Tarımda küçük mülk işletmelerinin ülkemiz 
için sosyal, ekonomik ve siyasal birçok faydala
rı vardır; fakat küçük işletmelerin teknik ta
rım yapılması yönünden bazı sakıncalarının ol
duğu da bir gerçektir. 

İşte Türkiye de bir taraftan küçük mülk iş
letmelerin faydalarını kocamak isteği, diğer 
yandan modern ve verimli -ir tarıma geçiş için 
onların sakıncalarını giderme gereği, tarımda 
yaygın ve etkin bir kooperatifleşme zorunlulu
ğunu yaratmakladır. Çünkü küçük işletmelerin 
faydalarını koruyarak sakıncalarını giderebile 
cek tek örgüt kooperatiftir. Hatta bunun içindir 
ki, ünlü İtalyan ziraî ekonomisti Profesör Sen-
Piyer, kooperatifi; «Tanını ekonomisi alanında 
son yüzyılın en büyük buluşu olarak nitelemek
tedir. 

Tarımın küçük işletmelere dayanan bütün 
Avrupa ülkelerinde, tarımsal kooperatifçiliğin 
gösterdiği gelişmede, kooperatifçiliğin tarımsal 
kalkınmadaki önemini açıkça göstermektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Böylece, tarımın bazı Önemli sorunlarını çö
zümde grupumuzun esas görüşünü kısaca belir
tikten sonra, gelelim şu anda tartışmakta oldu
ğumuz tarım bütçesine: 

Önce şunu belirtelim ki, Türk tarımının yu
karıda belirtmiş olduğumuz sorunları sadece Ta
rım Bakanlığını ilgilendirmemektedir. Bu ko-
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nuyla ilgili diğer Bakanlıklar da vardır. Bu ba
kımdan, sadece Tarım Bakanlığı bütçesine ba
karak, tarım sorunlarına çözüm getirilip getiril
mediği hakkında fikir yürütmek imkânsızdır. 
Zaten bütçe vesilesiyle tarım politikası hakkın
daki görüşlerimizi belirtiğimizden, bütçenin ta
rım sorunlarına getirdiği çözümler için de sade
ce Bakanlığın bütçesi ile sınırlı kalmayacağız, 

Tartışmakta olduğumuz bütçe, bir C. H. P. -
M. S. P. Koalisyon Hükümeti bütçesidir. Bu iki 
partinin, Koalisyon Protokolü ve Hükümet 
Programına müştereken yansıyan görüşlerini 
gerçekleştirme amacını gütmektedir. Bu müşte
rek görüşler küçük üretici köylüden yana top
rakta çalışanlardan yana bir tarım politikası 
oluşturmadır. Konuşmamızın başında belirtiği-
miz üzere, Türkiye'de toprak sorununu çözecek 
etkili bir toprak reformu yapılmadıkça, yük
sek taban fiyatı politikası ve tarım teknolojisin
deki yenilikler^ tarımsal üretimi ve köylünün 
gelirini bir ölçüde artırsa bile, tarımda sosyal 
adalet içinde gelişme gerçekleşemez, sosyal hu
zursuzluk ortadan kalkamaz. 

Sayın senatörler; 
1974 Bütçesi, genellikle tarım sorunlarım 

Devletin olanakları nispetinde çözme amacını ta
şımaktadır. özellikle, tarımın kooperatifleşme
sine Hükümet Programında genig yer verilmiş 
olmasını şükranla anarız. 

Türkiye'de kooperatifleşmenin en önemli so
run olan kendi sorununu çözmek üzere bir Koo
peratifler Bankasının 1974 yılında kurulması 
bütçede isabetle yer almış bulunmaktadır. Bu 
bankanın, bir Devlet bankası veya bir İktisadî 
Devlet Teşekkülü olarak değil, yönetim ve fi
nansmanına kooperatif ve üst örgütlerinin sa-
hibolacağı gerçek bir Kooperatifler Bankası 
olarak kurulmasını temenni ederiz. Devlet, bu 
kuruluşa idarî ve malî yönden yardımcı olma
lıdır; fakat yönetimini kendi eline almamalıdır 
ki, banka bir kooperatifler bankası olsun. 

Kooperatifler Bankasının bir Devlet banka
sı olmaması, Koalisyon Porotokolünün 13 ncü 
maddesinde belirtilen «Bugün Devlete bağlı ko
operatiflerin ortaklarına hizmet edecek, serbest, 
demokratik ve verimli birer kooperatif haline 
getirilmesi ve idarî bağımsızlıktan kurtarılması 
için gerekli çalışmalar hızla sürdürülecektir» 

şeklindeki görüşe de uygun olacaktır. Zira, ko
operatifler ancak kendi finansman kurumuna 
sahibolursa, idarî bağımsızlıklarına kavuşabilir
ler. 

Ayrıca, Hükümet programına paralel olarak 
yaygın bir kooperatifçilik eğitimi çalışmaları 
başlamıştır. Kooperatif yöneticilerini yetiştire
cek kooperatifçilik okullarının bir an önce ku
rulmasını bekliyoruz. Tarım Bakanlığının da, 
köylüye ulaşan geniş yayım faaliyetlerinden ko
operatifçiliğe gereken önemi vereceğinden şüp
he etmemekteyiz. Tarım Bakanlığına bağlı bü
tün tarım okullarında kooperatifçilik dersleri 
konulmasında yarar görmekteyiz. 

Değerli üyeler; Grupumuzun, tarımda halk 
sektörünün oluşumu ile ilgili görüşümüzü de 
kısaca belirtmekte yarar görüyoruz. Biz, tarım 
kesiminin sanayileşmesi'nde halk sektörünün 
önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Tarımda 
halk sektörünün esasını kooperatif yatırımlar 
teşkil edecektir. Hükümetin kooperatifçiliği teş
vik edici tedbirleri ile tarım ürünlerinin değer
lendirilmesi, tarım araç ve gereçlerinin imali, 
kooperatif ve üst örgütlerince yapılacaktır. Tür
kiye'nin her tarafına yayılacak bu kooperatif 
yatırımları, kamu ve özel sektörler yanında, 
üçüncü bir sektör olarak halk sektörünü oluş
turacaktır. 

Aracılık ve tefecilikle mücadelede de, Hükü
met olumlu çalışmalar yapmaktadır. Hükümetin 
aracılık sorununu, üretici ve tüketiciden yana 
çözmesi, üreticinin gelirinin ve bütünüyle ta
rımsal üretimin artmasında etkili olacaktır. 

Aracılık sorununu kooperatifçiliği geliştir
mek suretiyle çözüm, tarım ürünlerinin pazar
laşmasında ve tarımsal araç ve gereçlerin üre
ticiye maliyet fiyatına teminde büyük rol oyna
yacaktır. 

Kooperatifler Bankasının kurulması ile ta
rım kooperatifleri ve üreticiye, teminat aran
maksızın, proje karşılığında yeter ve düşük fa
izli kredi sağlanması ise, tefeciliğin ortadan 
kalkmasında etken olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Çiftçiye traktör sağlanmasında aracılığın 

kaldırılması yolunda Hükümetin attığı adım
lar, şüphesiz olumlu bir icraattır; fakat yeterli 
değildir. Türk tarımının ihtiyacı olan traktör 
ve diğer alet ve makinelerin Türkiye'de koope-
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ratif üst Örgütlerince veya Devlet tarafından 
imalâtı en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. 

Sadece çiftçiye traktör temini için değil, 
traktör ve diğer büyük makinelerin en rantabl 
bir şekilde kullanılması için de gerekli tedbir
ler alınmalıdır. Almanya, Hollanda ve Fransa'da 
olduğu gibi, çiftçinin traktör ve diğer büyük 
makinelerden yararlanmasında kooperatiflerden 
faydalanılmasmm büyük önem taşıdığı kanısın
dayız. 

özellikle küçük çiftçiye dayanan, küçük 
işletmelere dayanan ülkemizde makineleşmeyi 
arzu ediyorsak, makine kullanılmasında muhak
kak kooperatiflerden yararlanmamız gerekmek
tedir. Aksi halde Devlet arz da. etse, biz şahıs
ların, fert olarak her birinin traktöre sahibol-
masmı beklersek, Türkiye'deki traktör talebini 
çok uzun müddet gideremeyeceğimiz gibi aynı 
zamanda şahısların aldığı traktörlerin çok defa 
ekonomik olarak işletilmemesi sonucu da doğa
caktır. Bu bakımdan traktör ve diğer büyük 
makinelerin rantabl olarak kullanılmasını, özel
likle küçük çiftçilerin de makine hizmetinden 
faydalanmasını istiyorsak, bu konuda muhak
kak kooperatiflerden yararlanmamız gerekmek
tedir. 

Türk tarımında verimliliği artırma yönün
den önemli bir araç da kimyevî gübredir. Ülke
mizde gübre fiyatları mümkün olduğu kadar 
düşük tutulmalı ve teknik kontrol altında güb
re kullanımı artırılmalıdır. Gübre ithal alım ve 
dağıtımında Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları yanında bütün tarımı 
kooperatifleriyle üst örgütlerinden ve eskiden 
olduğu gibi Tarım Kredi Kooperatifleri Yar
dımlaşma Birliği Vakfından da en geniş şekil
de yararlanılmalı. Özellikle ileticinin ihtiyacı 
iolan kimyevî gübrenin piyasad "Sulundurulma-
siyle ilgili tedbirleri almak Hû .metin taran 
politikası uygulamasiyle ilgili önemli görevle
rinden biri olmalıdır. 

İBu arada Hükümetin iş başına geldiği kısa 
müddet içinde tarım ürünlerine taban fiyatı 
tespitinde olumlu ve başarılı bir yolda olduğunu 
belirtmek isteriz. Özellikle tütün ve çay üre
ticisine iyi fiyat vererek tütün ve çay üretici
lerinin yüzlerini güldürmüştür. Hükümetin 
aynı başarıyı diğer ürünlerde de göstermesini 
dileriz. Özellikle yaklaşan buğday fiyatları tes-

1 pitinde Hükümetin üreticiyi memnun edecek 
bir fiyat tespit etmesini; fakat aynı zamanda 
tüketiciyi de mutazarrır etmemesini, böylece 
dengeli bir fiyat tespit etmesi gerektiğine ina
nıyoruz. 

Sayın senatörler; Tarım Bakanlığının asıl 
görevinin ziraî yayım olduğuna da şüphe yok
tur. Tarımsal yenilikler en kısa zamanda ve en 
iktisadî metotlarla köylüye Tarım Bakanlığı 
örgüt ve elemanlarınca iletilmektedir. Biz bu
na tarım Bakanlığının ziraî yayım hizmeti diyo
ruz. 

Tarımsal üretimin artırılmasında en etkili 
yayım köye, üreticiye, üreticinin tarlasına kadar 
gidebilen bir yayımdır. Bu yönde, bütçe ola
nakları en iyi şekilde kullanılmalı ve Tarım 
Bakanlığı köydeki üreticiye, onun tarlasına 
kadar yayım yapabilen bir Bakanlık haline ge
tirilmelidir. Bunun için, Tarım Bakanlığının 
çok kıymetli teknisyenlerine gerekli olanaklar 
sağlanılmalıdır. Kendisi de kıymetli bir tek
nisyen olan Sayın Tarım Bakanının bu olanak
ları değerli elemanlarına sağlayacağından emin 
bulunmaktayız ve bunu bekliyoruz. 

Sayın senatörler; Tarım Bakanlığı, yapaca
ğı yayımı yurt çapında üretim planlarına da
yandırırlarıdır. Üretim planlarının yapılmasın
da Devlet Üretme Çiftlikleri çalışmalarından 
mutlaka yararlanılmalıdır. 

Üretim planı ile, tarımsal üretimin miktarı, 
kalite ve dağılımı planlanmalıdır. Üretim plan
larının yayımı Tarım Bakanlığınca yapılırken, 
uygulamasında kooperatiflerden de yararlanıl
malıdır. 

Tarım da üretim planları yapılırken, bitki
sel üretim kadar hayvansal üretime de önem 
verilmelidir. Hayvansal ürünlerin, özellikle 
ulusumuzun iyi beslenmesindeki yeri çok önem
lidir. 

Hayvansal üretimin, tarımsal üretimin en 
önemli ve ayrılmaz kollarından biri olduğu Ta
rım Bakanlığınca asla. unutulmamalıdır. Hay
vancılığın geliştirilmesi, Tarım Bakanlığınca, 
bir veteriner, ziraat yüksek mühendisi politika
sı olarak değil, milyonlarca üreticinin ekono
mik faaliyeti olarak ele alınmalıdır. Küçük üre
ticilere dayanan ülkemiz tarımında, hayvancı
lığın gelişmesinin de tarımsal kooperatifçiliğin, 
özellikle hayvancılıkla ilgili kooperatiflerin ya-

— 252 — 



C. Senatosu B : 58 8 . 5 . 1974 0 : 3 

tiranlarının gelişmesine bağlı olduğu kanısında
yız. Süt, et, yumurta gibi hayvansal ürünler, 
kooperatifler yoluyle işlenip pazarlanmadıkça, 
hayvan yemi üreticiye kooperatiflerce sağlan
madıkça ve mevcut geniş meralarımız ıslâh edil
medikçe Türkiye'de hayvancılığı geliştirme 
mümkün değildir. Bu yönden de, Hükümetin 
tarımsal kooperatifçiliği geliştirmek için Büt
çede geniş olanaklar tanımış olmasının isabetini 
bir kere daha belirtmek isteriz. Bu arada özel
likle üretimin ürettiği sütün işlenmesi ve pazar-
lanması için süt endüstrisinin geliştirilmesi 
önem taşımaktadır. 

Bu gelişmede sütçülük kooperatifleri en 
önemli yeri işgal etmeli, Devlet, sütçülük koo
peratifleri yatırımlarına en geniş katkıda bu
lunmalı ve bu kooperatiflere yeter yatırım ve 
işletme kredisi sağlanmalıdır. Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu Kuruluş Kanunu hükümle
rine göre kurulmuş bulunan süt fabrikalarının 
da, süt üreticileri tarafından kurulmuş koope
ratiflere devri yararlı olacaktır. 

Sayın senatörler, böylece Grupumuzun Türk 
tarımının bazı önemli sorunları üzerindeki gö
rüş ve temennilerini kısaca belirtmiş bulunuyo
ruz. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1974 
yılı Bütçesinin Türk tarımının kalkınmasında 
etkili ve büyük Milletimize ve Tarım Bakanlığı 
mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yüce Sena
tonun değerli üyelerine C. H. P. Grupu ve şah
sım adına saygılar sunarını. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde grup
lar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın Hamdi Özer.... Yok. 
Sayın Ömer Lûtfi Hocaoğlu?.. Yok. 
Sayın Fevzi Geveci, buyurunuz. 
FEVZİ GEVECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın senaötrler; 
Tarım üzerinde konuşulacak çok mevzu, çok 

problem var; fakat ben yalnız önemli gördü
ğüm bir meseleden, bir mevzudan bahsedece
ğim. 

Sayın senatörler, bizde hierşeye iyiniyetle 
başlanır, iyii düşünülür; fakat tatbikat, netice 
itibariyle umduğunuz gibi bir 'sonuç vermez. Be
nim bahsedeceğim, mevzu su, ürünleridir. 

Bir zamanlar bu memlekette gerek su ürün
leri, gerekse av mevzuu çok geniş ve bol miktar
da idi. Bugün Türkiye'de avlanabilecek vahşi 
hayvan adedi nerede ise sayılabilecek bir duru
ma gelmiştir. Bir zamanlar yolların kenarında, 
çalılıklarda oynayan sülünleri bugün itek tek 
hangi tarlada var, hangi ormanda var diye saya
bilirsiniz ; o duruma ıgeldik. 

Avcılık merak işi idi, bir geçim vasıtası de
ğildi. Su ürünleri dediğimiz zaman bilhassa ba
lıkçılık aynı duruma, aynı vaziyete düşmek üze
redir. 1971 senesinde çıkarılan bir Su Ürünleri 
Kanunu var. Buna ek 1973 senesinde çıkarılan 
Su Ürünleri Tüzüğü var. Bu tüzük ve kanuna 
göre Tarım Bakanlığına dahil bir de Su Ürün
leri Umum Müdürlüğü var. Bu. Umum Müdür
lük hakikaten iftihar edilecek bir durum/dadır. 
Gayet iyi yetişmiş arkadaşlarla mücehhez. Za
ten topu topu 48 tane elemanı var. Türkiye'nin 
bir arkadaşın dediği gibi 7 bin değil ama 4 bin 
kilometre sahili vardır. Üç tarafı deniz. içeride 
birçok gölleri var. Burada Tüzükte ve sirkülerde 
sayılmış birçok akarsu'ları var ve bu akarsular
da zevkle yenebilecek ve istihsal edilip, dışarıya 
sevkedilebilirse oldukça da para getirecek cins 
cins balıklarımız var. Balık türümüz de o kadar 
geniştir. 

Sayın senatörler; 48 kişi ile Türkiye'nin baş
ka hiçbir yerinde teşkilâtı olmayan bir Su 
Ürünleri Müdürlüğü ve bunun bağlı olduğu Ta
rım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ne yapar? 
Şunu esefle bildireyim ki, eğer bu durum bu şe
kilde devam ederse, bu şekilde giderse 3 - 4 sene 
bilemediniz 10 sene sionra av hayvanları gibi de
nizlerimizde de balıkların miktarları sayılır ve 
belki de isim isim biliriz. Bu duruma gidiyoruz. 

Size duyduğum basit bir miisali vereyim,; 1 
ıkilo barbunya yakalamak için 100 kilo baribun* 
ya yavrusu bahvediliyor. Düşünün fecaati; bir 
kilo barbunya yakalayıp satmak için 100 kilo 
barbunya yavrusu gidiyor. Tüzükte ağlardaki 
delik ebatları belirtilmiştir; bir delik ebadı 18 
mm.'dir. Bu sirkülerde bir de diğer büyük ba
lıklar için bilhassa mersin balığı ve diğer ba
lıklar için bir ağ ebadı vardır, 26 mm. Gidin ba
lıkçılara bakm (Olta balıkçılığını kastetmiyo
rum.) trol ve gırgırla yakalanan balık avcılığı
na bakınız, hiçbirisi 18 mm. değildir. Eğer Ve
kâlet, Hükümet birleşip de, toptan karar ve-
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rip de 20 mm. yaparsa bunu ve tatbik ederse bi
liniri TuririyeVle hiçbir balık ziyan olmaz. Bun
dan ufağı kaçlar, büyüğü tutulur ve yenilecek 
balık da odur. 

Bildiğiniz gibi Rusya'dan sonra havyarı meş
hur olan memleket Türkiye'dir. O da bilhassa 
Ünye ile Gerze - Alaçam arasında, yani Kızılır
mak ve Yeşilırmiak ağzında çıkar. Bu havyar da 
mersin balığının yumurtasıdır. Bir de havyar 
yumurtası vardır, sarı havyar derler ki, o biraz 
daha popüler, diğeri biraz daha zengin işi; ama 
en meşhuru Rusya'dan sonra bizdedir. Bu mersin 
balığından çıkarılır. Mersin balığının en küçü
ğünün 15 kg. olmjası lâzımdır. Ben Bafralıyım 
bilirim, 5 kiloluk yakalanır, 8 kiloluk yakala
nır, 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo yakalayıp da eğer 
karnından şöyle bir 20 - 30 kilo havyar çıkarsa o 
ıbalıkçı zengin olur. Bunun daha peşini bırakır 
mı? 

Bu mevzuda netice itibariyle şunu söylemek 
isterim ki; eğer bu kanun, bu tüzük, şu sirkü
ler bütün iyiniyetlere rağmen böyle tatbik edi
lirse, yani Bakanlığın bu teşkilâtı bu şekilde kı
sır kalırsa memleket iğin faydalı olmaz. 

Bütçe Kanunu tasarlısında su ürünleri mev
zuunda bazı temenniler var. İleride Akdeniz su 
ürünleri bölge müdürlüğü, Ege mıntıkası su 
ürünleri bölge müdürlüğü, Marmara, Karadeniz 
bölge müdürlükleri ihdas edilecek. Buna kim ba
kıyor bugün? Sahil Muhafaza Teşkilâtı yahut 
da Jandarma Sahil Muhafaza Teşkilâtı onlar da 
kaçakçılarla uğraşmaktan vakit bulamazlar. Bi-
naenaleylh, biz de balık gider. 

Ünye ile Gerze - Alaçam arasında 6 milden 
yakın yerde avlanmak yasaktır denir, buraya 
konmuştur; dinleyen yok. 18 mm..'den aşağı ağ 
ile avlanmak yasaktır derler, dinleyen yok ve 
esefle söyleyeyim ki, hiçbir ağın, ne trolün, ne 
de gırgırın hiçbirinin ağının, (biliyorsunuz trol 
ağı deniz dibini taraya taraya gelir toplanır, 
ne bulursa alır, yavrusunu da alır, büyüğünü de 
alır, küçüğünü de alır. Demin söylediğim gibi 
bir kilo barbunya için yüz kilo yavru telef olur. 
Mübalağa olmasın, elli kilo diyelim, yirmi beş 
kilo diyelim; bu yavru bu şekilde giderse Tür
kiye'de bir gün balıkçılık, yahut da denizlerde 
(balık nesli kalmaz, yeniden üretmeye başlarız. 

Biliyorsunuz, İsrail, çöllerde büyük göller 
yapmıştır, balık üretir ve Avrupa'ya, yakın arap-
lara balık sevkeder. 

Bu bizim mersin balığı, yani havyar edde est-
tiğimiz balık türü olan mersin ballığı pe'k yakın
da nesli tükenecek o bizim bildiğimiz gayet ne
fis olan Kızılırmak ve Yeşilırmak havyarı da bit
miş olacaktır. 

Benim Bakanlıktan temennim, ricam,, bu teh
likeleri göze alarak ilerisi için tedbir alırsa, hele 
şu nüve halinde olan Su Ürünleri Teşkilâtını, ki 
bugün başında gayet iyi elemanlar vardır, bun
ları çoğaltıp da bütün Türkiye'ye yayarsa ve bu 
işe de bir çare bulunsa herhalde memleket bü
yük fayda görür, büyük kâr eder. 

Bütçenin Bakanlığa, memlekete, Millete ha
yırlı olmasını diler saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Kâzım Kangal. 
KÂZIM KANGAL (Sivas) — Saym Başkan, 

sayın senatörler; 
Konuşma süresinin kısa olması sebebiyle bir

kaç konuya kısaca değineceğim. Bu konulardan 
birisi hayvan ve hayvan mahsulleri; ikincisi, ta
rımda araç ve gereçlerin kullanılması, üçüncü
sü de tohumluk mevzuudur. 

Değerli arkadaşlarım, ilk konuşan Adalet 
Partisi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi ve Mil
lî Selâmet Partisi Koalisyon Hükümetinin Ta
rım Bakanlığının isminin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı olarak değiştirilmesini kına
dılar. 

Ben, bunu tamamen yersiz bir eleştiri olarak 
karşılıyorum. Çünkü şimdiye kadar Türkiye'de 
maalesef tarıma verilen ehemmiyet, köy işleri
ne verilen ehemmiyet hayvancılık salhasma, hay
van mahsullerine ve hayvancılığa verilmemiş
tir. 

Tarımın kalkınması, Türkiye'de verimli bir 
hale gelebilmesi için Köy İşleri Bakanlığı da ça
lışma yapar. Köy İşleri Bakanlığının çok ge
niş bir teşkilâtı vardır. Benim bildiğim kadarıy-
le yedi tane binayı personelle doldurmuşlardır; 
tarım, hayvancılık sahasında şimdiye kadar Ta
rım, Bakanlığı içinde bir genel müdürlük ha
linde süregelmiştir. 

Bu tamamen bir hatalı tutum olmuştur. Çün
kü, benim şahsî kanımca hayvancılık, Türkiye' 
de büyük değer taşıyan bir ekonomik potansi
yel halindedir. Hatta hayvancılık sahasının ta
rımcılık kadar eş bir değeri olduğunu iddia ede
bilirim; Türk millî ekonomisinde. Bu kanım; 
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Türkiye 1de 75 milyon hayvan olduğunu ifade 
ederek, Türk millî ekonomisine tarım ürünle
rinde % 30 kaıdar hayvancılık gelirlerinin de 
bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. 

Bu. itibarla Hükümetin, Bakanlığın ismini Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak de
ğiştirmesini çok isabetli bir karar olarak karşı
lıyorum. 

Ben burada hayvancılık konusunda bilhassa 
şu birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Tür
kiye'de hayvan'cılığm gelişmesi için şu birkaç so
runun birlikte yürümesi zaruridir. Bunlardan bir 
tanesi hayvan sağlığı konusudur. İkincisi, me
ralardır. Üçüncüsü, hayvan ve hayvan ürünleri
nin değerlendirilmesi. Dördüncüsü hayvan ısla
hı. Beşincisi yem sanayiidir. 

Hayvan sağlığı konusu, bugün Türkiye'de lâ-
yı'kı veçhile değer bulmamış bir sorun olarak 
'karşımızda durmaktadır. Şimdiye kadar olan 
tatbikat şu merkezdeydi : İllerde bir veteriner 
müdürlüğü, kazalarda bir veteriner, kifayetsiz 
'araçilar... Hayvan sağlığı konusunda gerekli mü
cadele yapılamamıştır. Ben daha ziyade bu eleş
tirilerimi Orta Anadolu ve Doğu Anadoluya in-
îhisar ettirmek istiyorum, diğer yerleri pek bil
miyorum. Kendi seçim bölgemde, Sivas'ta bir
kaç senederiberi büyük miktarda hayvan telefi-
yatı olur. Geçen sene ve bu sene bir hastalık bü
tün köylerde küçük baş hayvanları; tavuk, hin
di gibi emsa'l hayvanları tamamen imJha etmiş
tir. Üç senedenberi devam edip gelmektedir, hiç
bir tedbir alınmamıştır. 

Yine ibu sene işittiğime göre bir hastalık ko
yunlara ve büyük baş hayvanlara arız olmuş ve 
'büyük miktarda zayiat vermiştir. Hiçbir tedbir 
alınmamıştır. Hiçbir tedbir alınmamıştır derken, 
pek tabiî illerde veteriner müdürleri, kazalarda 
veterinerler harekete geçmiştir, ama zaiyatı ön
leyecek gerekli tedbirler 'alınamamıştır. 

Bu, birkaç seneden beri böyle devam eder gi
der. Ne yapmak lâzım? Kanaatimce hayvan 'sağ
lığı konusunda 'gerekli tedbirleri köye kadar, va
tandaşların 'ayağına kadar götürmek lâzım. 

«Hayvan hastalandığı zaman köylü vatandaş 
gelsin haber versin, veteriner götürsün, tedavi et
tirsin...» Bıı, Anadolu köylüsü, Doğu ve Ortaıa:na-
dolu köylüsü için şimdiye kadar uygulanmış bir 
sistem değildir. Çünkü, el'an köylümüz kendi 
sağlığına dikkat etmemektedir; köyde hasta olur, 

ölüm derecesine geldikten sonra doktora götürür. 
Bu düşünceye sahip köylünün hayvan sağlığı 'ko
nusundaki tutumunu takdirlerinizle bırakıyorum. 

Bu itibarla sistemli ve planlı bir şekilde 'hay
van sağlığı problemi 'ele alınmalı ve yürütülmeli
dir. Bugünkü çalışmalar çok kifayetsizidir. Bir 
hastalık hayvanlara 'arız oluyor, bu il ve iilçelerce 
teşhis/edilemiyor. Sivas bölgesi Samsun'a bağlı
dır, Samsun'a gönderiliyor, bir hafta, on gün, 
belki onbeş gün sonra bir neitice almıyor; fakat 
bu müddet içerisinde de muazzam bir zayiat olu
yor. 

İkinci konu mera konusudur. Hayvancılığın 
inkişafı için meraların korunması şarttır. Bugün 
meralar, köylümüz tarafından büyük bir tahriba
ta maruz kalmaktadır. Arazinin daralması, ve
riminin düşük olması sebebiyle yeni araziler elde 
etmek isteyen köylüler, meralara saldırıyorlar ve 
pek 'tabiî bu belkide Tarım Bakanlığının sabasına 
girmez, ama Köy İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakan
lığı ile yapılacak bir koordin'e çalışma neticesinde 
'gerekli tedbirler alınabilir. 

Üçüncü konu hayvan ürünleri ve bizzat hay
vanların değerlendirilmeleridir. Şimdiye fca'dar 
hayvanların bir tavan ve taiben fiyatları tespit 
edilmediği için köylü, hayvanını lâyıkı veçhile de
ğerlendireni emektedir. İhracat olduğu zaman, 
muayyen aracılar köylerde h'ayvanlan toplar 
ucuz bir fiyatla ve yapılan ihracatın getirdiği ni
metlerden bu aracılar istifade eder. Köylü lâyıkı 
veçhile hayvanını değerlendiremez. Bir taban, ta
van fiyat olmadığı için köylünün hayvanını de
ğerlendirememesi neticesi hayvancılığa karşı olan 
ilgi de azalmaktadır. 

Demek ki, evvelemirde yapılacak iş; bir (hay
van taban ve tavan fiyatının tespitlinde zaruret 
vardır. 

Aynı uygulamayı hayvan ürünleri için de yap
mak lâzımdır. Çünkü, hayvan ürünleri 'her köylü
müz için bir gelir kaynağıdır. 

Doğu Anadolu, Orta Anadolu'da büyük ziraat-
çilik azdır. Ziraıatçilik küçük işletmeler şeklinde 
devam eder, bu bakımdan rantabl değildir. Bir 
köyde 50 tane çiftçi varsa belki bunun içinde 10 
tanesi ancak mahsul satar; fakait bir köyde 60 ta
ne aile varsa, bunun mutlaka 50'si de bir tane, iki 
tane hayvan satar ve başlıca »beslenme maddesini 
de hayvan ürünlerinden temin eder. Köylümüz 
büyük nispette gıda maddesini hayvan ürünlerin-
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den temin ettiği için bu; hem beslenme bakımm-
d'an, hem de köylü için gelir kaynağı olması bakı
mından önemli bir konudur. 

Binaenaleyh, hayvan mahsullerinin taban ve 
'tavan fiyatlarının gecikmeden tespitinde zaruret 
vardır kanısındayım. 

Beşinci konu; hayvancılığın 'geliştirilmesi için 
dikkate 'alınacak ve birlikte yürütülecek olan yem 
sanayii konusudur. Türkiye'de yem sanayii, lâ-
yıkı veçhile ele alınmış değildir. Kışın şiddetli ol
duğu Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da bazı sene
ler ot ve samanın (ki, köylünün hayvanlarının 
(başlıca yem gıdasıdır) küosu 1,5 - 2 liraya ka-
'dar (mübalâğa etmiyorum) çıktığı görülmüştür. 
Bu şekilde pahalı bir yem elbetteki hayvancılığın 
inkişafına engel olmakta, köylü; kışın şiddetli ol
duğu senelerde yem tedarik edemediği için büyük 
şekilde hayvan zıaiyatı olmaktadır. Binaenaleyh, 
yem 'sanayiinin ele alınması lâzımdır. 

Diğer taraftan köylünün bizzat yetiştireceği 
yonca, korurga ve sair yem mevzularının inki
şaf ötmesinin de desteklenmesi lâzımdır. Geçmiş 
senelerde bunun bazı tatbikaitı olmuştur, uygula
malar olmuştur. Meselâ; yoncalık yapılması için 
kredi verilmiştir; fakat buna devam edilmemiş, iyi 
bir netice alınmamıştır. Benim şahsi kanaatim 
budur. Bu beş sorun birlikte yürüdüğü takdirde 
Türkiye'de hayvancılık inkişaf edebilir. 

BAŞKAN — Sayın Kangal iki dakikanız var, 
lütfediniz efendim. 

KÂZIM KANGAL (Devamla) — Bitireceğim 
Sayın Başkan, beş dakika istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM KANGAL (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, ikinci konu 'tarımda araç ve gereçle
rin kullanılmasıdır. Bugün tarımda rantabl bir 
mahsul alınması için gerekli şey şudur: Evvele
mirde ifade etmek isterim ki, Türkiye'de bilhas
sa Ortaanadolu'da ve Doğuanadolu'da tarım bu
gün çok pahalı bir şekilde yapılmaktadır. Çün
kü, ziraat alet ve araçları çok pabalanmıştır, güb
re pahalanmıştır. Binaenaleyh, tarım rantabl ol
maktan çıkmıştır. Tarımın rantabl olması için 
teknik ve bilimsel bir şekilde tarım araç ve gereç
lerinin kullanılması lâzımdır. Bu konuda gübre
nin kullanılmasına değineceğim. 

Değerli 'arkadaşlarım, Ortaanadolu'da gübre, 
'gelişi güzel kullanılır; yani bir bilimsel esasa göre 
kullanılmaz. Köylüye gübre verilir, köylüye trak

tör verilir, köylüye tohum verilir, «istediğin gibi 
ek, biç» derler ve köylü gerekli bilgiden noksan 
olduğu için, Ortaçağdan kalmış bir geleneksel 
usulle tarımını 'sürdürür. Verilen gübre toprağa 
dozuna göre atılmaz. Bazan fazla 'atılır, onun için 
rantabl olmaz. Seçimlerde gezdiğim köylerde va-
tandaş'lanm'a «Daha iyi verim elde 'etmeniz için 
'gübre 'kullanın» demişimdir. Bazı köylülerimiz 
şu cevabı vermiştir: «Gübre kullandım; ama ge
çen sene gübre kullanmadığım halde daha çok 
(mahsul 'almıştım.» Benim anladığım şudur: Güb
re dozuna göre 'kullanılmamıştır. Ya fazla kul
lanılmıştır, ya da eksik kullanılmıştır veyahut da 
toprağın cinsine göre gübre verilmemiştir. 

Ne yapmak lâzım? Toprak analizi yapmak za
ruretti vardır. Bazı yerlerde lalboratuvarlar var
dır; fakat laboratuvarlar bekler ki, köylü gelsin, 
istesin, toprağını tahlil ettirsin... Bu mümkün de
ğildir. Ne yapmak lâzımdır? Köylünün ayağına 
götürmek lâzımdır. Her köyün bir arazi envan
terinin yapılmasında zaruret vardır. Arazi iyi 
tahlil edilmeli, araziye göre köylüye gübre veril
mesi öngörülmeli ve köylüyü, bu şekilde ziraat 
yapmaya zorlamalıdır. Yoksa, gübreyi ver; sen 
gübreyi kullan, aracı ver; sen aracı kullan iste
diğin gibi... Bunun neticesinde rantabl bir ziraat-
çilik olmaz. 

İkinci bir husus; çok değerli ziraatçilerimiz, 
yüksek zirat mühendislerimiz var. Dairelere gitti
ğim zaman, Obunn tenkit etmek için söylemiyo
rum) her dairede 4 - 5 tane yüksek ziraatçi gö
rüyorum. Bunlar daha ziyade, zannediyorum işin 
nazarî tarafını tetkik ediyorlar. Halbuki tarım; 
arazide bizzat tatbikat isteyen, arazide çalışma is
teyen bir sektördür. Ben, hiçbir Orta Anadolu 
kazasında yüksek ziratçiye raslamadım. Orta zi
raat okullarından mezun olmuş ziraatçiler geti
rilmiştir. Bunların yaptığı iş sırf idarî yönden
dir. Meselâ; traktör alacaktır, bir muamele lâzım 
olmuştur, bunu yaparlar. Bunun gibi; ama bir kö
ye gidip de ziraî mücadelede köylüye yardımcı 
olduğunu görmedim. Zaten olamaz. Çünkü, bilgi
si buna kâfi ve yeterli değildir. Ziraî mücadele 
gerçekten Ortaanadolu'da çok yetersizdir; diğer 
illeri bilmiyorum. 

Bazen mahsullere zararlı böcekler arız olur, 
bunları imha etmek mümkün değildir. Fazla ya
ğışlı senelerde köylünün tarlalarında «çiçek» 'de
diğimiz ve mahsûle zararlı olan bir çiçek arız olur, 
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bunları imim etmek mümkün değildir. Bunun için 
'alınacak tedbir de köylüye ö^retnmemiştir. 

Bu itibarla lıer ne kadar teknik bir ziraat yap
mak için birtakım imkânları, araç ve gereçleri ha
zırlıyor, Hükümetimiz köylüye veriyor ise de bu 
rantabl olmamaktadır. Bu araç ve gereçlerin bi
lim ve tekniğe uygun bir şekilde tatbiki için, hiz-
tmetlerin köylünün ayağına kadar götürülmesi 
şarttır. Şimdiye kadar bu usul uygulanmamıştır. 

Üçüncü bir konu tohumluktur. Vaktim kısa 
olduğu için fazla açıklama yapamıyorum. Değerli 
arkadaşlarım, bizzat şahit olmuşumdur, geçen se
ne bana şikâyetler gelmiştir; tohum verilmiştir, 
ekilmiştir, tohum bitmemiştir. Tahlil edilmiştir, 
tohum sakat çıkmıştır; bizzat Devletin verdiği to
hum sakat çıkmıştır. Kendi bölgemde bazı yer
lerde buna şahit oldum ve biı'kac tanesi Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlerine de müra
caat 'etti. 

T-öhıım verme usulü şimdiye kadar çok 'sakat
tır. Sivap'ta, Sivas'ın iklim şartlarına hiç uyma
yan Geylânpm'arı veyahut başka yerde yetişen 
o iklim şartlarına uygun tohum verilir, tohum 'eki
lir, bir netice alınmaz. Tolıum verilir, geç kalır. 
Çünkü formaliteler ikmal 'edilene kadar tohum 
'ekim mevsimi geçer. Bu sene dahi, ben erken 
davranmama rağmen, Tarım Genel Müdürlüğüne 
müracaat ettim, Sivas'ın köylüsünün eline an
cak Nisan'da geçti. Nisan'm ortalarına, İratta so
nuna doğru köylünün eline geçti ki, bu mevsim 
geçmiştir, verilen tohum işe yaramamıştır. Bir de
fa, kUllanamamıştır. İkincisi, köylü tohumu 'al
mıştır, başka ihtiyaçları için Sarf etmiştir; pahalı 
şekilde almış, ucuz bir şekilde bazı aracılara inti
kal ettirmiştir. Bu gerçek bir vakıadır. 

BAŞKAN — Lütfen 'bitiriniz 'Sayın Kangal. 
KÂZIM KxVNGAL (Devamla) — Bitiriyo

rum Sayın Başkanım. 
Üçüncü bir konu; tohumluk için birtakım tat

bikatlar yapılmıştır. Bundan birkaç sene 'evvel 
Türkiye^de çok rantabl olacağı ilân 'edilmiş, hattâ 
bir bayram bava'sı İçinde bunun tescili yapılmış
t ı r ; Rusya'dan gelen tohum türü uygulanmaya 
çalışılmış, Meksika'dan gelen tohum tülünün uy-
gulanmasi'na başlanmış, fakat bunlardan hiçbir 
netice alınamamıştır. 

Bu itibarla bölgelerine, 'ildim şartlarına göre 
tohum ıslah edilmeli, her bölgenin iklim şartları
na uygun tohum türü tespit edilerek o bölgelere 
verilmelidir. 
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Vakitim kısa olduğu için burada «özlerimi bi
tiriyorum. Sayın Başkanıma beş dakikalık bir 
mühlet verdikleri için teşekkür ederim, sizlere 
saygılar 'sunarım. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı büt
çesinin B'akanlığımıza, milletimize, Bakanlık men
suplarına hayırlı olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, buyurunuz 
efendim. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'nin kalkınmasında, mutlak surette 
tarımın gelişmesinin ve bugünkü çağın modern 
icaplarına uygun olarak tarımı yapmamızın 
çok büyük katkısı olacaktır. 

Tarım teşkilâtına evvelâ bir dinamizmin ge
tirilmesi şarttır. Tavsiye ediyoruz; şunu şöyle 
yapsın, bunu böyle yapsın, şu şöyle olsun, bu 
böyle olsun diyoruz, bir noktada yetkileri ver
miyoruz. Gerekli yetkileri de tarm teşkilâtı 
emrine tahsis etmek mecburiyetindeyiz. 

Türk köylüsünün bir psikolojik durumu 
mevcuttur. Bugün Türk; köylüsü, Türk ziraat-
çisi üzerinde müessir rol oynayanlar Şeker Şir
ketinin tarım uzmanlarıdır. Neden? Gübreyi 
veriyor, tohumu veriyor; hazırladı mı hazırla
madı mı gidip îbakıyor, arkasından avansını 
veriyor. Elinde para var, ekmezse, gübreyi at
mazsa avansını vermiyor. Tarlasını iyi hazırla
mazsa tohumunu ekmiyor. Elinde bir müeyyide 
var. Tarım teşkilâtına da bu müeyyideyi getir
memiz lâzımdır. Evet, tarım teşkilâtının daire
lerinde ziraat mühendisi arkadaşlarımız oturu
yorlar, ama (ben çok vakmdan tanırım, hep köy
lü çocuklarıdır) içleri kan ağlıyor. Bir noktada 
ziraatçiyi mecbur edebilecek müeyyideleri mut
lak surette Tarım Bakanlığında toplamak iste
riz. Nedir bu? Getirin Ziraat Bankasını bağla
yın Tarım Bakanlığına. 

Ben, benden evvel konuşan arkadaşımın te
mas ettiği bir konuya temas etmek istiyorum. 
Türk köylüsünün Tarım Bakanlığına inanma
sı, itimat etmesi için, bazı taleplerinin anında 
karşılanması lâzımdır, şarttır. Ben kendi böl
gemden bahsedeceğim: Her sene, ekim zaman
larında bir tohum kavgası yaparız. Nedir bu 
tohum kavgasının nedeni? 500 ton istemişiz, 50 
ton vermişler, sert buğday istemişiz, yumuşak 
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buğday vermişler, falan türü istemişiz başka hir 
tür vermişler; olmaz arkadaşlar böyle... Bu gi
dişle tarımda verimlilik içerisinde bir kalkın
ma beklemek doğru bir şey olmaz. 

Nedir benim memleketimin ihtiyacı; 1 000 
ton tohum. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı, benim bölgemin 1 000 ton tohumluğu
nu hazırlamakla yükümlüdür. Bütçe o şekilde 
emrine tahsis ediliyor, elemanları var, kadrosu 
var; bunu yapacaksın... Eğer bu imkânların 
yoksa, üretme çiftliklerini çoğaltacaksın ve be
nim köylüm ıgeldiği ve «hana tohum bul» dedi
ği zaman, ben müracaat ettiğim zaman, (benim 
müracaat etmeme de lüzum yok) benim, ziraat-
çim müracaat ettiği an sizin teşkilâtınız o va
tandaşın tohumluk ihtiyacını temin etmesi lâ
zımdır. Bu zorunlulukları lütfen duyalım. 

Arkadaşlar, foir derdimiz var, ben bu kür
sülerde müteaddit defalar dile getirdim, konuş
mak istemiyorum; fakat benim bölgemin çekti
ği ıstırap, henim bölge halkımın çektiği acı bu
nu tekrar ortaya koymayı mecbur kılıyor: Bir 
haşhaş konusu var. Haşhaş ikame projesini Ta
rım Bakanlığını patronajı altında yürütüyorlar. 
12 Marttan sonra Sayın Erim Hükümeti bir ka
rar verdi; olabilir, kendilerine göre bir gerek
çesi vardır; hize göre yerinde idi, yerinde de
ğildi, bunun münakaşasını buralarda çoy yap
tık, ama verilen kararlarda devamılık olması 
lâzımdır. Sayın Erim Başbakan olduğu zaman 
verdiği teminatların mutlak surette yerine gel
mesi gerekirdi. Bunlar olmadı. Benim vatanda
şım karamsar oldu. 

Bizim psikolojik durumumuz şudur: Biz, bi
zi idare eden insanların mutlak surette fayda
lı hareketlerle meşbu olmasını arzu ederiz, ama 
bu insanlar vadettikleri, arzu ettikleri şeyleri 
yapmazlarsa, bizim halkımızın kendisini yöne
ten insanlara karşı itimadı kalmaz ve ipler ko
par arkadaşlar. Bu bağların kopması çok kötü 
neticeler verir. 

Biz ne diyoruz? Haşhaşın mücadelesi 20 yıl
dan beri yapılıyor. Bir karar verilmiş; bu ka
r a n politikaya mesnet ittihaz etmemiz lâzımdır. 
Ben de seçimlerde çalıştım, ama hiçbir gün haş
haş mevzuunda ne Hükümeti müşkül durumda 
bırakacak, ne de o kararı veren insanları ren
cide edecek bir konuşma yapmadım. Fakat sa
yın Cumhuriyet Halk Partisinin temsilcileri 

koy köy dolaştılar, «İktidara gelince ilk işi
miz haş haş ektireceğiz» dediler. Biz de aynı 
arzu ile meşbuyuz. Böyle konuşup Hükümeti 
müşkül durumda bırakmanın alemi var mı? Böy
le politika yapıyorsunuz... Ben de şimdi size so
ruyorum; sizin muihterem milletvekilleriniz 'söz 
verdiler, «İktidara geldiğimiz gün haşhaş eke
ceğiz» dediler; neden ekmiyorsunuz? Polemik 
yapıyorsunuz, haşhaş ektik diyorsunuz. Tabiri 
kullanmak istemem, ama ektiğiniz haşhaş mec
buriyet neticesidir. Çünkü dünyanın en kıy
metli haşhaş tohumu Türkiye'dedir. Bunu ida
me etmek zorundasınız. (Ektiğimiz haşhaş, o to
humun idamesini temin için ekilen, çimlenmesini 
temin için ekilen bir tohumdur. Haşhaş ekme
diniz, daha, ektiremiyorsunuz; zorluklarınızı 
biliyoruz, anlıyoruz, ama politikasına girmeyi
niz ıbunun. Bazı davalarda samimî olalım. 

Onun ötesinde, tazminatlar niçin verilmi
yor? Sayın Bakana soruyorum, niçin tazminat
ları verilmiyor? Biliyor musunuz her köyde bir 
tasirhane vardır, (biliyor musun bunlar beş - al
tı kişiye Ibakar ve biliyor musunuz ki, bunların 
tasirhanelerinden başka hiçbir geçim kaynakla
rı yoktur? İki seneden beri acaba bunlar ne 
yedi ne içti diye sordunuz mu? Ne oldu bun
lara vereceğiniz tazminat? 

Şimdi köylü bir tereddüt içerisinde; «Haş
haş ektireceğiz diyorlar, ektirmiyorlar, bizim taz 
minatlar ne olacak?» diyorlar. Biz de Sayın Ba
kana soruyoruz. Lütfetsinler, Sayın Bakan bir 
Hükümetin üyesidir, belki gelecek diyecek ki, 
«ben şunu yapacağını, ben bunu yapacağım», 
ama Dışişleri Bakanlığı, ama Maliye Bakanlığı, 
«bunlar bizi enterese etmez» diyecek. Biz, Sayın 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından mut
lak surette ibu işlere bir kesin çare bulunması
nı istiyoruz. Çünkü ben memleketime gidemiyo
rum. Gittiğim zaman ilk sordukları şey, «Bi
zim tazminatlar ne oldu?» oluyor. Geç kalınmış
tır arkadaşlar, tazminatlar biran evvel veril
sin. Yağ tasmhanecilerinin tazminatları biran 
evvel verilsin ve proje uygulaması biraz daha 
titizlikle tatbik edilsin. 

İki köy tasavvur edin, köyün birisinde ay
çiçeği projesi tatbik ediyorlar, bedava gübre 
veriyorlar, bedava tohum veriyorlar, öbür köye 
vermiyorlar. Nedenini soruyorum Afyon'daki Tek
nik Ziraat Bölge Müdürüne, «Efendim onlar 
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Şeker Şirketi ile 'bir anlaşma yapmışlardı, biz 
o anlaşmayı yapan köylüleri bu yardımların 
dışında 'bırakıyoruz» diyor; olur mu ? Orası haş
haş eken bir bölge. Bütün ziraatçi haşhaşı eker 
Te haşhaşı kaçakçılık için ekmez; haşhaşı yağ 
ihtiyacı için eker, haşhaşı kendisine katık yap
mak için eker ve en iyi gelir getirdiği için eker. 
Çoğu zaman çizmez bile. 

Şimdi bir ayçiçeği projesi ikame ediyorsu
nuz. Bir tarafta bedava ayçiçeği tohumu veri
yorsunuz, bedava ıgübre veriyorsunuz, yardımı
nızı yapıyorsunuz; haşhaş ikame projesinde ya
nındaki köye yapmıyorsunuz. Buna misal de 
verefbilirim. insaniye kazasının Cumalı köyüne 
vermiyorsunuz ta Karacaahmet köyüne veri
yorsunuz. ıBu böyle olmaz, dengesizliktir bu ar
kadaşlar. 

Onun için Sayın Bakandan istirham ediyo
rum. Lütfen bizi şu dertten kurtarsın. Temen
nimiz, inşallah, Amerika Birleşik Devletleriyle 
Hükümetimiz arasındaki müzakereler müspet 
şekilde gelişir, haşhaşı ekerler, o ayrı konu
dur; herkes 'başına yağan karı eritir. Biz de 
köylümüze, «Haşhaşı ekin» deriz ve bu iş de 
böylece biter. Şayet haşhaş ekilecekse ekilesi-
ye kadar ıgeçen zaman içerisinde hem projenin 
tatbikatı yürümeli, hem tazminatlar verilmeli, 
hem tasirhaneciliğin tazminatları da verilmeli
dir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — ıSaym Hilmi Nalibantoğlu. 
HlLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa

yın Başkan, kıymetli senatörler; hepinizi (hür
metle selâmlarım; 

Biraz evvel Sayın kardeşim Ahmet Karayi-
ğit çok dertli şekilde bağırdı. Benim de gönlü
me, bağrıma ateş düştü. 

Zaman zaman hepimizin gönlü bazı mesele
den dolayı kanıyor. Ben zannediyorum ki, biz 
bu gıda - tarım ve hayvancılık konusunda, 50 

. seneden beri her Hükümet devresinde akılcı bir 
uygulama yapmamışız. Meselâ, âdil yatırımlar 
yapılmamış, adaletli uygulamalar olmamış, ak
tif bir örgüt kuramamışız, arzulu personel ça-
lıştıramamışız, âdil fiyatlar getirememiş ve uy-
guluyamamışız, gerekli zamanlarda tohumumu
zu, gübremizi veya hayvanımıza bakımımızı ya
pamamışız. Bu sebeple de birçok dert birikim

lerini gönüllerimizde bir ateş damlası olarak 
sindirmiş gitmişiz. 

Demek ki, en mühim konu bu teşkilâtımızı 
bütün personeliyle birlikte akılcı bir yönteme 
çekmekten ibarettir. Şöyle ki, çiftçimizin elin
deki tırpanı bile, onun sırtına yük etmişiz. Ne
den yük etmişiz? Çünkü, 11 liraya mal ettiği
miz tırpanı fabrikada 50 lira, toptancıda 60 li
ra, piyasada 80 - 85 liraya sattırmakta devam 
etmişiz. 

Bugün Avustralya'da tırpanın bir tanesi 5 
marktır. Ben Sayın Bakana başka bir vesileyle 
de arz ettim, istirham ettim; tırpanın, fabrika
sından 200 000 adet çıkarıldığı ve hatta 10 - 15 
bin tanesinin de ihraç edildiği söylendi; doğru
dur, inanıyorum. Ben öneriyorum ki, bu tırpan, 
Doğu Anadolu'da ekinleri iyi kesmemektedir, 
belki kurumuş ekinlerin saplarını kesmektedir; 
ama yaş çayırlarda ve belki yaş biçilen ekinle
rin kesiminde kullanılacak uygun bir tırpan ti
pi değildir. Belki Sayın Bakanımıza bunun âlâ 
cinsten numuneleri de getirilip gösterilmekte
dir. Çünkü biz bugün, Sümerbank'm bile »en iyi 
kumaşını memleketimizde giyemiyoruz; ama ku
maşlarımız İngiltere'de satılabiliyor. Tırpan ko
nusu da böyle olabilir. 

Tırpan fiyatı yüksektir ve bu sebeple de 
köylümüzün alın terinin bir kısmını götürmek
tedir. Tırpandaki bu yüksek fiyat örgütlenmesi 
zıpkınını, bu köylünün bağrından söküp atmak 
için hiç olmazsa, 10 bin tırpan ithâli yolunu tec
rübe -ediniz. Belki böylelikle kurulmuş örümcek 
ağının yuvasını zedelemiş olursunuz; ama yuva 
bozulmaz. Fakat millet için salim kararın ne ol
duğunu anlayacaksınız. Varsın, bu sefer de fab
rika 15 bin yerine 30 bin adet başka yere ihra
cat yapsın. Bu şekilde fabrikaların kazancın
dan bir şey eksik olmayacaktır; ama şu anda 
belki Doğu Anadolu hududundan 30 - 40 bin 
adet tırpan kaçak olarak Türkiye'ye sokulmak 
üzere beklemekte veya sokulmuştur bile. Bu çok 
ilginç bir derttir. 

Et taban fiyatı mühim bir meseledir ve ete 
taban fiyatı konmamış olması da komik bir ko
nudur. Fındık, tütün, pancar, çay, buğday, pa
muk, üzüm, incir, ayçiçeği gibi maddeler temel 
gıda maddesi sayılır. Et, süt temel madde sayil-

| maz. Halbuki bu da çok yanlıştır. Biz artık eti 
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üretici için değil, tüketicinin çıkarına Türkiye' 
de sattırma yolundan vazgeçmeliyiz. 

Et hususunda ihraç birlikleri de bir mesele
dir. İhraç birlikleri behemahal kaldırılmalıdır. 
Et ihraç edeceksek ya halkın doğrudan doğru
ya kendisi götürüp, hangi hudut kapısında tes
lim edilecekse basküllerde tartmak suretiyle 
teslim etmelidir veyahutta Et Kombinası bu işi 
yapmalıdır. Kaldıki bazı zamanlarda, bazı böl
gelerde et kombinalarının fazla kesim yapama
ması depolarının azlığına hamledilmektedir. De
poları mümkün olsa bile, bir yerden diğer yer
deki ihtiyacı karşılayamaması sebebi olarak da, 
taşıma işini yapan frigorifik arabalarının Mey-
su firmasına kiralandığından bahsedilmektedir. 
Velhasıl, bütün tarım teşkilâtında bu gibi bo
zuklukları düzeltmek gerekmektedir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, tereyağı, peyniri 
ve sütü nereye satar bilemiyoruz. 

Gübre ve tohumluk buğday meselesine ar
kadaşlarını değindiği dçin ben değinmeyeceğim, 
zamanımız kısadır. Ancak, bazı tarım âletleri 
de vardır ki, meselâ tek ve çift atlı arabalar, arı 
kovanı, römork gibi, bunların da Adapazarı' 
nda yapılarak Ağrı'ya götürülerek çiftçiye tes
lim edilmesi de yanlış bir uygulamanın netice
sidir. Velhasılı, şimdiye kadar birçok konular 
da sübjektif, politik, yetersiz ve kısır görüşler
le uygulama yapılmış ise de, bütün bu uygula
maların düzeltilmesi temennimizdir. 

Bilfarz, Doğuda şu kadar küçük baş veya 
büyük baş hayvan yetiştiği halde, bir tek vete
riner fakültesi yoktur. Ancak 1957 senesinde 
bir Ziraat Fakültesi kurulmuştur; Cumhuriyetin 
kuruluşundan 34 sene sonra. Şimdi de 1957'ye 
34 ilâve ettiğimiz zaman, 1981 yılında hiç ol
mazsa Erzurum'da bir Veteriner Fakültesi gör
mek istiyoruz. Sayın Bakanımın akılcı, aktif, 
adaletli, arzulu ve âdil olduğuna inanıyorum. 
Bunlara muhakkak ki, çözüm yolu getirecektir. 
Köylümüzün alın teri benim bağrımdaki o ateşi 
belki bir nebze söndürür. Ali ah a şükredelim. 
Bereketli yağmurlar da belki köylümüzün bağ-
rmdaki bu 'ateşe bir serinlik, bir ferahlık geti
rir. Fakat öyle zannediyorum ki, gerek Baka
nın ve gerekse Bakanlık personellerinin alın 
terleri bağırlarımıza akmadıkça bizim bu dertli 
•ateşimiz dinmeyeeektir, 
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Hepinizi (hürmet ve muhabbetle selâmlar, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İsmail İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının kıymetli mensupları. 

10 dakikalık süre zarfında Bütçe Karma Ko
misyonunda dile getirmediğim bazı hususlara 
değineceğim. 

Sayın Bakanımızın Bütçe Karma Komisyo
nunda not almış olduğu üzere, köy hayvancılığı 
geliştirme projesine önem verilerek ilk etapta 
ele alınmış olan Van, Kars, Erzurum ve Ağrı 
Projesinden sonra, ikinci oıepta ele alınması lâ
zım gelen vilâyetlere de erken sıra gelmesi için 
bilhassa bu projeye önem vermesini istirham 
ediyorum 

Sayın Bakanı makamlarında ziyaret ettiğim 
zaman dile getirmiş olduğum gibi, bugünlerde 
yeni Hükümet ti aktör dağıtımı için bir yönet
menlik hazırlamaktadır kanaatmdayım. Bilhas
sa sıraya ıgirmekte olan çiftçi vatandaşlara bu 
traktörlerin dağıtımında hiç traktör bulunma
yan köylere öncelik verilmesi hususunda Sayın 
Bakanın ve Bakanlık teşkilâtının bir çalışma 
içerisine girmesini istirham ediyorum. 

Bu durumu bir misâlle belirtmek istiyorum. 
Hakkari'nin bir köyünde; 30 hanelik bir köyü 
düşünelim, 30 hanelik bu köyde bir traktör mev
cut değildir. Ankara'ya gelivor, elinde bir bel
ge vardır, ona diyoruz ki, sıraya geçin.. Diğer 
taraftan İstanbul köylerinden 30 hanelik bir 
köyde 30 tane traktör var, o da sıraya giriyor. 
Haliyle Hakkari'de bulunan bu köylünün önce
lik hakkına sahip olması sosyal adalet prensip
lerine uygundur. 

Sayın Hükümetin bir noktada da nazarı dik
katini çekmek isterim, kış Loyunca kuraklıktan 
zarar görmüş olan vatandaşa yem için gönderi
len paralar bankalarda beklemektedir. Yem za
manı geçti diye bankalar bu paraları çiftçilere 
dağıtmamaktadır. Halbuki çiftçi kış boyunca 
hayvanına yem bulmak için sağdan soldan borç 
para almıştır. Haliyle bu aldığı borç parayı ia
de etmek için bu paralara .şu anda dahi vatan
daşın ihtiyacı vardır. Hükümetin bu konuya 
eğilmesi istirhamında bulara cağım. Bize bu ko
nuda günde 1 0 - 1 5 tane mektup gelmektedir. 
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Sayın Bakanlığın ve özellikle Veteriner İş
leri Genel Müdürlüğünün bir noktada nazarı 
dikkatlarım çekmek isterim. Çok samimi olarak 
Bütçe Karma Komisyonunda dile getirdiğim 
konuyu burada da ele almak istiyorum. Şarkta, 
Özellikle çok iyi bildiğim Muş'ta hayvan potan
siyeli bu kısın % 50 niu aşağısına düşmüştür. 
Mevcut olan bu hayvanları en iyi bir şekilde 
sonbahara kadar götürmek bizim Hükümet ola
rak vazifemizdir. Onun için yaza kadar getiril
miş olan bu hayvanların telef olmaması için, 
mümkün mertebe ıgereken çalışmanın yapılması 
istirhamını burada dile getirmek istiyorum. 

Muş'tan Ceylanpınar'a 400 koyun gitmişse, 
en çoğu 200 tanesi geri geluiştir. En çoğu diyo
rum, Hükümetin elinde imkânlar vardır, araştır
sınlar ; eğer gerçek dışı konuşmuş isem gereken 
hertürlü şeye hazırım. 

Tarım Bakanlığı kurulduğundan beri çok 
güzel yöneticiler, iyi Bakanlar görmüştür. Bu 
arada tenkit edilmesi gerekenler de olmuştur. 
Tabiî bunları tenkit etmek için söz almış deği
lim, fakat Bakanlıkta herhangi bir çalışma dahi 
yapmadan sıkıştığı zaman Şap Enstitüsüne git
mek suretiyle sayfiyeye çekilen ve Bakanlığın 
hiçbir çalışması ile ilgilenmiyen bakanları da 
maalesef bu Bakanlık görmüştür. Bu teşkilât. 
her şeyi görmüştür. 

Teşkilâtın mümtaz idarecileri içinde tenkit 
edilecekler olduğu gibi, % 99'u da memleketin 
sorunlarına en iyi bir şekilde eğilen arkadaşla
rımızdır. Çok ilginç bir durum: Ceylanpmar'da 
10 - "i5 bin liraliK ineklerin memeleri kesilir. Ba
kana haber verilmek istenir. Bakanın elinde g&-
zete vardır, lütfen sayın müsteşar dahi bakanla 
temas edemez.. Böyle bakanları da görmüştür, 
Tarım Bakanlığı maalesef. Çok özür dilerim. 

Sayın Bakandan istirham ediyorum, 30 - 40 
bin lira ile çalıştırılan yabancı uzmanlar vardır. 
Tarım Bakanlığında. Tarım Bakanlığındaki bu 
yabancı uzmanlar acaba ayda 30 - 40 bin liralık 
bir fayda Türkiye'ye getiriyorlar mı? Bunlar se
nede bir iki defa olsun seminer dahi tertip ede
memektedir. 30 - 40 bin lira aldıklarını biliyo
rum. Acaba 30 - 40 bin liralık iş yapıyorlar mı
dır? Bunların faydaları nelerdir?. 

Sayın Bakana madde madde bu konuları dile 
getiriyorum, kusura bakmasınlar. 10 dakikalık 

zaman zarfında, zaten bundan başka bir şey söy
lemem mümkün değil. 

Bir de Jokey Kulübü sorunu vardır. Reisi
cumhurun yanında bulunan şahıslara Jokey Ku
lübü para dağıtmaz. Jokey Kulübü aynı zaman
da, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğündeki sı
nıf arkadaşları için veyahut da arkadaşları için 
ulufe dağıtılan bir yer olamaz. Bunun için bu 
konunun en iyi bir şekilde hallini istirham edi
yoruz. Veteriner İşleri Genel Müdürü (Eski ge
nel müdür) kendi yerini sağlamlaştırmak için, 
(Reisicumhurdan kararname dönebilir filân 
diye) Reisicumhurun yanında bulunan yaverle
re dahi Jokey Kulübünden para vermiştir. Bu 
halen de devam etmektedir. Aynı zamanda, sırf 
Veteriner İşleri Genel Müdürünün arkadaşı ol
duğu için, bir genel müdür, 440 sayılı Kanuna 
aykırı olarak, senelerden beri Jokey Kulübün
den para almıştır ve halen almaktadır, bu genel 
müdür. İstirham ediyorum, Tarım Bakanlığı bir 
teşkilat olarak bu gibi hususlara mutlaka son 
vermelidir. Mevzuata aykırı hareket etmemiz 
hiçbir zaman tasvibedilemez. 

Şimdi burada bir konuyu dile getireceğim. 
Kıymetli arkadaşlarım, Stuttgart Belediye Re
isinin doğum gününde, belediye reisine bir halı 
hediye edildi. Ben de orada idim. Stuttgart Be
lediye Reisi bu halıyı kabul ettikten sonra, 
Stuttgart Savcısı doğrudan doğruya Belediye 
Reisi aleyhine dava açtı. Gerekçesi şuydu : Be
lediye Reisi 20 Mark. 30 Mark, 40 Mark, 50 
Marklık bir hediyeyi hediye olarak kabul ede
bilir. 50 Marktan fazla olursa bu rüşvettir... Si
ze çok samimî olarak belirtmek istiyorum. Be
lediye Reisi istifa etmek mecburiyetinde kaldı. 
Halk bu konu üzerinde bu kadar durdu. 

Ben de şu anda, Tarım Bakanlığında çalış
tığım sırada muttali olduğum bir konuyu dile 
getirmeden edemeyeceğim : Güneş Başak Koo
peratifi meselesi. Tarım Bakanlığının 46 men
subu, (Düşünün, şimdi siz konuyu gözlerinizin 
önüne getirin) bir araya geliyor ve diyorlar ki, 
bir kooperatif kuralım. Ne yapalım?.. 10 kişiyi 
de dışarıdan alalım, 56 kişi oluyor. Çok ilginç 
bir şey. Müsteşar başta, Müsteşar Muavini ya
nında, Genel Müdür yanında. Ne yapıyorlar bi
liyor musunuz?. Atatürk Orman Çiftliğinden 14 
küsur dönümlük araziyi hem alıyorlar, hem sa
tıyorlar aynı kooperatif mensupları. Açık seçik 
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olarak bu konuları dile getirmemiz gerekir. Ta
rım Bakanlığında bu konu bugüne kadar ni
çin ele alınmadı?. Alındı. Nasıl oldu?.. Anlata
yım size kusura bakmayın. 

Müfettiş işe müdahale etti. Tarım Bakanlığı 
müfettişi müspet cevap veriyor. Korkunç bir 
şey. Maliye Bakanlığı müfettişi menfi cevap ve
riyor. Korkunç bir şey. Maliye Bakanlığı mü
fettişi menfi cevap veriyor. Buyurun... Atatürk 
Orman Çiftliğinden 14 küsur dönümlük bir yeri 
kendi aralarında satıyorlar, kendi aralarında 
alıyorlar ve bu konu da örtbas ediliyor ve so
nunda, «Efendim eh, öyle oldu...» 

Sayın Bakanım, şu anda Bakanlık teşkilâ
tında bu kooperatif üyeleri yer almaktadır. 
Hatta ve hatta dosya Hukuk Müşavirliğine gel
diği zaman birisi hissesini başkasına satmak su
retiyle o müşkül durumdan kurtulmak için ça
ba göstermiştir. Eğer gerçekten böyle bir yüz 
kızartıcı bir iş ise, vaktinde girmemesi lâzım-
gelirdi. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, vaktiniz doluyor 
efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkanım. 

Şu kürsüde memleketin yararlarını, menfa
atlerini savunmak için yemin ettik. O yemini 
yerine getirmeye mecburuz. 

Huzurunuzda zamanınızı aldığım için özür 
diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet Aslanoğlu, bu
yurunuz efendim. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; 

Köye ve köylüye müteveccih hizmetlerin ve
rimli ve başarılı olması kalkınmamızın temel 
taşlarından biridir. Köyde kalkınmayı temin 
edemez, köylümüzü kalkmdıramaz isek, kal
kınmanın gerçekleşmesini ümit etmek biraz 
iyimserlik olur. Köyü ve köylüyü kalkındır
mak, muhtaç olduğunu alabilir, sattığını; yani 
alm teriyle ürettiğini de diğer fiyatla satabilir 
hale getirilmesiyle mümkündür. Bu kısa giriş
ten son bu hususu sağlayacak mahiyette oldu
ğuna inandığım konuları geçiyorum. 

Köylümüz ürünlerini istihsal etmek için 
kullandığı her şeyi pahalı olarak almaktadır. 
Buna mukabil piyasaya sürdüğü, satışa arz et
tiği mahsûllerini o günün piyasasına göre uy

gun fiyatla dahi satmış olsa aradaki fark an
cak bir boğaz tokluğuna imkân verir mahiyette 
olmaktadır. 

Bundan ayrı olarak, ihtiyaç maddelerine; 
yani geçimlerini sağlamak maksadıyle aldıkları 
mallardaki fiyat artışlarıyle kendi mahsûllerin© 
intikal eden fiyat artışları daima köylünün 
aleyhinde olmaktadır. Köylünün içinde bulun
duğu bu ağır yaşama ve güç şartlarını hafiflet
mek için Tarım Bakanlığına düşen önemli gö
revler vardır. 

Benim tespitlerime göre şu hususlar üzerin
de hassasiyetle durulmalıdır. Bunların başında, 
zamanında islâh edilmemiş bölgeye uygun to
hum sağlanması gelir. İkinci konu 5se gübre 
konusudur. Kâfi derecede zamanında sağlan
malı ve ucuz fiyatla ihtiyaç sahiplerine intikal 
ettirilmelidir. Gübrenin dağıtım ve satış sis
temi üzerinde ciddiyet ve hassasiyetle durulma
lıdır. Suiistimallere çok ımüsait bir konu oldu
ğunu belirtmekle yetineceğim. Misâlleri pek 
çoktur. 

Üçüncü husus; ziraî mücadele; ilâçları konu
sudur. Bunu bütün konulara; hububat, bağ -
bahçe ve benzeri bütün mahsûllere şâmil olmak 
üzere ifade ediyorum, ziraî mücadele ilâçları ye
teri miktarda sağlanmalı, ihtiyaç sahiplerine 
zamanında ve ucuz olarak intikal ettirilmelidir. 

Sulama için lüzumlu olan tesis ve tedbirler, 
araç ve gereçler, köylüye ve köye çok ucuz ola
rak iletilmelidir. Köylümüz bu konuda büyük 
sıkıntı içindedir. 

Toprak - Su Teşkilâtımızın verimli çalışma
ları malûmumuzdur. Ancak, bu hizmet dalının 
köylüye pahalıya mal olduğu hepimizce malûm
dur. 

Bunlara ilâve olarak, kısmen diğer Bakan
lıklara da ait olmakla beraber köye ve köy
lüye müteveccih olduğu için bazı hususları sı
ralayarak sözlerime son vereceğim. 

Köylüye verilen krediler çok azdır. For
malite güçlükleri arz etmekte, plasman yokluğu 
nedeniyle ihtiyaç sahiplerini canından bezdire
cek dereceye ulaşmaktadır. 

Taban fiyatları gecikmelerle ilân edilmekte, 
ödemelerde beklemeler, alımlardaki güçlükler 
mahsûlün tüccar tarafından ve ucuz olarak 
alınmasına sebebiyet vermektedir. Bilhassa 

- hayvancılar kış mevsiminin uzaması halinde 
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yem konusunda büyük müşkülâta maruz kal
makta, idrak edecekleri mahsûle mukabil tüc
cardan aldıkları avanslarla mahsûllerini gayet 
ucuz elden çıkarma gibi bir duruma düşmekte
dirler. 

Köylümüzün geçim konusunda da müşkü
lâta maruz kaldığını ve aynı tedbirlerle başvur
duğu malûmunuzdur. Bu konularda alınacak 
tedbirler tarımla geçinen kişileri huzura ve re
faha kavuşturacaktır. .Dirayeti müsellem Sayın 
Bakandan bu meselelerin hallini beklemekteyiz. 

İl ve ilçelerde (tabirim mazur görülsün) 
odalar dolusu teknik ziraat elemanı mevcut. 
Köye ve köylüye bunların hizmet götürdükleri, 
köylüyü aydınlattıkları, uyanma görevi yaptık
ları söylenemez. Âdeta atıl kapasite halindedir
ler. Çiftçiye, bağcıya, bahçeciye, zeytinciye 
faydalı olmaktan, olabilmekten uzaktırlar. Ne
den acaba diye çok sathi bir araştırma yaptım; 
bunlar çeşitli imkânlardan mahduttu. Benim 
vilâyetimde 10 tane araç var; iki tanesi faal, 
öbürküler yıllardan beri atıl durmakta, kendi 
ifadelerine göre. Aynı şeyler veterinerler için 
de söylenebilir. Bunlar faal hizmete sevk edil
dikleri takdirde köylümüze yararlı olacakları 
ve refah devletinin yaratılması bakımından bü
yük faydalar sağlanacağını hepimiz teslim ede
riz. 

Ben Sözlerimi bu kısa .maruzatla sona erdi-
ıriyorum. Bütçenin hayırlı olmasını diler, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

CBAŞIKAN — Sayın üyeler, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin tümü üzierinde 
ıgruplar ve 6 sayın üye konuşmuştur. Bir yeter
lik önergesi gelmiştir. 

ISaym Bakanın konuşma hakkı ve Sayın 
Bakanı takiben (bir sayın üyenin daha konuş
ma hakkı maihfuz kalmak kaydiyle yeterlik öner
gesini okutup oylarınıza sunacağım. 

ISaym Özer, son söz olarak Sayın Bakandan 
sonra siz konuşacaksınız. 

Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştur. Yeterliğin kabulünü 
arz ve teklif ©derim. 

îçel 
Dr. Lûitfi Bilgen 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Yeterlik önergesi kafbul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Korkut Özal, Gıda - Tanım ve 
Hayvancılık Bakanı. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (lErzurum Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Büt
çesi üzierinde yapılmış olan konuşmalar için de
ğerli konuşuculara teşekkür ediyorum. Yapıl
mış olan konuşmalar her zaman olduğu <gibi, 
(bizim çalışmalarımızın bir değerlendirilmesi ve 
önemli olan bazı konularda müstakbel çalışma
larımıza ışık tutulması tarzında ve yapıcı bir 
istikamette olduğu için, Bakanlığım ve mensup
ları adına ifade edilmiş bütün iyi temennilere 
teşekkür ediyorum. 

Eğer uygun (görürseniz, sayın konuşmacıla
rın dokundukları ve öneım taşıyan konularda 
.maruzat arz edeceğim. Diğer tali konularda da 
kendilerine yazılı olarak cevap verme yoluna 
gideceğim. 

Adalet Partisi sözcüsü Sayın Varışlı, tarımın 
önemini ve Türk tarımının memleketimizin çok 
mühim bir ekonomik faaliyet sahası okluğunu 
(belirttiler. Üzüldüğüm (birinci konu, kendileri 
Iburada iktidar hakkında, zannediyorum biraz 
da hakkımız olmayan bir «derme - toplama» ik
tidar grupu tabirini kullandılar. Ben bunları 
tabiî politik münakaşaların içinde görmek isti
yorum. Yoksa, Türkiye parlamentolarının itimat 
oyuna sahip olmuş her iktidar derme - toplama 
bir iktidar olma sıfatıyle sıfatlandırılmamalıdır. 
(Çünkü, bu iktidar milletin serbest oyuyla ve .'mec
lislerimizin demokratik usulleriyle gelmiş bir 
lilktidardır. Bu iktidar, iki partinin iktidarı olmak
la beraber, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir 
•ve Türkiye Cumhuriyetinle hizmet etmektedir. 

İkinci üzüntüyle ifade etmek işit ediğim bir 
konu: «Bu iktidar ne yaıptı» diye bir sual sorul
muştur. Keşke uzun bir (hizmet süreımiz olsa da, 
ne yaptıklarımızı biz de ifade edebilseydik. Hu
zurunuza bir şeyler yapmış olarak geliyoruz mu
hakkak ki, fakat üç ayını yeni doldurmuş bir 
iktidara neyin yapıldığını sormak benim kanaa
tim biraz insaf sınırlarını taşıyor ve bu şekil 
çalışmalar ve konuşmalar memlekette teessüs ve 
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devamını arzu ettiğimiz yapıcı iktidar, muha
lefet havasına da bir ölçüde her halde katkıda 
bulunmuyor. 

Bakanlığın ismi mevzuu üzerinde çok tartış
malar olmuştur. Aslında isimler vasıtalardır. 
Vasıtalar üzerinde de niyetlerin ötesinde bir 
'münakaşanın mânası yoktur. Bu ismi koyanlar, 
başka konuşucuların da ifade ettiği gibi, bir
takım siklet merkezlerini ifade etmek istemiş
lerdir. Tabiî bu tek yol değildir. Ben Sayın Va-
rışlı'nm ismin değişmesi yolundaki kanaatlerine 
katılamıyorum. Bu bir Hükümet tasarrufudur 
ve bir mana ifade ederr. 

Bakanlığımda yapmış olduğum bazı perso
nel tasarruflarını eleştirdiler. Yapmış olduğum 
her tasarrufun hesabını her zaman verdimi, bun
ları da vereceğimden hiç şüpheleri olmasın. Ta
sarrufun temelinde, memlekete daha iyi hîzaııet 
götürme arzusundan başka hiç bir şey yoktur. 
Bahsettiği ve burada isim zikretmeyi arzu etme
diğim için kimse hakkında da herhangi bir baş
ka niyet olmamıştır. Kendilerinin de ifade ettiği 
giibi, bir hastalık dolayısıyle bir arkadaşımızın 
o vazifeyi başka birine devretmesi kadar taibiî 
(bir şey olamaz. Biz, vazifeden aldığımız insan
lara da kendi ölçüleri içinde daima hürmetkar 
olmuşuzdur. 

Huzursuzluk insanın ruh halidir. İyi bir ida
recinin tabiî ki, huzuru kısa zamanda tesis et
mesi lâzımdır. İktidar değişikliklerinde daima 
huzursuzluklar olur. Bunun sebebi Türkiye'nin 
eskiden beri alışılagelmiş atmosferidir. Bu kişi
lerden doğar. Kişiler bu vesileleri alır, birta
kım spekülatif konuşmalar yaparlar. Burada ma
rifet, eğer bir ameliyat yapılacaksa, bunu sü
ratle yapıp, teşkilâta gerekli teminatı vermek
tir. Ben şahsen bu stratejiyi takip etmekteyim. 

Şimdi, kendilerinin bazı soruları oldu. Ben 
bu sorularına yine başta ifade ettiğim iktidar 
muhalefet ilişkilerindeki yapıcı havayı idame 
ettirerek, kimseyi suçlamayarak cevap vermeye 
çalışacağım. 

Sarı ot mücadelesi mevzuunda bir sualleri 
oldu. Sayın Başkan, bu sarı ot mevzuu önemli 
bir problemdir. Bilhassa. Orta Anadolu bölge
mizde buğdayla beraber büyüyen ve ona zarar 
veren bir yabani ottur, özel bir ilâçla mücdaele 
yapılır. Genel olarak tayyare ile yapılmasında 
büyük yararlar vardır. Üzülerek ifade edeyim; 

bu sene çok hammadde de olduğu gibi, bu otla 
mücadele edilecek esterli ilâçlarda da maalesef 
yeterli miktarda stok bulunamamıştır. Bu ba
kımdan, gerçekleri ifade ediyorum, bu sene eğer 
bu ot mücadelesi arzu edildiği gibi yapılmazsa, 
bunun ana nedeni elimizde yeterli ilâcın bulun
mamasıdır. Bakanlığın 1973 senesinde iki defa 
ihaleye çıkmış, ihtiyaç olan 450 tona mukabil, 
ancak 150 tonluk bir ikmal yapabilmiştir. Piya
sanın 800 ton civarında tahmin edilen ihtiyacı
nın da yarısı ancak bulunabilmiştir. 

Bizim tek yapabildiğimiz, biz gemiye son 
noktada bindik, tekrar ifade ediyorum, kimseyi 
suçlamak durumunda değilim, aldığımız tek 
tedbir bu eldeki ilâcın en yararlı şekilde kul
lanmasını sağlayacak tedbirlerdir. Bu da, bü
tün ilâcı belirli bir dağıtım sisteminde, spekü
lâsyonu önleyecek şekilde dağıtmaktır. Başa
rılı olması da nihayet bir ölçünün ötesinde müm
kün değildir. 

Tohumluk konusunda sayın konuşmacıya 
katılıyorum. Bir ölçüde bu tohumluk mevzuun
da başarılı tatbikatımız olmuştur geçmiş yıllar
da, Tohumluğun zaman zaman yenilenmesi de 
bir zarurettir. İcabedildikçe buna gidilmekte
dir. Bu yol uygulanacak bir yol olarak görül
mektedir. 

Devlet üretme Çiftliklerinin civarındaki 
halka tedricen devredilmesi veyahut şirketleş
mesi politik bir tercihtir. Sayın konuşmacının 
fikrine hürmet ederini; fakat her iktidarın ken
dine göre tercihleri vardır. Adalet Partisi İkti
darında bunların yapılmamış olması, sualin sa
yın konuşmacı tarafından her halde o cihete yö
neltilmesini gerektirirdi. 

Şimdi, sayın konuşmacı bir pasaj okudu ve 
girdilerde astronomik artmalar olduğunu; eski 
bir Halk Partisi konuşmacısından alarak «sü
per astronomik» sıfatı ile artmalar olduğunu 
ifade ettiler. Tabiî bu «süper» kelimesi veya
hut «astronomik» kelimesi indîdir, sübjektiftir. 
Neyin astronomik, neyin süper astronomik ol
duğu bir tarafa, evet, tarım girdilerinde dünya 
ekonomisinin son yıllarda almış olduğu kon
jonktür el gelişme dolayısıyle büyük artışlar ol
muştur. Bunu bir iktidarın suçu olarak nitele
mek ise tabiî mevzuu katiyen iyi değerlendir
memektir. Bilâkis bu iktidar, bunun yükünün 
Türk tarımına ve ekonomisine en asgarî şekil-
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de aksettirilmesi için birtakım ciddî ve cesur 
kararları da almıştır; ama bu kararların içinde 
ekonomiyi zayıflatmak, zaafa uğratmk yoktur. 
Birtkım şeyleri hep beraber taşıyacağız; yalnız 
Devlet Hazinesi değil. Bunun en güzel örneği 
gübre fiyatlarıdır. Bugün dünyada gübrenin 
kilosu ortalama üç liraya malolurken ve bizim 
ithalâtımızın, şöyle böyle toplam ihtiyacımızın 
yarısından fazlası bu değerden ithal edilirken 
biz hâlâ çiftçimize kilosu ortalama 87 kuruştan 
gübre vermekteyiz. 

Bunu iyi bilin ki, tabiî sübvansiyonlu bir po-
ıliti'ka bir yerde tersine çalışır. Nitekim bugün 
Türkiye'de tersine çalışmaya başlamıştır. Kara
borsacılık almış, yürümüştür. Sizin istediğiniz 
yere gübre gitmiyorsa bunun sebebi piyasanın 
bu anormal sübvansiyonlarla; % 61 nispetinde 
sübvansiyonlarla beslenmesidir. Buna bir çö
züm bulunacaktır. Çözüm zordur. Biz Saym 
A. P. Sözcüsünden bu çözümü zorlaştıracak de
ğil kolaylaştıracak beyanları beklemekteyiz. 
Çünkü, bu gibi sübansiyonlu sistemlerde önemli 
olan, tarımdaki insanların olduğu kadar aracı 
kuruluşların da iyi bir morale ve yüksek bir iti
mada sahibolarak yürümeleridir. Bunun da 
yolu; muhalefet ve iktidar olarak bu sorumlu
luğu beraber taşımamızdır. 

Sayın konuşmacı bir buğday projesi üzerin
de tenkitler yaptılar ve raporlara konanın an
cak % 20'sinin gerçekleştirilebildiğini veya ger
çekleştirilemediğini söylediler. Bunun muhatabı 
herhalde ben değilim. Bu geçen sene olmuş ve 
muhatapları da bugün iktidardan çekilmiştir. 
Benim Bakanlık olarak aldığım tedbir sadece 
şudur : Bu Bakanlıkta projecilik nosyonunu ye
ni bir çerçeveye koymaktayız. Realist olmaya, 
imkânlarımızın çerçevesinde yapılacak en iyi 
yola gitmeye doğru yöneliyoruz. Bu zamanla 
olacaktır. Ben çok şey vaat etmek durumunda 
değilim. Aldığımız, alman şekliyle bellidir, in
şallah çok daha iyi bir şekilde de teslim etme 
imkânı olur. 

Tarım girdileri mevzuunda sayın konuşmacı
nın çok güzel mütalâaları oldu; katılıyorum. 
Yine burada bir noktaya değindiler. En önem
li girdi olan traktör mevzuunda bir ikmal açığı
nın olduğu biliniyor. Kendileri bu mevzuun, 
mevcut fabrikaların tevsiine yönelmiş çalışma
ların Planlama Teşkilâtı, Ticaret Bakanlığı ve 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki kısır 
konuşmaların dışında süratle halledilmesini is
tediler. 

Traktör mevzuu Türkiye'nin temel bir soru
nudur. Türkiye traktörde çok büyük merhale
ler katetmiş olmasına rağmen hâlâ kendine ye
ter değildir. Traktör mevzuunda benim kanaa
tim Türkiye bu sahaya daha yeni büyük bir gi
rişim yapmaktadır. Mevcut traktör sayısı 160 
bin civarında, senelik üretim 33 - 34 bin civarın
dadır. Bizim bugün görebildiğimiz Türkiye'nin 
traktör mevcudunun bir milyona yaklaştırılnıa-
sı, senelik üretiminin de 100 bin civarında olma
sıdır. Tabi buna çok yollar gider. Sayın konuş
macının dediği gibi mevcut fabrikaları tevsi et
mek bir yaklaşımdır. Meseleye daha radikal ve 
Türkiye'nin daha yararına çözümler aramak 
başka bir yaklaşımdır. Hükümet halen Planla
ma Teşkilâtı ve ilgili bakanlıklarıyle bu çözüm
lerin içinde, Devletin devamlılığı ve müktesep 
haklara hürmet prensipleri çerçevesi içerisinde 
bir yol aramaktadır, inşallah memlekete en ha
yırlı yolu kısa zamanda bulup yürürlüğe koya
cağız. 

Sayın konuşmacının Tarım Bakanlığı mev
zuundaki mütalâalarına katılmamak mümkün 
değil. Saym Başkan müsaade ederseniz bu fır
satla bu noktayı biraz daha, (başka konuşmacı
larda dokunduğu için) burada açmak istiyo
rum1. 

Benim kanaatime göre bugün Türkiye 'de ta
rımın bir sürü problemleri vardır. Bu problem
lerin bir kısmı kurumlarla ilgilidir, bir kısmı 
politika ile ilgilidir, bir kısmı da alışılmış, ana
ne haline gelmiş teamüllerle ilgilidir. Saym ko
nuşmacı konuşmasında gayet haklı olarak, (ki, 
buna başka konuşmacılar da değindiler). Tarım 
Bakanlığının bugünkü durumunu maksadına 
yeter derecede hizmet edemeyecek bir yapıda 
gördüğünü ve birtakım entegrasyonla ifade ede
ceğim kuruluş ve yetkilerin belirli bir şema al
tında toplanması gerektiğine işaret ettiler. 

Kendilerine mutlak olarak katılıyorum. Gön
lüm diliyor ki, bu meseleyi bugün değil de bun
dan 10 sene evvel halletmiş olsaydık. Bugün Ta
rım Bakanlığı davulu boynunda, tokmağı baş
kalarının [elinde olan bir kuruluştur. Tarımın 
bütün muhatabı Tarım Bakanlığıdır, ama tarı
ma müdahale etmek imkânına maalesef çok az 

265 — 
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Ölçüde sahiptir. Türk tarımının bütün hizmeti
ni gören anakuruluşlardan birincisi olan Ziraat 
Bankası kredi politikasıyla ve bilhassa Hükü
met Programımızda da daha evvel ifade edilmiş 
olduğu gibi, yeni kredi anlayışlarıyle getirilmiş
t i r ; fakat bugün Ziraat Bankasının sadece nâ
zım heyetinde Tarım Bakanlığı temsil edilir. 
Onun gerisinde bu kuruluş kendi ölçüleri için
de gider. Böyle bir yürüyüşle Türk tarımına 
yön vermek mümkün değildir. 

Pazarlama kuruluşları içinde Toprak Mah
sulleri Ofisi ve Et - Balık Kurumu bugün bu 
Bakanlığın kontrolunda değildir. Bunlar maa
lesef Türk tarımının temel pazarlama ve piyasa 
tanzim organlarıdır. Tarım politikasının mani
velalarıdır. Tarım politikasını uygulamada Ta
rım Bakanlığının bunların üzerinde direkt, gü
nü gününe uygulayacağı bir kontrol yoktur. 
Maalesef geçmiş yılların değerli bakanlarıyle 
konuştuğum zaman bundan bana şikâyet etmiş
lerdir ve bunun ne kadar büyük problem do
ğurduğunu hepsi ifade etmişlerdir. Şimdi tabi 
ben soruyorum; bunu niye halledemedik? Biz 
de bir şansımızı deneyeceğiz. Ümit ediyorum ki, 
bu Hükümet bu mevzuda radikal bir çözümü ge
tirme olanağını bulacaktır. 

Sayın profesör Mülayim, benim için çok de
ğerli olan bir genel takdimde bulundular. Ken
dilerini, bu husustaki yetkilerini ve meseleye 
vukuflarım bildiğim için bilhassa tarımdaki ör-
gütleşmeler mevzuunda zevkle ve dikkatle din
ledim. 

Müsaade ederlerse benim için önemli olan 
bir noktaya işaret etmek isteyeceğim. Bu toprak 
ve tarım reformu mevzuunda Türkiye uzun yıl
lar çok münakaşalar görmüştür. «Toprak refor
mu» denmiştir, «tarım reformu» denmiştir, son
ra bir kompromi yapılmış «toprak ve tarım re
formu» denmiştir. 

Kendisi, çıkarılmış olan kanunun yetersiz ol
duğu kanaatindedir. Zannediyorum daha evvel 
de ifade edilmiştir; C. H. P. samimî olarak bu 
kanunun meseleyi çözmeyeceği yolunda bir ka
naat sahibidir. Bunu hürmetle karşılıyoruz. Fa
kat benim buradaki mütalâam şudur ve yapıl
mış olan diğer tenkidlere de cevap vermek is
terim. Biz burada ne C. H. P.'nin ne M. S. P . ' 
nin; fakat bu iki parti arasındaki Koolisyon 

Protokolünün tarif ettiği bir Hükümet olanak 
bulunuyoruz. Dolayısı ile biz nıe C. H. P.'nin, ne 
de M. S. P.'nin programlarını, seçim beyanna
melerini harfiyen takip durumunda değiliz, pro
tokol bizi çerçevelemektedir. Bizim protokolü
müz bu reformu yüce Meclislerimizden çıkarıl
dığı gibi uygulama külfetini bize yüklemiştir ve 
ben bu vazifeyi büyük bir samimiyetle ve me
seleyi başarıya götürecek şekilde uygulama ka
rarında ve çabasında olduğumuzu ifade etmek 
isterim. 

Çok iyi bir ilim adamı olarak kendisine hi
tap ediyorum, sosyo - ekonomik meselelerde kâ
ğıt üzerindeki çözümler, indî münakaşalar bir 
yerin ötesinde çözüm getirmez. Toprak - tarım 
reformu bugün dünyanın her yerinde uygulan
mıştır. Ben şahsen komşu memleketlerde, Avru
pa'da bazı bölgelerde uygulanmış, gerek kon-
solidasyon tipinde, gerekse tam en uç manasıy-
le toprağın tamamen dağıtılıp mülk haline ge
tirilmesi şeklinde çok reformu yakından da gör
düm, tetkik de ettim. İnanıyorum ki, reform 
mevzuunda her memleket kendi çözümünü ken
di geliştirmek durumundadır. Hiçbir yerden 
Türkiye'ye çözüm nakletmeyi ben mümkün gör
müyorum. Çünkü Türkiye'nin kendine göre bir 
tradisyonu vardır, Türk halkının kendine göre 
bir yaklaşımı vardır, Türk insanının kendine 
göre bir hayat felsefesi vardır, Türk toprağının 
kendine göre bir yapısı vardır ve bunların hep
sini yan yana koyduğumuz zaman Türkiye'de 
uygulanacak bir toprak ve tarım reformunun 
da bizim bu kendimizden ayrılmaz şartlarımıza 
uygun olması lâzımdır. 

Ben şahsen bir metot bilmiyorum ki, bütün 
bu şartlan kâğıt üzerinde kafalarda değerlendi
rip, uygun toprak reformu modelini ortaya koy
sun... En güzel yol bunu denemektir; akıllıca 
denemektir, hataları büyümeden, problem ol
madan düzeltecek, dinamik bir şekilde denemek
tir ve bizim şimdi ifade etmek istediğimiz de, 
Hükümetimiz bu sene bildiğiniz gibi 900 milyon 
lira civarında bir imkân ayırmış durumdadır. 
Bölge olarak Urf a seçilmiştir. Şartlarını çok ya
kından tanıdığım bir bölge olarak ifade etmek 
isterim ki, burada bu reformu biz, kanunu vaz
edenlerin bütün çerçevelerine çok iyi riayet ede
rek uygulayacağız ve büyük bir samimiyetle 
uygulayacağız. 
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Aldığımız neticeler eğer bu çerçevede gider
sek inanıyorum ki, bizi çok salim yerlere götü
recektir. Bu tecrübenin ışığında belki Türkiye' 
nin çeşitli ekolojik bölgelerinde yeni ışıklar ye
ni modeller geliştirilecektir. Mühim olan bir 
yerden akıllıca başlamak ve bunun uygulama
sında -karşılaşılacak çeşitli problemleri zama
nında güçlü olarak çözmek ve bundan sonraki
ler için de bu çözümleri temel birtakım kaidele
re kavuşturmaktır. İnşallah bu uygulamalar bi
zim şu 40 seneyi aşkın münakaşamızdan kestir
me bir çıkış yolunu bize verir. 

Tarım vergilendirilmesinde üzerinde çok mü
nakaşa edilmiş bir şahsî kanımı arz edeyim: 
Bugün tahmin ediyorum ki, Türkiye'nin tarım
sal geliri cari fiyatlarla 70 milyar civarındadır. 
Meselâ eskiden kaldırılan «aşar» uygulansa bu 
% 10 ile 7 milyarlık bir vergi sağlar. Bugün 
maalesef tarımda bir vergi uygulaması olmamak
tadır. Kendileri, bir vergi uygulansa 3 milyar ci
varında bir potansiyel olduğunu ifade ettiler. 

Ben, Türk Hükümetinin sosyal adalet ilkeleri 
içinde tarımda bir vergilendirmenin tarıma fay
dalı olacağı kanaatindeyim. Vergilendirilmiş bir 
tarım sektörü çok daha dikkatli ve güçlü çalışma 
olanaklarını bulur. Genel olarak vergilememek, 
sübvansiye etmek bateri bir sektörü güce değil 
zafiyete götürür. Bu balkımdan bir yerde vergilen
dirmeme politikasının çok dikkatle gözden geçi
rilmesi gerekiyor. Zannediyorum bu hususta ça
lışmalar var. 

Küçük işletmelerde kooperatifleştirme bugün 
bizim Hükümet programımızda yerini bulmuş
tur. Tarım reformu için söylediklerimi koopera
tifleştirme için de söylemek duramundayım. 
Kooperatifler bugün ta Atatürk'ün, geçen gün 
televizyonlarda dinlediğimiz bir konuşmasın da 
bahsettiği kuruluşlardır. Ne kadar mesafe aldı
ğımız ortadadır. Benim kanım aslında mühim 
olan, neyin yapılacağı değildir, mühim olan, onun 
nasıl yapılacağıdır. Türkiye bugün nelerin yapı
lacağını uzun senelerden beri bilmektedir. Bü
tün mesele onları nasıl yapacağımızdır. Koopera-
/tifleştirmede de benim kanaatim, önemli olan bi
zim anladığımız o çiftçiye büyük hizmet getiren, 
ona büyük güç kazandıran, onunla çok çeşitli 
şeylerin ilişkisini kuran örgütün canlı, sıhhatli 
ve güçlü bir şekilde meydana getirilmesindeki 
birtakım geçmiş hataların tekrarlanmamasıdır, 
İnşallah yeni tutum bunu ortaya koyacaktır. 

Ben kendisine bir noktada daha mütalâamı 
arz etmek istiyorum; Türk tarımının meseleleri
nin çok kompleks olduğuna, (siz de katılırsınız 
buna) bu kompleks meselelerin basit formüllerle 
çözümlenebüeceğine inanmıyorum. Statik çözüm
lere de inanmıyorum. Türk tarımı yaşayan bir 
şeydir. Bugün nüfusumuzun % 68 ağırlığını ta
şıyan tarım belki 20 sene sonra nüfusumuzun 
% 18 ağırlığı taşıyacak. Yepyeni bir şekil ka
zanacak, yepyeni meseleler çıkacak. Bu bakımdan 
konuya daima dinamik bakmak ve zamanın ge-
tireceği meseleleri ve çözümleri çok iyi takibet-
mek lâzım. Geçmişteki hatalarımızın bu meseleyi 
çok statik görmemizde olduğunu zannediyorum. 
Bunun en güzel örneği taban fiyatlar meselesi
dir. 

Konuşmacılar çok güzel bir şekilde değindi
ler. Taban fiyat, maalesef bundan 15 - 20 sene 
evvelki telâkkilerin çerçevesinden bugüne kadar 
kurtarılmamıştır. Bir ölçüde ihracata imkân ve
ren, bir ölçüde üreticiye yönelik bir taban fiyat 
politikası yine bugüne kadar esas itibariyle uy
gulanmış. Çoğu yerde politik baskılar ağır ge
lince, taban fiyatları belli bir ekonomik gereğin 
dışına da çıkmış. Biz Hükümet programında ta
ban fiyatları gayet net tarif ettik. Bunun 3 tane 
yönü vardır dedik. Birisi, köylünün emeğinin 
hakkıyle karşılanması. İkincisi; Türk tarımına 
yönverilmesi. Üçüncüsü de, bunun öbür ucunda-
kilerin; yani tüketicilerin de bir ölçüde bu geliş
meden yararlı neticelere kavuşturulması. 

Demin ifade ettim, sayın Adalet Partisi söz
cüsü «Ne yaptınız?» diye sual sordular; 3 ay için
de burada yeni bir politika getirdik. Em son me
selâ çay mevzuunu ele aldık. Daha evvel biliyor
sunuz tütünü... Çayda sadece bir taban fiyat 
getirmedik, bir politika getirdik bu son uygula
mamızla. Uzun yıllardır problem olmuş çaya, geç
miş hükümetlerin 8 senede vermedekileri fiyat 
artışını biz bir defada verdik; fiyatı 175 kuruş ar
tırdık. Bundan hiç de korkmadık, ama yanında bir 
disiplinde getirdik ve inanıyoruz ki, bu disiplin 
içinde eğer çay üreticileri güçlü olarak kaliteli 
çay üretimine devam ederlerse, bu Hükümet bir 
gün çay fabrikalarmı da onların ortak kuruluş
larına devretmeye candan hazırdır. Bunun yolu
na girmiş olmamız bile, şu üç aylık politikamızda 
ortaya net, kristalize olarak koyacağımız bir hu
sustur. 
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îîfenldim, ben Sayın Profesör Mülayimin, 
halk sektörü konusundaki (görüşlerinin çoğuna 
katılıyorum. Bir şartı demin de ifade ettim. Ka
ğıdın üzerinden gerçeğe indiği zaman bu mese
lelerin uygulayıcıları eğer bazı nüansları kaçırır
larda o zaman mesele tersine de gidiyor ve çok 
ümitler bağladığımız bir sürü mesele, sırf uy-
ıgulaımanm dikkatsizliğinden dolayı tersine neti
celer verip, bir sürü ümitleri yok .ediyor. Ben, il
gili arkadaşlarımın .çalışmalarını biliyorum; 
kooperatiflere verilecek müstakbel yönün ana-
iıatları çıkıyor yavaş yavaş. Halk sektörüne ne 
gözle baktığımız bugün .münakaşa ediliyor. Bu 
münakaşalardan ben şahsen çok kıvanç duyu
yorum. Çünkü, demokratik, hürriyetçi demokra
tik bir toplumda en güzel sentez yolu herkesin 
fikrini pazara atıp, onların içinden Türkiye'nin 
yararına güzel çözümlerin çıkmasıdır. 

Bu halk sektörü mevzuunda bugüne kadar 
çok şeyler konuşulmuştur üç ay içinde. Ben son, 
söylediğim bir şeyi söyleyerek o kısmı kapa
tacağım. Bunu bırakalım, yürüsün. Bırakalım 
buna yeni bir yön verilsin ve konuş maları on
dan sonra yapalım. Yani, .gözümüzün gördüğü, 
elimizin tuttuğu (birtakım modeller üzerinde ko
nuşalım, yoksa, kâğıt üzerinde yıllarca konuşa
biliriz. 

Gübre mevzuunda bir hususu sordunuz veya 
beyan ettiniz. Gübrede fiyatlann düşük olması 
bir yerde, benim kanaatim, diğer konuşmacıla
rın da dokundukları gibi, gübrenin rantabl kul
lanılmasını önlüyor. Çok ucuz bir meta akıllıca 
kullanılmıyor. Dolayısıyle, iki türlü ziyanımız 
oluyor, hem /gübre boşa gidiyor, hem de alına
bilecek neticenin çok azı almıyor. 

İkincisi, gübrenin dağıtıcı teşkilâtları. Daha 
evvel hakikaten kooperatiflerin vakıfları ve ken
dileri vardı. Burada şu problemle karşılaşılmış; 
aynı bölgede gübre dağıtan birkaç kuruluş olun
ca ve gübre mevzuunda sübvansiyonlar büyük 
olunca bir bakıyorsunuz bazı gruplar iki üç yer
den gübre alırken, öbürlerinin eline gübre geç
miyor. Bugün böyle durumlar vardır maalesef. 

Bu bakımdan bizim gördüğümüz, eğer güb
rede Türk Hükümeti büyük sübvansiyonlara de
vam edecekse, bu bir politika kararıdır, bunun 
çok iyi disipline edilmesi lâzımdır. Geçmişte bu
na bir karar alınmıştır ve bu sübvansiyon poli
tikası devam ettiği müddetçe kuruluşların tevhid 

I ediİmesiınde ve bunun bir elde toplanmasında, be
nim kanaatim, büyük zorunluluklar var. Bu, ha
len üzerinde çalıştığımız bir husustur. 

Ziraî yayın mevzuu çok güzel ifade edildi. 
Yayının üreticiye, tarlaya götürülmesi lâzım. 
Ben, köye bile demiyorum; yayıncı köye gider
se, bence bir şey yapmış değildir, onun tarlaya 
kadar .gitmesi ve orada göstermesi lâzım. 

Çeşitli (konuşmacılar değindiler, Sayın Baş-
I kan, bu Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

nın köye hitap eden kısmında büyük bir potansi
yelin mevcut olduğu ve maalesef (bu potansiye
lin bir yerde değerlendirilemediğine işaret etti
ler. Bu işaretler haklıdır. 

Yalnız, Iben burada yine kimseye kabahat 
yüklemeden bir hususa işaret etmek isterim: 
Geçmişte uygulanmış olan tarım politikası (ki, 
eğer böyle bir politika varsa, ben pek oldu
ğuna .da kaani değilim) maalesef tutarsız olmuş
tur. Bakın, burada en güzel örneğini şurada ver-

I mek isterim: 
I Bir taraftan, «Her vilâyette bir tarım lisesi» 

sloganiyle 47 tane lise açılmış. Diğer taraftan 
bu 47 liseden senede mezun olacak şu kadar 
bin kişinin memlekete hizmet olanakları mev
zuunda hiçbir şey yapılmamış. Bugün maalesef 
benim teslim aldığım durumdur bu. Benden ev
vel teslim alan Bakanlar da bunu böyle almış
lardır. Biz, okuttuğumuz insanları teşkilâtımızla 
almamanın yollarına zorlanıyoruz. «Nasıl olsa 
da bunu almasak, yolu nedir?» Arkadaşlarımız 
fabrikadan çıkar gibi çıkıyor, tek geliş yolu Ta
rım Bakanlığıdır. Yüzlerce, binlerce geliyorlar; 
oturtacak odamız yok. Gerçek budur. 

Şimdi ben sormak istiyorum; işte asıl tenki
di gereken husus budur. Her vilâyette bir ta
rım lisesi yapma fikrinin tek başına müdafaası 
kabil değildir. Bunun altyapısını, hizmet ya-

I pisini düşünerek bu işe girişmek lâzımdır. Yok
sa, bugün kendine itimadını kaybetmiş binlerce 
insanı ben, Tanm Bakanı olarak bazen gece 
rüyalarımda görüyorum ve onlara bir yeni hayat 
aşılamanın, hizmet aşkı aşılamanın sıkıntısını 
duyuyorum. Bunu ben yalnız duymuyorum, bü
tün teşkilâtım duyuyor, bizzat o insanlar du
yuyor. 

Bu, bir iktidarın suçu değildir. Bu, bir yak
laşımın hatasıdır ve biz meselelerimizi böyle 
basitleştirip yaklaştığımız müddetçe bunun gibi 

J daha -çok zayiatlarımız olacaktır. 
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Bunu düzeltmenin yolu var mı? Var; fakat, 
çok zor yerlerden gidiyor. Gittik mi üzerine ? Gi
diyoruz. Ben, meseleyi hemen kısaca arz ede
ceğim gibi bir hafifliğin içinde de değilim, çok 
ağır bir meseledir bu. Köye, tarlaya kadar in
sanı götürmek, altına aralba vermekle de bitmi
yor. Türk köylüsü ne zamanın köylüsüdür ve 
kime itimat eder, nasıl yetişmiş bir insandan 
•ders alır, bunları hepiniz biliyorsunuz. Mektep
ten yeni çıkmış bir çocuğu onun yanma götür
düğünüz zaman, aralarında diyalog bir yerde 
kopar ,kopuyor. Uzun yılların tecrübesine sahip 
insanları götüreceksiniz ve benim köylüm, gele
nin kendisine her şeyi öğretecek güçte olduğu
nu gördüğü zaman, omu elinin üzerinden aşağı 
indi time z ve bu da /büyük bir altyapı ister. Her 
•mektepten çıkan köylüye yol gösterecek kapa
sitede midir? Değildir. Hatta tersine çok misal
ler görüyoruz. Mektepten çıkıp kendini bir şey 
oldum zannedip köylüyle sert kırışmalara giren 
nice insanlarımız vardır. 

Dolayısıyle mesele çok yönlüdür. Bundan ce
saretim kırılmış değildir benim. Her meselenin 
üzerine hücum ediyoruz; fakat burada sayın ar
kadaşlarıma ifade et m ok isterim ki, zor bir yerde 
bulduğumuz bir meseledir ve zorluklarına rağ
men uzun vadeli ve sabırlı bir çözümle inşallah 
bu memleketin gençlerini bugün, kendilerini bir 
iş arama ıgayretinden çıkarıp, mektepte öğren
diklerini, hayatta kazandıklarını, geniş tarım 
tecrübelerini Türk halkına en kestirme yoldan 
•getirecek hale getirmemiz lâzım. 

'Sayın Geveci, su ürünleri üzerinde durdular. 
Kendilerine gene katılmamak mümkün değil. 
Modern memleketlerde bu insanların sadece bir 
iktisadî konu olarak değil, fakat boş zaman
larında avcılık, balıkçılık şeklinde yaptıkları 
çalışmalara büyük ölçüde ehemmiyet verildiğini 
'bizzat müşahade etmişimdir ve akılları durdu
racak yatırımlar sırf bu sahalara, av hayvan
larının ve balıkçılığın (gelişımesi için yatırılır. 

;Su ürünleri mevzuunda, maalesef Kanun 
1971'de, Tüzükte 1973'te çıkmış, bir Umum Mü
dürlük yeni kurulmuş, Sayın Geveci'nin de ifade 
ettikleri gibi, bu bir kuruluş 'halindedir. Bü
yük potansiyel okluğunu kaıbul ediyorum, 48 
kişiyle buna ne kadar yardım edilebilir, tabi ka-
Ibili münakaşadır. Yalnız, burada bir şeyi bu ve
sileyle ifade etmek isterim. Hizmetler rakamlar

la olmuyor. On bin, onlbeş bin kişilik teşkilât
lar vardır. Türkiye'de, kendini zor -ayakta tutu
yor. Yani, bir teşkilâtın başarısını çalışan ada
mın sayısıyle ölçmek bence iyi bir kriter değil, 
hatta tersine Ibir yol oluyor. Bu sefer, benim 
teşkilâtım daha güçlü densin diye herkes teş
kilâtını büyütmeye çalışıyor, Devlete bir kam
bur daha ekliyoruz. 

Ben, şahsen sayıdan çok teşkilâtın dinami
ğine bakıyorum, .hizmet ıgötürme gücüne bakı
yorum; 48 kişi hele Türkiye'ye çok büyük hiz
metler götürülehilir; eğer bunun içinde hizmet 
imkânını yükseltebilirsek. 

Ben küçük bir noktaya da dokunayım; ken
dileri trol mevzuunda teknik bir noktaya de
ğindiler. Bu mevzua Bakanlığa gelir gelmez 
girdim, girmeye meclbur oldum. Çünkü, çolk sa
hilden bilhassa küçük balıkçılar bu trolculardan 
şikâyet ediyorlar. Hatta bira ara bu tnolcuları 
tazyik ettik, mümkün mertebe kıyılara yakın 
avlanmamaları için; fakat meseleyi sonra teknis
yenlerimizle, geniş ölçüde hidrolbiyolojistlerle 
inceleyince gördük ki, uygulaman mctod, kaide
lerine riayet edildiği takdirde Türkiye'ye za
rarlı değil, yararlı. Meselâ bu 18 milimetre ko
nusu belirli bir balık elbadı için doğrudur, fa
kat hamsi için bu cibat çok büyük olur. 18 mili
metreyle hiçbir şey yakalayamazsınız. Buradaki 
yanlışlık belki balık cinsiyle avlanma bölgesi 
arasında kasıtlı olarak veya tesadüfen bir uy
gunluk olmadığından ileri geliyor. Biz bunun 
üzerine büyük ağırlık koyduk. Bütün idarî amir
lere ikazlar verdik; fakat bir yerde Türkiye'nin 
şartlarında ne derecede müessir olduğumuz ka
bili münakaşadır. En ;güzel şey, sayın konuşma
cının da ifade ettiği gibi kendi teşkilâtımızı kur
maktır. Biz de bu yoldayız. Bunun için gerekli 
çalışmaların ümide diyorum 'büyük ölçüde bu se
ne içinde tamamlanması mümkündür. 

Ben havyar mevzuunda bir hatıramı kendi
sine nakletmek isterim. Zannediyorum îran bu 
havyar mevzuunda, benim bildiğim, Rusya'dan 
sonra veya Rusya ayarında geliyor. Bu havyar 
mevzuunda en güzel balıkçılığın da bir ölçüde 
Hazar Denizinde olduğu yolunda bir tecrübem 
var. Haklıdır; bu Mersin balıkları mevzuunda 
da diğerleri gibi büyük bir problem var. Aynı 
disiplin tedbirleri içinde ümidediyorum bir çö
züme kavuşturulur. 

Kara balıkçılığı; 
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Saym üyelere burada arz etmek isterim, 
kara balıkçılığı; yani karalarda sunî olarak teş
kil edilen su gövdelerinde, havuzlarda, batta 
tarlalarda balıkçılık Türkiye'nin yavaş ya
vaş içine girdiği bir sahadır. Benim biMiğiım,, 
(bu sahada çalışan bir sürü de kooperatif var. 
Alabalık üretimi suni havuzlarda yapılıyor. Bu
rada Türkiye için çok büyük bir potansiyel gö-
ııüyarusm ve bunu teşvik edeceğiz. Buna her öl
çüde yardımcı olmayı bir politika unsuru ola
cak ele aldık. 

Sayın Kangal üç önemli noktaya değindiler. 
Müsaade ederseniz hayvancılık mevzuuna sa
bırlarınızı fazla taşırmadan bir ölçüde değin
mek istiyorum. Hayvancılık mevzuu Türkiye 
için büyük önem arz ediyor, bunda şüphe yok; 
fakat maalesef bu mevzua bu önemiyle mütena
sip bir devlet alâkası bugüne kadar gösterilebil
miş değil. Sebebi de zannediyorum, Türkiye'nin 
hayvan sayısı bakımından çok bol bir memleket 
oluşu ve hayvan ürünlerinin Türkiye'de bir öl
çüde ucuz fiyatlarla bulunaibilmesidh* 

Biz hayvancılıkta yeni bir politikanın geliş
tirilmesi zaruretime inanıyoruz. Bugün kapanan 
dördüncü hayvancılık kongresi dolayısıyla An
kara'da çok enteresan konuşmalar oldu. Bine 
yakın bir topluluk bu sahada faıaliyet gösteri
yor. Dertlerini, meselelerini anlattılar. Bakan
lığın yetkilileri ve berildeniz de gücüm yettiği 
kadar bu kongıreyi takibattım. Memnuniyetle 
ifade .etmek isterim ki, bu sahada büyük bir 
uyanış var; yani Türk köylüsü ve Türk yetişti-
(Tİcisi uyanmış bir vaziyette. Bu bizim en büyük 
ümit kaymağımız. Bir yerde şuurlanma olursa 
ondan sonrası mekanik bir şeydir. En mühim 
'aşılacak zor yer, şuurun teşekkülüdür. Hayvan
cılıkta şuur teşekkül .etmiştir. Hayretle müşa-
hade ettim; yetiştiriciler, Sayın Kangal'ın bu
lada ifade ettiği bütün hususlara fevkalâde vu
kufla değindiler. Hayvan yetiştirilmesi, hayvan 
sağlığı, mera problemi, hayvan yemi. pazarlama 
mevzuu gibi bütün konuları genişlemesine ko
nuştular. 

Benim görebildiğim, hayvancılık mevzuunda 
bugün yapmamız gereken ilk iş bu hayvan ürün
lerinde, bilhassa ette süratle bir taban fiyat po
litikası geMştirmaktir. Bugün beyan ettim, Yü
ce Senatoda da beyan etmek .isterim; ben, et ta
ban fiyatları mevzuunda geç kalınmış olduğuna 

kaniim. Bu geç kalınmanın çok zararları olmuş
tur ; fakat zararın nenesinden dönülürse kârdır. 
Bir sürü mazeretler beyan edilmesinle rağmen 
hen meselemin önce bir et taban fiyatı konula
rak halledileceğine inanıyorum. Bu hususta ça
lışmalarımız vardır ve Türkiye'de coğrafî da
ğılışa göre, mevsimsel dağılışa göre ve etin ka
litesine .göre önceden ilân edilmiş ve bir ölçü
de garanti edilmiş fiyat sistemini süratle getir
mek mecburiyeti vardır. Hemen ifade edeyim, 
eğer böyle bir fiyat sistemini kurup, işliefceibiliijr-
sek' çok kısa bir zamanda Türkiye'de hayvancı
lık içindeki potansiyelin iktizası büyük biır mer
haleler ve mesafeler katedecektir. Bu tabi tek 
tedbirimiz değildir; fakat lasgarî tedbiritmizdir. 
Bunu yapmakla ben Türk yetiştirieiisindeki po
tansiyeli uygun bir istikamette harekete geçire
ceğimize inanıyorum. Bumun içinde sağlık hiz-
metle.ri başta geliyor. 

Sayın Kangal sağlık mevzuuna değindiler. 
Bahsettikleri küçük evcil kanatlı hayvanlar 
mevzuuna ait bir husustu. Hakikaten Türkiye' 
de bugün bu mevzuda büyük salığın hastalıklar 
var. Bu yalnız Türkiye'ye has değil. Biz bu nıev-' 
zuda ıgemiş tedbirlerin yürütülmesine inanıyo
ruz. Çünkü, lokal tedbirlerle bu anî olarak bil
hassa tavukta yayılan halstalıklara karşı çık
mak mümkün değil. Bu hususta bu sene zamniê  
diyorum, eskiden biraz daha farklı bir politika
nın içimdeyiz. 

Efendim, yem sanayii mevzuundaki fikirle
rine aynen katılıyorum. Türkiye'de bugün hay
vancılıkta büyük bir yem açığı vardır. Bu yem 
açığı bilinen bir şeydir. Bundan 15 - 20 sene ev
vel hazırlanmış raporlarda açıkça beyan edil-
mjiştir. 

Yalnız ben, yem açığımızın sadece yem fab
rikaları kurmakla kapatılması gibi bir politika
nın yetersiz olduğuna kaniim. Türkiye'de tabiî 
yemleri; yani ziraatta yem ikmalimi büyük öl
çüde teşvik etmek lâzımdır. Maalesef üzüntüyle 
ifade edeyim, bugün bunun tersine bir gidiş 
vardır. Meralarımız tailıribedilip tabiî yem sa
haları ziraat arazisine dönüştürülmektedir; Do
ğu Anadolu'da, hatta Orta Anadolu'nun bir sü
rü bölgelerinde. Bence bu süratle müdahale 
edilmesi gereken büyük bir sorundur. Bunun 
ekonomik tedbirlerle çözüleceğime inanıyoruz ve 
bu tedbirler iki anıanıoktada toplanıyor. Birin
cisi; bu meraları, taibiî yem, sahalarını ziraata 
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dönüşmekten kurtarmak için o bölgelerde (ki, 
bunlar daha çıok yayla bölgelerdir ve yüksek 
ziraî verimi olmayan bölgelerdir) hububat ik
malini ucuz fiyatla yapmak. 

İkincisi de; mera kullanmasını ve yem zira-
atini teşvik edecek iyi bir et fiyat politikası, 
taiban fiyaît politükaısı izlemektir. Eğer bunlar 
yapılırsa inanıyorum ki, bugün Türk ziraatinde 
yem ziraatinin yeri % 2'dir, ileri memleketlerde 
bu % 50'yi geçiyor ve büyük hayvancılık bu şe-
kiMe yem ürünleriyle besleniyor; buna: yol bu 
şekilde bulunacaktır. 

H U M İ NALBANTOĞDÜ (Erzurum) — 
Üçüncüsü de tezeği toprağa attırmaktır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
lütfen. 

GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla.) — Efendim, 
sayın arkadaşımız gayet önemli biır noktaya de
ğindiler. Bu olurisa, yakıt problemli de bunun 
«ntiegral bir kısmıdır, o kendiliğinden gelecek 
bir şey oluyor. 

Sayın Kangal tarım araç gereçlerinde girdi
lerin pahalılandığmı söylediler, doğrudur. Da
ha da paîhalılanabilir. Çünkü, dünya konjonktü
rü bunla/rı süratle yukarı doğru itiyor. Bunun 
çaresi benim gördüğüm; yani belirli bir fiyatta 
satılması gereken malı o fiyatta satmaktır. Pa
halılığı önlemenin yolu da birtakım polisiye 
tedbirler değil, süratle üretimi, tüketimin önü
ne geçirmektir. Bunlara ilâveten tarımın üreti
cisine de hakkı olan fiyatı verince pahalılık di
ye bir sorun ortada kalmaz. İnşallah Hüküme
tin seri halde alacağı tedbirler bu sistemi bu 
çerçeve içerisinde fiyatları ücretlerin ilerisinde 
değil, gerisinde götürecek bir yere g'ötürecek-
tir; fakat kısa zamanda değil. 

'Toihumluk mevzuunda kendilerinin bir şikâ
yeti oldu. Bunu ben tetkik ettirip, yazılı olarak 
cevap vereceğim. 

Sonora ve bezoztiya : Sonra artık kalktı, 
onun yerine lermoroha ve diğer başka 
cinısler geldi Meksika buğdayı olaravk. Bezoz-
tiya Euıs buğdayıdır. Aslında Sivas'ın eikolojitk 
şartlarına uygun tipler değildirler; bunlar 
yağmuru fazla, ikilimi biraz daha kliman olan 
arazilerin; yani sahil kuşaklarımızın buğdayı
dır. Buralarda çok güzel neticeler vermiştir. 

ISayın Senato üyelerine memnuniyetle ifade 
ötmek isterim ki, Türkiye'nin ortalama buğday 
verimi bir zamanlar dönümden 100 - 110 kilo 
civarında idi. Meselâ geçenlerde Manisa'ya 
yaptığım bir ziyarette bazı tarımcılar bana 
geldiler, «Tohumlar bozuldu, dönümden 500'ün 
altına düştük» dediler. Ortalama 100 aldığımız 
bir yerde şimdi 500ü çiftçimiz beğenmiyor. 
Büyük mesafe kat edilmiştir; fakat bunu ye
ter bulmuyoruz. Bugün öyle dengeli ziraat var 
ki, dönümünden 1 'ton bile almak mümkün; 
yani bizim ortalamamızın 10 misli. 

Tohumda, benim ifade ettiğim bütün me
sele, o bölgenin şartlarına uygun tohumu ge
tirmektir. Kendisine memnuniyetle ifade ede
yim, Riocıkfeller Fıondatıonldan Orta - Ana
dolu şartlarında geliştirilmeik üzere halen bir 
projemiz vardır. 11 bölge halinde çalışır ve bu 
bölgenin elde ettiği neticeler de bir yayımla 
Türk çiftçisine ulaştırılıyor. İnşallah, bizimi 
Orta - Anadıolumuzun; yani buğday üreten 
analbölgemizin istediği iyi tohumlar ve bu to
huma uygun en iyi ziraat metotları da bu 
proje içinde geliştirileceiktıir. 

'Sayın Karayiğit, dinamizm getirilme mev-
zuundan bahsettiler. Kendisine yüzde yüz ka
tılıyorum. Bunu Hükümet Programımızda da 
aynen ifade ettik ve aynen kendi kullan
dıkları kelime ile Tarım Bakanlığı, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı oldu ve Prog
ramda ela bu Bakanlığın çalışmalarına bir di
namizm ve yeni bir yapı getirme Pıiograım um
demizdir. 

Yine katılıyorum; Türk tarımında enterg-
ral; yani tohumdan pazara kadar bütün faa
liyetlerin bir kül halinde alınması, bize, 
çok güzel, şeker örneğiyle neler yapılabilece
ğini göstermiştir. Yine katılıyoruz, buna ben
zer modelleri geliştirme yolundayız. Keşke bu 
deUer çok uzun seneler önce .geliştirilmeydi de 
bugün başika meseleleri konuşabilir olsaydık, 
ama zaman geçirilmiş değildir; ne zaman baş
larsanız o iyi zamandır. 

Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığının 
ikontroluna atanması fikrine aynen katılıyoruz. 
Bu da çok yıllar söylenmiştir, fakat yapılama
mıştır; bakalım biz yapmaya inşallah muvaf-
faik lOİuruz. 
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ÇSolk öne'mli bir noktaya değindiler; köylü 
ile tarım teşkilâtı arasında iyi bir itimadın ku
rulmasının ilk şartı, verilen sözlerin ve duyulan 
ihtiyacın zamanında, yerinde ve uygun bir 
ısrtrüıktürlde 'karşılanmasıdır; katılıyorum. Me
selâ tohumlar ve diğerleri... Bunlar hepimizin 
uzun yıllar istediği şeylerdir. Tekrar ifade 
ediyorum, mesele neyin yapılması değil, bu
nun nasıl yapılmasıdır. Biz oradan bir yol 
arıyoruz ve inşallah geliştireceğiz. 

Haşhaş sorunumda, çok spekülatif bir so
rundur, Sayın Erim aramızdadır, ben yaptığım 
'beyanları, hükümetlerin devamlılığına, beynel
milel sorumluluklarımızın idrakine ve Türk 
halkının Hükümeti olduğumuzun vecibelerine 
bağlayan bir çerveve içinde daima gördüğü
müzü ifade ettim, Hükümeltimizin beyanları 
da böyledir. 

Şimdi, şu noktayı ıkimlse savunamaz : Vaat
ler yerine gelmedi veyahut söylenilenlerden 
netice alınmadı şeklinde bir şey... Telkrar ifa
de ettim, kişinin yaptığı vaat kendisini bağ- : 
lar; Hükümetin yaptığı vaat bütün üyelerini ' 
bağlar. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
olarak bu mevzuda yap/tığımız vaat ortadadır 
ve bizj bağlayacaktır; onun üzerindeyiz. İki 
tane amaçerçeveımiz var, beynelmilel kaygılara 
saygılıyız; fakat Türk çiftçisinin halklarının da 
Ikoruyucusuyuz. Bir çözüm getirilmiş. Bu çö
lümün çeşitli eksiklilkleni olduğu burada ifade 
edildi, görüldü. 

Şunu söyleyeyim ve bir mecburiyet duya
rak burada ifade etmek istiyorum : Haşhaşın 
Türkiye'de ekilip ekilmem esi meselesi Türki
ye'nin tamamen bir iç sorunudur ve bizi bu 
mevzuda bağlayan bir anlaşma yapılmaımıştır. 
Türkiye tabiî bir meselede karar verirken, bü
yük bir çerçevede çıkarlarının sahibi olacak
t ı r ve çıkarlarımızın en iyi sahibi olmanın 
[gayreti içindeyiz. Bugüne kadar izlediğimiz po
litika da bu istikam ettedir. Geçmişte veril
miş kararlara da (şahsî tenkitlerimiz olabilir), 
Hükümet kararları okluğu ölçüde bağlıyız ve 
onların devamlılığını sağlamaya da mecburuz. 

Şimdi burada Sayın Karayiğit'in haklı gibi 
görünen bir tenkidi oldu; fa/kat bir yerde hak
sız olduğunu ifade etmek isterim : Tazminat
lar mevzuuna değindiler. Tazminatlar mev

zuunda bir gecikme söz konusu değildir. Yeni 
bir Hükümet işbaşına gelmiştir, yemi bir poli
tika ile gelmiştir ve yeni bir Hükümet yeni 
bir politika ile işbaşına geldikten sonra bu 
mevzuda durumunu tayin etmiş, meselesini yü
rütmüş ve bunun için tazminatlar meselesini 
de bir yere götürüyor. 

'Tamirhaneler mevzuuna gelince : Burada 
ıSayın Karayiği't'e söyleyeyim, bu bizim kaba
hatimiz değildir; bumu daha evvelkilerin hal
letmesi lâzımdı. Biz bunu öyle aldık, ama in
şallah düzelteceğiz. 

Projeyi uyguluyoruz, orada hiç tereddüdü
nüz olmasın. Politikamız şudur : Ele alınmış 
hiçbir şey yarım kalmaz, hiçbir kuruş boşa 
harcanmaz! Fakat farklı uygulama mevzuuna 
gelince : Maalesef Türkiye'de yüzlerce farklı 
uygulama vardır. Şeker Şirketinin ziraatini ya
pan- adam küspeyi ucoza alır, bol alır, onun 
yanındaki adam o küspeden yararlanamaz. Tür
kiye böyle çok acayip uygulamalar memleketidir. 
Sebebi de, dediğim gibi, tarımda bir birleşik, 
bütünleşmiş bir politika organı yoktur. Bunu, 
tenkit için söylemiyorum. Bu, Türkiye'nin 
Ibellki yüz senede geldiği yerdir. Gücümüz ye
tiyorsa bunları düzeltmek lâzımdır. Ben bu 
mevzuda eğer haksız bir uygulama varsa mü
dahale edeceğim, fakat haksız uygulaana de
ğilse de tabiî meselenin tabiatmdanıdır. 

ISayın Nâlbantoğlu, gönlümüze düşen bir 
ateşi söndürme yükünü bize yüklediler. 50 
yılın meseleleri, tabiî kısa aylar içinde ancak 
tanınabiliyor. 

Tırpan mevzuunu ben bir dalha tetkik etti
receğim ve kendisine, bu mevzuda hakikaten 
Ibir te'knok problem varsa, olumlu yola götüre
ceğimi ifade etmek isterim. 

Et taban fiyatında da görüşümüzü açıkla
dık. Şimdi bunu geliştirip yürürlüğe koymak 
kısa bir zaman içinde inşallah mümkün ola
caktır. 

İhraç birlikleri şu anıda benim konum de
ğil; Ticaret Bakanlığının konusudur. Yani, o 
bütçede de konuşulmasında fayda var. 

iSoğulk zincir dediğimiz frigorifik sistem, 
maalesef Türkiye'de güçlü olarak geliştiril
miş değildir. Bunun geliştirilmesinde fayda 
vardır. 
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«Devlet üretime çiftlikleri tereyağı, peyniri 
nereye .satar » dediler. Bunun hesaibı her za
man vardır; kendisine yazıyle bildiririz. 

Buğday taıban fiyatı mevzuunda sayın Se
nato üyelerine 'küçük bir açıklama yapmak 
ımedburiyetini hissediyorum. Gecenin geç vakti 
de olsa bu açıklatmayı izninizle yapmak istiyo
rum. Bugün buğday mevzuunda Tüıikıîye, geç
mişte uygulanmış, geçmişte alışılmış politika
ların çok dışında bir yerdedir. 

Geçen seneye kadar buğday mevzuun
da Türkiye daima, bir - iki sene hariç ken
dine yeter üretim yapan ve dışarıdan iste
diği zaman kendi üretim maliyetlinin altında 
ithalât yapabilen bir memleketti. Açığımızı dı
şarıdan ucuz kapattığımız için politikamız tü
keticiye dönüktü; tüketiciye pahalı ekmek ye
dirmeme politik asiydi. Geçen sene bütün bu 
şartlar değişti. Türkiye büyük bir kuraklığın 
içine girmiştir. 13 milyon tona varan 1971 yılı 
üretimi geçen sene 8.5 .milyon tona 'düşmüştür. 
Bir sene evvelki üretime göre 2 milyon tonu aş
kın <bir açık vardır. Tabiî bu açık dış memle
ketlerden ithalâtla kapanmak durumundadır. 
Dışardan getirilen ve eskiden kiloda bir lira
yı aşmayan buğday fiyatı, geçen sene 3 lirayı 
geçmiştir. Toprak Mahsûlleri Ofisinin yumu
şak buğday için piyasayı açış fiyatı 120 - 125 
kuruş olmuştur; fakat tüccar bu fiyatın düşük 
olduğunu derhal hissetmiş ve Ofisin eline 600 
bin tondan fazla bir mal geçmemiştir. İki mil
yon tona yakın stok kapasitesi olan bu kuru
luşumuz 600 bin ton mubayaa yapabilmiştir. 
Geri kalan 600 - 700 bin tonu da dışardan ithal 
etmiş ve 1 300 000 tonluk bir stokla Türkiye'nin 
'buğday piyasasını t a azim gibi imkânsız bir işin 
içine girmiştir. Türkiye'de tüketilen buğday 
şöyle böyle 9 milyon tondur, tüketilen tohum
luk hariç. 

Tabiî bugün elinizdeki buğday ancak belirli 
şehirlerin tüketicisine cevap veriyor, Ofis bütün 
(Türkiye'ye mal vermiyor. Bunun dışında tücca
rın, değirmencinin malı piyasaya çıktı ve siz 
125 kuruşa piyasaya mal vermenize rağmen, 
serbest piyasada fiyatlar birdenbire 2,5 liraya 
fırladı. Bunun seibebi 'ne? Piyasadaki a rz - t a 
lep meselesi. Bunun her değirmencinin başına 
bir polis, her tüccarın kapısına bir polis dike
rek dahi mücadele etmenin mümkün olmadığı

nı hepimiz biliyoruz. Bugün (biz Hükümet ola
rak bütün valileri bu mevzuda seferber ettik; 
fakat herkesin de bir yerde gücü tükeniyor. Hü
kümetin hiçbir zaman her noktaya nüfuz etme
si mümkün değildir. İktisadın kanunları da 
bir yerde kendi işlerini göreceklerdir. 

Şimdi, meseleye nasıl hücum etmek lâzım? 
Bu sene de yine biz ucuz fiyatla piyasaya çı
karsak, o zanıan Ofis belki hiç buğday alamaya
cak, piyasadaki bütün malı başkaları toparla
yıp götürecek ve ondan sonra da Devlet piya
sayı konti'ol gücünü ancak ithal edeceği buğ
dayla yapma gibi bir duruma düşecektir. Bizim 
bu hususta geniş çalışmalarımız var ve ifade 
edeyim, çok yönlü düşüncelerin, ç<ok sayıda teş
kilâtın görüşlerini alarak gidiyoruz. Sayın Baş
bakanımız bu akşam da beyan ettiler, bizim bu
radaki politikamızın temeli üç taraflı; üreticiyi 
de, tüketiciyi de, memleketin ekonomik şartla
rını da hesaba alan progresi bir fiyat politikası: 
Ümidediyorum; bir hafta, 10 gün içinde bu de
diğimiz ölçüde bir fiyat politikasını inşallah 
geliştirme imkânını bulacağız. 

Bu seneki hububat verimi hakkında da sa
yın Senatoya iki - üç cümleyle beyanda bulun
mak isterim. Ocak ayma kadar çok kurak giden 
hava şartlarımız, bilhassa Şubat, Mart ve Ni
san aylarında Güneydoğu, Güney ve kıyı ku
şaklarındaki güzel yağmurlarla fevkalâde de
ğişmiştir ve bu bölgeler şimdi, normal bir sene
nin hasadını yapacak durumdadırlar. 

En büyük buğday üretimini vermek duru
munda olan Orta - Anadolu'daki durum ise, 
gündöııümü dediğimiz 22 Hazirana kadarki ya
ğışların miktarına bağlı olarak değişecektir. 
Eğer bu arada iyi bir yağış olursa, inşallah buğ
day açığımız sıfıra düşebilir ve 'bunu, demin bir
kaç konuşmacımızın da ifade ettiği gibi biz de 
niyaz ediyoruz. İnşallah böyle bir yağışı bu se
ne alır Orta - Anadolu'muz ve memleketimiz Ibu 
kritik durumdan kurtulur. 

Sayın İlhan, birkaç konuya değindiler. Ben, 
köy hayvancılığı projesi mevzuunda kendilerine 
katılarak ifade etmek istiyorum ki, bu proje
leri ne kadar hızlı uygularsak, Türkiye için o 
kadar faydalı olur. Bilhassa ışa,rtların çok sınır
lı olduğu, ekonomik gelişmenin çok küçük im
kânlara bağlı olduğu bölgelerde bunu süratle 
harekete geçirmemizin bir mecburiyet olduğu-
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TIU kabul ediyoruz. Çok dar boğazımız var, bun-
lan burada ifade etmek istemem. İnşallah, bun
ları çözdük. Geçen ifade ettiğiniz 46 kadroyu 
büyük bir ölçüde halletmiş ve buna yükleniyo
ruz. 

Ziraat Bankası mevzuuna eğileceğim. Eğer 
(böyle bir durum varsa, üzerine gideceğiz. 

Bakanlığımla ilgili birkaç konuya değindi
niz. Müsaade ederseniz onları tetkike alacağız; 
yani ben, genel olarak Türkiye'de hiç bir hak
sızlığın, yanlışlığın olmaması gerektiğine inanı
yorum. Eğer, höyle bir yanlış tutum, haksız 
tasarruf varsa, hiç çekinmeden üzerine gideriz 
ve derhal düzeltiriz. Bu mevzunları ben bize 
'bir bilgi olarak vermiş olmamız ölçüsünde de
ğerlendireceğim ve size bu hususlarda yazılı 
olarak hilgi vereceğim. 

Sayın Aslanoğlu, haklı olduklan bir konu
ya değindiler ve çok zerafetle ifade ettiler, ken
dilerine teşekkür ederim. Tarımımızın demin
den beri ifade ettiğim bütün meselelerine vu
kufla değendiler. Tohumluk, gübre, ziraî müca
dele ilaçlan araç ve gereçler ve ucuz sulamanın 
zamanında yeterli bir şekilde temini mevzuu; 
ancak bizim ana politikamızı ifade eder. Biz, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, 
fbu konuları çözme -gayretinin içindeyiz. 

Kredilerin az, formaliter ve yetersiz plas
manlar içinde gittiğinin de idraki içindeyiz. 

Ta/baıı fiyatlan mevzuundaki tutumumuzu 
ifalde 'ettim. 

Yem konusundaki dar boğaza dokunduğu
mu zannediyorum ve en son. 'odalar dolusu tek
nik elemanın vazifelerini niye yapamadıklarım
da bir ölçüde anlatmaya çalıştım. 

Değerli Başka.n, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri, 'ben konuşmalara ıbir ölçüde cevap ver
miş 'bulunuyorum. Aydınlanması gereken diğer ^ 
hususlar olursa, sualleriniz benim için değer ta
şır. Tarım Bakanlığı bugün Türkiye'de Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı haline gelme
sinin iktizası olan bir dinamizmin içine girme 
mecburiyetinde ve gayretindedir. Teşkilâtımızı 
içine dönük ve dışına dönük gayretlerle hareke
te geçirmek ve deminden 'beri ifade edilmiş 
olan ana sorunların kimseye üzüntü vermeden, 
memlekete asgarî yükle ve en kısa zaman çer
çevesinde çözümlere ulaştırılması en büyük 
gayretimizdir. 

1974 yılı bütçesi Türk tanımının istediği 
ibütçe değil, Türk kamu maliyesinin finansıma-
nınm Türk tarımına vereJbüdiği bir çerçevedir. 
Bunu burada ifade etmek isterim. 

Biz 'burada, ihtiyaçlarla değil, imkânlarla sı
nırlı bir bütçeyi size takdim ettik. Bu bütçeyi 
kaJbul ederseniz, uygun görürseniz bunun çerçe
vesi içerisinde ve deminden beri-ifadeye çalış
tığım ana prensiplere sadık kalarak, hu bütçe
deki her kuruşun milletimizin ve memleketi
mizin gerçek yararına harcanmasına azamî •gay
reti sarf edeceğiz ve bütçedeki (tasarrufu birta
kım rakamları küçülterek değil, onları maksat
larına en iyi şekilde sarf ederek yapmaya çalı
şacağız. 

Hepinize, ortaya getirdiğiniz noktalar ve 
değerli tenkitleriniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz şSayın Bakan. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Bir 
sualim var efendim. 

BAŞKAN —Sayın Bakan, sualler sorulacak. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — 'Sayın Baş
kan, sayın Bakana ben de soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun buyuranuz. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin Köy işleri Bakanlığı 
bünyesinde kurulması düşünülen Kooperatifler 
Bankasına devri için hazırlıklar yapıldığı öğre
nilmiştir. 

Bir milyar lira civannda nakdî varlığı olan 
bu kooperatiflerin, Kooperatifler Bankasına devri
nin uygun olup olmadığı hususunda, acaba Gıda-
Tarım ve hayvancık Bakanlığı- ne düşünüyor? 
Bunu öğrenmek istiyoram. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 

GIDA - TAKIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KOKKUT ÖZ AL (Devamla) — Say m 
Coşkun, bu husus halen bir hazırlıktır ve çok 
iyi hildiğiniz giibi, bu Koopertifler Bankası ka
nun konusu olarak Yüce meclislere getirilecek
tir. 

Burada ta/biî çeşitli kanaatler, çeşitli yakla
şımlar var. Ben şahsen bu mevzuu bir bankaya, 
'bir kısım kooperatiflerin elindeki imkânların 
bağlanmasının ötesinde hükümetin bu sektörü 
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ve yeni bir şekil alan Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığım nasıl düzenleyeceği çerçevesin
de bakmayı uygun görüyorum. Meseleyi sadece 
bu zaviyeden alırsanız vereceğiniz mütalaa ye
tersiz olabilir. 

Onun için, uygun görürseniz Hükümetin 
yaptığı hazırlık nasıl olsa gelip burada müna
kaşa edilecektir ve bütün çerçeve -ortaya çıka
caktır ve getirilecek o modelin içinde zannedi
yorum, bu hususta zaten görüşlerimizi de yazılı 
ifade edeceğiz; böyle bir kanunla buraya gel
meden evvel. Çerçeve taım olarak geliştirilme
miştir, halen bir hazırlık çalışması içindeyiz. 
Bana da telgraflar geldi bu «mevzuda, kendileri
ne aynen böyle cevap verdim. Sabırlı olalım, 
ımesölenin tam gelişmesini görelim ve bunun 
içinde neyi konuştuğumuzu tam bilerek cevap 
verelim demiştim. 

Maruzatım budur efendini. 
BAŞKAN — Sayın înebeyli, buyurun suali

nizi sorun. 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan üç tane sorum 'olacaktır. 
Bunlardan birincisi şudur: 

Çeltik ekimi halen dünyada iki şekilde »ya-
pılımaktadır. Bunlardan birisi serpme, diğeri fi
deleme usulüdür. Çeltik ekimi serpme usulü ile 
yapıldığı takdirde yılda bir defa mahsûl alın
makta; fakat fideleme usulü ile ekim yapıldı
ğında yılda iki defa mahsûl alma olanakları 
mevcuttur. Türkiye'de fideleme usulü ile eki
me ne zaman geçilecektir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 

GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZ AL (Devamla) — Efendim 
çok teknik bir soru sordunuz. Müsaade eder
seniz buna yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Bu konuya yazılı cevap vere
cekler. 

Buyurun ikinci sorunuzu sorunuz. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — İkinci so
rum : Türkiye'de merî olan Çeltik Ekimi Kanu
nu, Sıtma Mücadelesi kanunları vardır. Sıtma 
Mücadelesi Kanunu, sıtma mücadelesinin esasla
rına göre hazırlanmış bir kanundur. Daha doğru
su sivrisinekle mücadele doğrultusunda; yani 
Sivrisinek sirkelerini yok etmek gibi bir hedefe 
yönelmiş bir kanundur. Bugün benim kanaatıma 

göre bu kanun, gününü yitirmiş bir kanundur. 
Bugün Türkiye'de sıtma mevcut olmadığına gö
re, bu kanunda bir tadilata giderek veya bu ka
nunun sağlık yönünü bir tarafa bırakarak sade
ce suyun tanzimi ile ilgili olan kısım oranı; ya
ni Tarım Bakanlığı ile ilgili olan kısımlarını 
yeniden düzenlemeyi düşünüp düşünmediklerini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecek mi
siniz efendim1? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZ AL (Devamla) — Efendim 
anaprensip olarak söyleyeyim, bu gibi mevzu
lar çok geliyor önümüze. Demin de ifade ettim, 
meselâ taban fiyatı da böyle bir mevzudur. 

Bizim genel politikamız şudur efendim : Ana-
mevzuatı, genel mevzuatı bugünün şartlarına uy
durmak yolunda genel bir hükümet politikamız 
vardır. Bu mevzua bir ölçüde burada muttali 
olduk. Yalnız bu mevzu çok yönlüdür; sağlığı 
ilgilendirir ve bir ölçüde sıtma eradikasyonu 
Türkiye'de muvaffak olmuştur, ama sivrisinek 
problemi, anofel problemi hâlâ vardır. Dolayı-
sıyle çok yönlü bir meseledir. Fakat genel pren
sibi hükümetin bugünün şartlarına en uygunu
nu yapmak olduğuna göre en uygunu yoluna 
gidilecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. Baş
ka var mı efendim1? 

NÂZIM ÎNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan üçüncü bir sorum var. Bu da Mazı Dağı fos
fat yatakları konusudur. Sayın Bakan lütfeder
lerse, bu konuda son durum nedir? Bu hususu is
tirham edeceğim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZ AL (Devamla) — Efendim, 
bu konu benimle ilgili değil; fakat başka bir 
meşguliyetim dolayısıyle biliyorum. Mazı Dağın
da halen bir deneme çalışması var ve orada bir 
zenginleştirme projesi yürütülmektedir. İnanı
yorum ki, bu çalışmanın neticesine göre Türki
ye'de fosforit ikmali bakımından Mazı Dağı ya
taklarının potansiyeli meydana çıkacaktır. Ha
len bir deneme çalışması var burada. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Efendim, ben muhterem heyeti umumiyenin mü
samahalarına sığınarak bölgesel çok kısa bir 
sual soracağım. 
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MTA'um sondajları neticesi Afyon'da bir yer
altı sıcak sn buharı ortaya çıktı. Bundan istifade 
edilerek Afyon'da seracılık için bir teşebbüse 
girişilmiş idi. Bu, haşhaş ikame projesi içinde bir 
girişim, idi ve sanırım ki, bir hayli zamandan beri 
de bunun üzerinde çalışılıyor. 

Sayın Bakandan istirham ediyorum; eski şey
lere sığınmadan ve hastalıktan da kurtularak 
20 - 30 toplantı değil de bir - iki toplantı sonun
da bu seracılık mevzu Afyon'da gerçekleşecek 
mi, gerçekleşmeyecek mi? Onu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bunu ya
zılı olarak cevaplandırmamı mümkün görür mü
sünüz efendim? 

BAŞKAN —• Mümkün efendim. 
Başka sual yok, çok teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Teşek
kür ederim, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamjdi Özer. 10 dakika 
içinde lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Gıda - Tarım, ve Hayvancılık Bakanlığı, is
minden de anlaşılacağı şekilde toplumun temel 
ihtiyaç madde sorunlarını hizmet kapsamına al
mış bulunmaktadır. Teknolojinin bu hizmete uy-
gulanmasıyle bir vatan on vatan haline gelebi
lir ve süratle artan nüfusumuza ferahlıkla ce
vap verebilir. 

Kaliteli ve bol randıman almanın ilk şartı işe 
göre adam ve toprağa göre ürün formülüne sa
dık kalmaktır. Bir toprak ne vereceğini sahibi
ne söyler, bu sesi duyamayan veya duyduğu hal
de uyanmayan kimse o toprağı küstürür ve on
dan kazanç yerine zarar alır. Yıllardan beri top
rağın çağrısına kulak tıkayan hükümetler oldu; 
fakat yeni Hükümet toprağın bu çağrısını duy
du ve ona cesaretle uydu. Haşhaş konusu bunun 
bir örneğidir. Bu Hükümet haşhaş ekimini ya
saklayan baskı çemberini kırarak toprağa hür
riyet, sahibine mülkiyet tanıdı. Böylece içte de
mokrasimizin, dışta bağımsızlık haysiyetimizin 
millî tercümanı oldu. 

Bir devlet karşılıksız olarak vatandaşın mül
kiyet hakkına el korsa, demokratik bir devlet 
olamaz. Gene bir devlet kendi mülkü üzerinde 
tasarruf yetkisini kullanamazsa bağımsız bir dev
let olamaz. Bunun aksini savunanlara hiç kanişe 
inanamaz ve hele tarih itibar edemez. 42 ilde 
haşhaş ekiminin yasaklanması karşılığında her 
yıl için milyarlar ödenmesini bu kürsüden ister
ken bazı tebessümler oldu ve bu rakam çok, pek-
çok görüldü. 

Sayın senatörler, bu toprağın her karışı mil
yarlarla tartılamayan şehit kanlarıyle satın alın
mıştır. İşte bunun içindir ki, milyarlarca lira 
tazminat isteğim tarafları uyarıdan başka bir 
şey değildir. Nitekim Türk halkı kendi toprağı
na konulan yasağı haysiyet meselesi de yapa
rak, hükümetleri zorladı; fakat dinletemedi. Bu
nun üzerine ancak kendi hükümetini seçmek su
retiyle isteğine kavuştu. Sayın Hükümetten, bil
hassa ilgili Bakandan istirhamım,, halkın bu is
teğine bağlı kalarak haşhaş ekiminin tamamen 
serbest bırakılmasıdır. Bu ürün yararlı bir sa
nayi dalında işler hale getirilmelidir. Binlerce 
yıldan beri toprağımızın en kârlı ürünü olan haş
haş 42 ilimizin bahçesinde süs, tenceresinde yağ, 
ocağında odun, hayvanına yem, kasasına para 
olmaya devam etsin. Dışarıya akan dövizler ye
rini içeriye akan dövizlere terketsin. 7'den 70'e 
kadar insanlarımıza iş alanı açılsın. Ufacık bir 
haşhaş tarlası bir ailenin iş fabrikasıdır. 

Haşhaş tarlalarına kilit vurulunca köyleri
mizden göç başladı, terkedilen toprak taşlıaştı. 
Nazlı çiçeklerin yerini ayrıklar ve dikenler aldı. 
Bu toprak göz yaşı ile ayrılan sahiplerini bek
liyor. Bunları birbirlerine kavuşturmanın şerefi 
ancak bu hükümete nasip olmuş ve ancak bu
nun içindir ki, kendi halkına lâyık olmanın mut
luluğu ve huzuru içindedir. 

Sayın senatörler, bu konuda defalarca huzu
runuzda çırpındım ve fakat günün hükümetle
rine halkın sesini duyuramadım. Şimdi iftiharla 
umuyorum ki, bu Hükümet kendi kararının sa
hibi olmaya devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, yurt ürünleri kendisi
ne verilen değer ölçüsünde kalite ve kantite arz 
eder. Bu değerin ilk şartı teşviktir. Eğitim, kre
di ve pazarlamanın Devletçe ele alınması gere
kir. Dünyanın en kaliteli kayısısı Malatya ve ci
varında yetişir; fakat Devletçe himaye görmez. 
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İncir, üzüm ve fındık ürünleri taban fiyatına 
sahiptir; fakat kayısı bundan yoksun. Çürüyen 
kayısılar ve her çeşit meyveler için bir fabrika 
düşünülmez. İlaçlama üzerinde de durulmuyor. 

İki yıl Öncie Pötürge - Doğanyol vadisinden 
geçtim. Binlerce, onbinlerce kayısı ağaçları üze
rindeki çağlalar kavruk, çilli - pullu durumda, 
altında sahipleri üzgün üzgün seyretmekte; fa
kat bunlara bakmakla mükellef olanlar maalesef 
ilçe merkezinde sırt üstü yatmaktadırlar. 

İlaçlamayı halka öğretmek lâzım. Halka bol 
bol ilâç vermek gerekir. Bunun için yurdumuzda 
yeterli sayıda ilâç fabrikaları açılmalıdır. Gü
ney - Doğu Anadolu^da milyonlarca yabanî fıs
tık ağaçları vardır, aşı beklemektedir. Ayrıca, 
bu yıl Malatya'da kayısı ürünü don yüzünden ha
rap olmuştur, bir çok ekili arazi sel âfetine ma
ruz kalmıştır, Bakanlıkça henüz bir yardım ya
pılmamıştır. Hasar tespiti için aylar geçtiği hal
de, bu tespit yapılmamış, müracaat eden çiftçi
lere cevap verilmemiştir. Onbinlerce insan afet
zede durumda ve yoksulluk içinde Devletin uza
tılacak elini beklemektedir. 

Ayrıca et, süt ve yağ temel ihtiyaç maddele
ri arasına alınmamış, bunun için Doğu Anadolu-
nun hayvancılığı da çöküntüye uğramıştır, taban 
fiyatları konulması şarttır. 

Tütün ve pancar ekim sahaları da Malatya 
için çok kısıtlanmıştır. Halbuki kaliteli ve meb
zul yetişen bu ekinler eski Malatya ve bazı ilçe
lerimizin fabrikaya da yakınlığı düşünülerek 
bunlara ekim müsaadesi verilmelidir. 

Gecenin bu saatinde sizli fazlaca işgal etme
yeceğim. Türik köylüsü bugün için çiftçidir. Bu
nu kabul etmek gerekir. O halde çiftçinin kal
kınması Türkiye'nin kalkınması olacaktır. Sa
yın Bakanın fevkalâde çalışkan ve ihatalı görü
şünden umutluyum. Bakanlık mensuplarının da 
her bakımdan tecrübeli kişiliklerinden umutlu
yum. Hükümetimizden umutluyum. İnşallah bu 
bütçe memleketimize ve milletimize hayırlı ola
caktır. 

Hepinizi saygıyle selâmlarımı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı bütçesi üzerinde müzakereler bitmiştir. 

Şimdi bölümlerin oylanmasına geçiyorum. 

C) 

Bölüm 

GIDA - TABIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 15 813 961 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 26 910 030 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

U t Tarımsal üretimin geliştiril
mesi 789 155 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hayvan ıslah ve hastalıkları 
ile savaş 421 048 400 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Tarımsal mücadele ve tarımsal 
karantinanın geliştirilmesi ve 
yürütülmesi 226 567 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Hayvancılığın geliştirilmesine 
ilişkin projelerin uygulanması 20 239 020 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Pamuk ıslahı, üretimi ve geliş
tirilmesi 20 260 750 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Tarım ürünlerinin değerlendi
rilmesinin ve pazarlamasının 
geliştirilmesi 1 768 600 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

117 Su ürünleri üretiminin düzen
lenmesi ve geliştirilmesi 21 586 500 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

118 Gıda sanayii eğitim, araştır
ma, teknolojik kontrol ve ge
tirme hizmetleri 5 897 500 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 29 644 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1974 yılı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesi oylanarak Yüce Senatoda kabul 
edilmiştir. Bütçe uygulamasının milletimize, 
memleketimize ve Bakanlık camiasına hayırlı so
nuçlar vermesini dilerim. 

3. •— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisi/onu raporu (M. Meclisi: 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (S. Sayısı : 346) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerinin 
okumııasına ve oylanmasına geçeceğiz. Ondan 
sonra Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesini okuyup oylayacağız. Bu iki bütçenin 
açık oylamasını yarma bırakacağız. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerini okutuyorum : 

(1) 346 S. Sayılı basmayazı 2.5.1974 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğüne 1974 malî yılında yapacağı 
hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 65 199 639 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 13 388 682 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 15 686 151 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tarımsal üretimde verimlili
ğin artırılması ve D. Ü. Ç. de 
ziraî mahsul üretimi 30 500 616 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 D. Ü. Ç. de ziraî mahsullerin 
değerlendirilmesi ve pazarlan-
ması 3 883 872 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına öağıtı-
lamayan transferler 1 740 318 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

•1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler.,. 1 nci madde kabul edil
miştir. 
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Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 65 199 639 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

40 199 639 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 25 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1974 malî yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül; bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiş
tiren ve buna bazı maddeler ekleyen kanunların 
uygulanmasından doğan istihkaklar için büt
çeye konulan ödenekler yetmediği takdirde (B) 
işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir 
fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) 
işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının açık oylaması yarın yapı
lacaktır. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür-

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. 

Bölümleri okutuyorum : 
a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel 3îüdürlüğü , 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 1 430 273 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 25 737 391 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Meteorolojik tahminlerin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 91 302 070 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-, 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet poragramlarma dağı
tılamayan transferler 1 364 001 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi uygulaması memleketimize, Milletimize 
ve Genel Müdürlük camiasına hayırlı olsun. 

Sayın üyeler 9 Mayıs Perşembe günü saat 
9,30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24,05 

279 



C. Senatosu B : 58 8 . 5 , 1974 0 : 3 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok'un, Millî Eğitim Bakanlığı yayın-
evlerinde satı§ı yapılan bazı kitaplara dair soru 
Önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstün-
âağ'ın yazılı cevabı. (7/214) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 1 . 3 .1973 ve 29 . 6 . 1973 günlü yazılı soru

larımla, Millî Eğitim Bakanlarından sormuş ol
duğum ve açıklığa kavuşturulamamış olan nok
talar: n aydınlatılması amaeıyle, hazırlamış oldu
ğum aşağıda yazılı sorularımın Sayın Millî Eği
tim Bakanınca T. C. Senatosu içtüzüğünün 120 
nci maddesi uyarınca cevaplandırılması için, 
gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
9 . 4 . 1974 

Kontenjan Senatörü 
Doç. Dr. Bahriye Üçok 

1 — Masrafları Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinden karşılanan ve Arap harflerimi, Mecellemi, 
imtiyazlı sınıfların tekrar yaratılmasını açık
ça öneren ve savunan kitaplar bugün bile Millî 
Eğitim yaymevlerinde satılmaktadır. Bu konu 
ile ilgili 21 . 3 .1973 ve 29 . 6 . 1973 tarihlerinde 
Millî Eğitim Bakanlığına yazılı sorular sunmuş
tum. Bu kez bunlara kısaca değinerek görüşle
rinizi lütfetmenizi istirham edeceğim. 

Peyami Safanın Bin Temel Eser serisinde 
çıkan Seçmenler adlı kitabının 197 nci sayfasında 
«Not tutarken arap harflerinin mucizevî dene
cek kadar rahat, çabuk, işlek yazma, okuma ko
laylığından mahrum etmemek için Liselerde de 
arap harflerini öğretmek şart olduğuna kaniyim. 

Devrimibazın devrim elden gidiyor diye yay
garasının hiç mi hiç ehemmiyeti yoktur» (S. 197) 

«Mecellenin ilmî bir bir tahlili yapılmadan 
onun hangi hükümlerinin bugünkü ihtiyaçları
mıza uymadığını tayin etmek mümkün değildir. 
Bizdeki manası ile çarpık layiklik anlayışının bi
ze daha hangi millî -dâvalarımızı kaybettireceği
ni düşünmek bir vatan borcudur (Peyami Safa, 
Seçmeler, S. 40, 41)» 

(«Türkiye'de Millî Hakimiyet 1923 de değil 
1908 de başlamıştır»1 sözleri yer almıştır. 

Müftüoğlu Ahmet Hikmet'in G-önül Hanım 
adlı kitabında ise (Sayfa 61) «Elimizdeki arap-
ça harfleri dilimize göre düzeltmek şarttır. Tura-
ni Kavimlerde imlâlarını bu suretle düzenleye
ceklerine şüphe yoktur.» Denmektedir. Ayrıca yi
ne 'bu kitapta «bu eski ailelerin sağlamı, evsaf ve 
aile kütüklerini inceleyerek ve asalet unvanını 
iade eyleyerek, manevî haklarını tanımakla 
mümkün olur.» Cümlesini görmek mümkün ol
maktadır. 

Türkiye'nin yükselmesi için gösterilen yolla
rın, gerekli şartların beşincisinde ise: «Halkın 
kişizadeler, orta sınıf ve halk; yada yüksek ta
baka, orta sınıf ve iş etiler olarak bölünmesi» yar
gısına varılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Bu 
günkü Hukuk düzenimize ters düşen bu önerile
ri ve görüşleri içeren kitapların Millî Eğitim 
Bakanlığı yaymevlerinde satışının sürdürülmesi
nin, Anayasa Demokrasi ve Cumhuriyet devrim 
ve ilkelerini benliklerine yerleştirmek durumun
da olan gençlerimizin ve yurtdaşlarımızın oku
masına olanak sağlayan Millî Eğitim Bakanlı
ğının ters yönde görev yaptığı kanısı doğmakta
dır. Bu kitapların içindeki öneri ve görüşleri en 
kısa sürede değerlendirerek satışının yasaklan
ması zorunlu olduğu görüşüne katılıyor musu
nuz? 

Derin saygılarımla. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 .5 .1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Saça : 031 - 2/462 
Bölüm : Parlamento - irtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 . 4.1974 gün ve 3331/2018-7/214 sa

yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın 
Bahriye Üçok'un Millî Eğitim Bakanlığı yayın 
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evlerinde satışı yapılan bazı kitapların, satışının 
yasaklanıp yasaklanamayacağına dair yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Saym 
Bahriye Üçok'un Millî Eğitim Bakanlığı yaym-
evlerinde satışı yapılan bazı kitapların, satışının 
yasaklanıp yasaklanamayacağına dair yzılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız 

Önergede adı geçen kitaplar Kültür Müste
şarlığının Bakanlığımıza bağlı bulunduğu sırada 
1 000 Temel Eser serisinde yayınlanmıştır. Adı 
geçen Müsteşarlık Başbakanlığa bağlanmış. Bu 
bakımdan yetki ve sorumluluk da bu mercie in
tikal etmiş bulunduğundan adı geçen önergeye 
Bakanlığımızca cevap verilmesi mümkün olma
maktadır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
İsmail Kutluk'un, Çanakkale ili Bayramiç ilçe
sinde vukubulduğu iddia olunan olaya dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazdı cevabı. (7/218) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Cumhuriyet Senatosu 

İçtüzüğünün 120 nci maddesi gereğince İçişleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunda gereğine emirlerini saygı ile arz ede
rim. 

Çanakkale Senatörü 
İsmail Kutluk 

1. Çanakkale İli Bayramiç ilçesinde iki va
tandaşımız ilçe jandarma teşkilâtından müfreze 
(komutanı ve merkez ilçe komutanı tarafından 
dövüldükleri iddia edilmektedir. 29 .1 .1974 ta
rihinde Bayramiç ilçesinin Daldba Köyünde otu
ran Bekir Şengül'e ait evde bulunan İsmail oğlu 
Mehmet Özkan adındaki şahıs ile ve sahibi1 Bekir 

Şenıgül'ün jandarma komutanları tarafından dö
vüldükleri iddiası doğru mudur? 

2. Jandarmaca tutuklanan yukarıda adları 
yazılı ve jandarma komutanlarının dövdüğü bu 
kişilerin rapor alırken ilçe Hükümet tabibine 
rapor vermemesi için baskı yaptığı iddia edil
mektedir. Bu husus da doğru mudur? 

3. Eğer iddia edilen olay doğru ise, ÜÇÜ 
jandarma komutan ve müfreze komutanı hakkın
da bugüne kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

4. Bayramiç ilçesinde iddia edilen olay doğ
ru ise, haklarında böylesine dedikoduların ortaya 
çıktığı jandarma komutanı ile müfreze komuta
nının görev yerlerinin değiştirilip değiştirilme-
yeceği hakkında ne düşünülmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 3.5.1974 

Jandarma Genel Komutanlığı 
1STH: 7503-6-74/Eım. Ve 

Asyş Ş. 1. Ks. 

Konu: Çanakkale Senatörü İs
mail Kutluk'un yazılı soru 
önergesinin cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterli

ği Kanunlar Müdürlüğünün 20 Nisan 1974 gün 
vo 3416 - 2037 - 7/218 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Çanakkale 
Senatörü İsmail Kutluk tarafından Senato Baş
kanlığına sunulan ve Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru önergesinde ileri sürülen hususlar ince
lenmiş ve sonucu aşağıda belirtilmiştir. 

1. Çanakkale - Bayramiç ilçesi Kızılköy hal
kından olup; Halen Çanakkale Merkez Ceza Evin
de bulunan ve aynı ilçenin Tüylüler köyünden 
Fatma Çakmak isimli kızı kaçırm'ak ve ırza geç
mek suçundan 13 yıl 10 ay 20 güne hükümlü ve 
1966 yılından Iberi firarda bulunan Ismaiiloğlu, 
Mehmet Özkan'ın Dolaba köyünde Bekir Şöngül' 
ün evinde gizlendiği istihbar 'edilerek jandarma 
müfrezesi tarafından sanık adı ıgeçjen yerde yaba-
lânrmştıi'. 

Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 
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2. Suçlu Mehmet Özkan ceza evine alınmış, 
suçluya yataklık yapan Bekir Şengül hakkında 
gerekli tahkikat yapılarak Bayramiç Cumhuriyet 
Savcılığınla verilmiştir. 

3. Yakalanmasını müteakip evrakı ile birlik
te mahallin C. Savcılığına îtesliım edilen suçlular 
dövülmemiş, C. Savcılığının talebi üzerine Hü
kümet Tabipliğince muayeneleri yapılmıştır. Ra
por verilmemeli 'hususunda Hükümet Tabipliği 
nezdinde herhangi bir baskıda bulunulmamıştır. 
Bu iddia doğru değildir. 

8 . 5 . 1974 0 : 9 

4. Firarı hükümlü Mehmet ÖZKAN ile suç
luya yaltaklık yapan Bekir ŞengüTün Bayramiç C. 
Savcılığına müracaat ederek döğüldüklerinli iddia 
etmeleri üzerine Bayramiç İlçe J. Brk K. V. J. 
Astsb. Bşçvş. Hilmi Dağdaş ve Merkez J. Kara
kol K. J. Astsl>. Bşçvş. Mehmet Güven hakkında 
C. Savcılığınca gerekli tahkikat yapılmaktadır. 
Tahkikat sonucuna göre işlem yapılacaktır. Arz 
ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 
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Devleit Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanıuuu tasarısına verilen 
oyların sonmcu (S. Sayısı : 347) 

(Kab ul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelelbi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
'Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Remi Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslamoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 45 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 63 

Acık üyelikler : 4 

[Kabıâ edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
BURDUR 

Ekrem Kab ay 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdeim 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halü Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANlSA 
Doğan Bamtçuoğlu 

MARDİN 
Mehımet Ali Arıkan 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Turhan Kap anlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Meftımet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Özer Deribil 

. Sait Naci Ergin 
Naim Talû 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 
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BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (1.) ! 

Mujkadder ÖzteMn 
Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

x\ĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
öemalettin İnfcaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhan 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Güleiigil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR l 

Muistafa Bozoklar 
Orhan Kor : 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan KaTatküçük 

KIRKLARELİ j 

Ali AHsan 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlıı 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Mesnteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Aiasağun 

[Oya Katılmayanlar] 
ÇORUM 

M. Şevket Özçetin 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergenell 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tejk'in Arıburun ' 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
Bşk. V.) 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 

[Acık ü\ 
Aıa'kajffn, 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret -Tuna -

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Alfeaytnak 

MALATYA 
Nurettin! Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhaaı 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Aear 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tıgh 

SAMSUN 
.Ziya Gökalp Mülayim 

jelihler] 
Tunceli ] 

— 
Yekûn 4 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ref et Rendeei 

SİNOP 
Nâzım İneıbeyli 

SİVAS 
Nurettin Er türk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zal'oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Y&ee 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aytem. 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. l û t f i H'orarogkı 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Mel1©!! 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(1. A) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Haytri Dener 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç (I.) 
Mehmiet îzmen 
Sabahattin Ozfoek (î.) 
Tayfur Söfkm/em 
Halil Trmç 
Bahriye Üçok 

L 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

58 NCt BİRLEŞİM 

8 . 5 . 1974 Çarşamba 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1974 yılı 'Bütçe feanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu rapora Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




