
C î L T : 20 TOPLANTI: 14 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

ı ı *m^ n 

32 nci Birleşim 

11 . 2 . 1 9 7 5 Sah 

•• » 

İçindekiler 
Sayfa j 

I. — Geçen tutanak özeti 170 
II. — Gelen kâğıtlar 170 | 

III. — Görüşülen işler 171 

X 1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/210; Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. 
Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 3 .2 .1975) 171 

Sayfa 

A) Ticaret Bakanlığı Bütçesi 171:207 

B) Çalışma Bakanlığı Bütçesi 207:235 

C) Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 235:253 

D) Adalet Bakanlığı Bütçesi 253:284 

a) Yargıtay Başkanlığı 284 

E) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 284:327 

->• ,,u^>9<&> •<••• 



C. Senatosu B : 32 11 . 2 . 197,5 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
A. P. ve C. H. P. Grupu Başkanlıklarının, bütçe

ler üzerinde grup sözcülerinin konuşmalarının 30'ar 
dakika ile sınırlandırılmasına dair önergesi ve 

Kültür, 
Orman, 
Gençlik ve Spor, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları bütçeleri kabul 

olundu. 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt

çe Kanunu tasarılarının bölüm ve maddeleri onay
landı ve tümleri açık oya sunuldu, oyların ayrımla
rı sonucunda kabul olundukları bildirildi. 

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

açık oya sunuldu, oyların ayrımları sonucunda ka
bul olundukları bildirildi. 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 428); 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması (S. Sayısı : 429); 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması (S. Sa
yısı : 430); 
bul olundukları bildirildi, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması (S. Sa
yısı : 431); 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 
432); 

Ankara Üniverstiesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması (S. Sayısı •. 433); 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 434); 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması (S. Sayısı : 435); 

1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi ile 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması (S. Sa
yısı : 436): 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması (S. 
Sayısı : 437); 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değiişklik yapılması (S. Sayısı : 438) hakkında ka
nun teklif ve tasarılarının Gelen Kâğıtlardan Günde
me alınıp öncelikle görüşülmeleri onaylanarak, mad
deleri kabul olundu ve tümleri açık oya sunuldu, oy
ların ayrımı sonucunda kabul olundukları bildirildi. 

11 . 2 . 1975 Salı günü saat 9,30'da toplanılmak 
üzere Birleşime (11 . 2 . 1975) saat 01.05'de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Mehmet Ünafdı 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Ücok 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 1 3 . 2 . 1974 ta
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/52: C. Senatosu : 1/324) 
(S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1975) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9.38 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 . 1975) (1) 

• 

A) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerinde gruplar adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini arz ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nejat Sarlıcalı, 
A. P. Grupu adına Sayın Sabahattin Orhon, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Suphi Karaman. 

C. H. P. Grupunun görüşlerini sunmak üzere Sa
yın Nejat Sarlıcalı, buyurunuz. 

Sayın Sarlıcalı, konuşma süreniz 30 dakikadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın 
Bakan, Ticaret Bakanlığının değerli yöneticileri; 

C. H. P. Grupu adına sizleri saygılarla selâmlıyo
rum. 

Şu anda Hükümetiyle birlikte Bakanı da istifa 
etmiş durumda bulunan bir Bakanlığın: Ticaret Ba
kanlığının 1975 yılı Bütçe tasarısı üzerinde eleştiriler
de bulunmak üzere huzurunuzdayım. 

Her sene normal koşullar içinde zevkle ve özene
rek yerine getirdiğimiz bu görev, bu yıl istifa etmiş 
bir Hükümetin işbaşında bulunduğu bir döneme rast
lıyor. Bu bakımdan da taşıdığı anlamı ve gerektirdi
ği önemi oldukça yitiriyor. 

Çok partili demokratik hayat içinde kuşkusuz 
Hükümet buhranları olacaktır. Bunlar kısa veya uzun 
süre devam edecektir. Hükümetler bu dönemler için
de de bütçeler hazırlayacaklar, güvenoyu almış ve 
almamış durumlarına göre değişik bütçe türlerini ter

fi,) 406 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

cih edeceklerdir; fakat iç ve dış koşullar bakımından 
her zamankinden daha çok güvenoyu almış Hükü
metlere gereksinme duyduğumuz bir dönemde beşin
ci ayını dolduran bir Hükümet bunalımı önümüze is
tifa etmiş durumu devam eden bir Hükümetin hazır
lamak zorunda kaldığı bir bütçeyi getiriyor. 

Sayın üyeler; 
Hükümet bunalımının başlangıcından kısa bir sü

re sonra bunalımın çok uzun süreceği âdeta gün gi
bi belli olmuştu. Daha ne kadar devam edeceği bu
gün bile belli değildir. Başka şartlarla birlikte eko
nomik koşullar da vakit kaybedilmeden güçlü bir ik
tidarın işbaşına gelmesini gerektirmektedir. Bunun 
için de en kısa zamanda yeni seçimlere gidilerek, 
yeni bir iktidarın oluşturmasını milletimizden iste
mek zamanı çoktan gelmiştir. 

Şu sırada Cumhuriyet Senatosunda sözcüsü bu
lunduğum parti, C. H. P. bu gereği aylarca önce dile 
getirmiştir. Her nedense öteki siyasî partiler, yuvar
lak deyimler içinde kendilerini ve kamuoyunu oyala
maktan ileri gitmemişlerdir. Bunlar, bunalımın deva
mından ülke zarar görse de, kendileri için âdeta ya
rar ummuşlardır. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Yok 
öyle şey. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICA
LI (Devamla) — Halbuki, erken seçimlere karar ve
rilip bu karar uygulansa idi, bugüne kadar ya yeni 
bir iktidar doğmuş olacak veya bugünkü Hükümet 
güvenoyu almış olarak bütçesini hazırlayacak, 1975 
Bütçesi de güvenoyu almış bir Hükümetin bütçesi 
olarak karşımıza gelecekti. Bu eksikliği yurdumuz 
için büyük bir talihsizlik saydığımızı belirtmeden ge
çemeyeceğiz. 

Sayın üyeler; 
Ticaret Bakanlığının ekonomiye yön veren bir Ba

kanlık olarak gittikçe güçlenmesi gereğini her yıl 
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savunurken, bu sene yetkililerin daha da daralmış ol
duğunu görmekten hüzün duyduğumuzu kaydetmek 
isterim. 

Bakanlığın yetkilerinin bir kısmı Köy İşleri Ba
kanlığına aktarılmış ve Ticaret Bakanlığı fonksiyo
nundan önemli bir bölümünü daha kaybetmiştir. El
de edilen sonuçlar karşısında bu durumun yeniden 
gözden geçirilmesinde yarar görüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi, Türk ekonomisi 1970'de ciddî bir 

enflasyona sürüklenmiş; 1971, 1972 ve 1973 yılların
da artan bir hızla da genel seçimlere girilmiştir, i 973 
seçimleri bilinen şekilde sonuçlanmış ve Hükümet 
kurulması dört ay gecikmişti. Bu süre içinde petrol 
üreten ülkelerin satış fiyatlarını üç mislinden fazlaya 
çıkarmış olmaları, dünya ekonomisinde yeni bir dö
nem açılması sonucunu doğurmuş, dolar ve petrol 
bunalımı dış dünyadaki enflasyonu da hızlandırmış
tır. 

O tarihlerde işbaşında bulunan Talû Hükümeti ye
rini er geç A. P. dışında bir başka Hükümete devre
deceği düşüncesi ve dar görüşü ile gerekli ekonomik 
girişimleri ele almaktan dikkatle kaçınmıştır. Bu 
yüzden de, 1973 sonunda toptan eşya fiyatlarının 
i% 29 oranında artmasının önüne geçememiştir. 

1974 Şubatı başında kurulan C. H. P. - M. S. P. 
Koalisyonu işte bu koşullar altında işe başladı. İlk 
olarak öncekilerinin yapamadığını yaptı, belli mad
delerin fiyatlarının yeniden ayarlanmasını ele aldı. 
Bugün anlaşılıyor ki, bu tedbirler bile eksik kalmış, 
daha cesaretli kararlar alınması gerekiyormuş. Ar
tık milletçe bir silkinmenin zamanı gelmişti. Uygula
maya konulan bu kararların muhtelif kuruluşlarca 
anlayışla karşılanarak başarıları için katkıda bulunul
ması gerekirken, başta Hükümet dışında kalan siyasî 
partiler olmak üzere, büyük iş âlemi, öteki partilere 
mensup olan belediye başkanları, âdeta söz birliği 
edercesine direnişe geçtiler. Artık, fiyatlara neden 
zam yapıldığı değil, neden yapılmadığı soruluyordu. 
Bundan cesaret alan bazı aracılar spekülasyon mak-
sadıyle stok yapmaya ve mal darlığı yaratmaya baş
ladılar. Ticaret ve Sanayi Odaları ve Birliği; kötü 
maksatlı bu girişimleri önleyici uğraşılarda buluna
cağı yerde, Hükümete güçlük çıkarmaktan başka bir 
çaba sarf etmiyordu, âdeta direnişi organize ediyor
du. Diğer taraftan belediyeler yetkisizlikten yakını
yor, idare âmirleri yürürlükteki yasaların yetersizliğin
den şikâyet etmekten öteye geçemiyorlar di. Hakika
ten yürürlükteki yasalar kötü niyetlilerin cesaretlerini 

kıracak nitelikte değildi. Hiç şüphesiz piyasa düze
ninde, hele bunalımlı devrelerde sadece serbest reka
bete dayanılması olanaksızdır. Devlet bir taraftan ser
best rekabeti desteklerken, diğer taraftan da onu oluş
turan güçleri kontrol altında bulundurmak zorunda
dır. 

Aşırı fiyat yükselmelerinin nedenleri arasında, 
üretici ve tüketici arasındaki pazarlama kuruluşları
nın çokluğu kadar, bunlar üzerindeki kontrollerin 
zayıflığı da etkilidir. 

Devlet otoritesinin kendini gerekli şekilde hisset
tirmemesi nedeniyle, malların ve hizmetlerin üretim, 
maliyet, toptan ve perakende satışları arasında eko
nomik bağlar kurulamamış olursa tüketici koruna-
mayacağı gibi, üretim güçlerinden de tam yararlanıl
ması ve genel fiyat seviyesininin kontrolü olanaksız 
hale gelir. İşte memleketimiz bu eksikliklerin acıları
nı çekmiştir ve çekmektedir. 

Bir senatörün, yıl ortasında aşırı fiyat yükseliş
lerinin nedenleriyle ilgili olarak İçişleri ve Ticaret 
Bakanlıklarına yönelttikleri yazılı soruya verilen ce
vaplarda parça parça tedbirler alındığı; ama genel
likle yetkisiz kalındığı belirtiliyordu. Aslında bun
lara karşı koyacak tedbirler bir ölçüde vardı. Sanayi 
Bakanlığı, belediyeler ve Odalar Birliğince alınması 
kabil olan tedbirlere, Fiyat Kontrol Komitesince uy
gulanacak yasaklar eklenebilirdi. Olmayan şey, ted
birleri alacak adamlar yoktu. 

İçişleri Bakanlığı, valilikler kanalıyie belediyelere 
genelge gönderiyor; fakat bunun nasıl uygulanacağı, 
darlık ve pahalılık yaratacak girişimlerin nasıl kova
lanacağı ve kovuşturulacağı açıklanmıyordu. Diğer 
taraftan meslekî teşekküller, özellikle Ticaret Odala
rı riayeti mecburi meslekî kararlar alarak bunları 
üyelerine duyuracakları yerde, hareketsiz kalmayı 
tercih ediyorlardı. Bu murakabesizlik içinde görüyo
ruz ki, toptan eşya fiyatları, perakendeci fiyatlarına 
oranla daha hızlı yükselmiştir. Bu da, fiyat oluştur
masında Ticaret ve Sanayi Odalarında kayıtlı büyük 
sermayenin, toptancının çok daha etkili olduğunu 
meydana çıkarmaktadır. 

Demek ki, Sayın Bakan Halûk Cilîov'un da Büt
çe Karma Komisyonunda saptadığı gibi, bu fiyat 
artışlarının bir kısmı ithalat yoluyle dışarıdan eko
nomimize aktarıldığı halde, diğer önemli kısmı spe
külatif hareketler ve dağıtım kanallarının iyi isteye
memesi gibi nedenler yüzünden meydana gelmmiştir. 
Bu husus böylece bilindiği halde, iç ve dış ticare
tin düzenlenmesi ile ilgili Ticaret Bakanlığının elin-
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den, olanlara seyirci kalmaktan başka bir şey gelmi
yordu. Bakanlık yasa çalışmalarını tamamlamış; fakat 
knunlaştırma olanaklarını bulmamıştı. Geçtiğimiz dö
nemde Meclislerden tasarı geçirmekteki zorluklar, 
ekonomik hayatın bir yıl daha başıbozuk bir düzeyde 
kalması sonucunu doğurmuştur. Bu başıboş gidişin 
ancak ve ancak güçlü bir Hükümet sayesinde durdu
rulabileceğini bütün ulus anlamış; fakat siyası parti 
liderleri kavrayamamışlardı. 

İşte, 1974 yılı iç ticaretimizin tablosu ve bilanço
su budur. 

Sayın üyeler; 
1974 yılında dış ticaretimiz olumlu yönde seyret

miştir. Dış piyasalarda kaydedilen bazı mal ve mad
delerdeki fiyat yükselişleri ithilâtırmza da, ihraca
tımıza da yansımış ve dış ticaret hacmi yüksek bir 
düzeye, 5 milyar 310 milyon dolara; Türk Lirası ola
rak 75 milyar liraya varmıştır. Bu suretle program 
hedefi 1 milyar 360 milyon dolar aşılmıştır. 

Tabiî bu rakamlara İ milyar 533 milyon dolarlık 
ihracatın yanında, 3 milyar 778 milyon dolara fırla
yan ithalât ile gelinmiştir. Açık, 2 milyar 245 milyon 
dolardır. 

Yalnız iki kalem üzerinde durarak, biraz da te
selli çaresi arayarak 200 milyon dolarlık pamuk ih
racatı realize edilebilmiş ve petrol ithalâtına 700 mil
yon dolar yerine, artan ihtiyaç miktarı da dikkate 
alınarak tahminen 250 - 300 milyon dolar civarında 
bir ödemede kalınsaydı, dış ticaret açığımız bu ka
dar fazla olmayabilirdi. 

Bu dönem içinde ithal malları arasmda darlık ve 
karaborsa olanakları yaratılamamış olması, döviz 
rezervlerinin yeterliğinden olduğu kadar, kotalara 
verilmiş olan esneklikten de ileri geldiğini ifade et
mek yanlış olmayacaktır. 

1975 yılı ithalâtı 4 milyar dolar olarak öngörül
müştür. Bu rakam 1974 ithalâtı olan 3 milyar 778 
milyon dolardan 228 milyon dolar fazladır. Artış ora
nı '% 6'dır. 

Dış piyasalardaki fiyat artışları sabit kalsa bile, 
memleket sanayiini gözjnünde bulundurması ge
rekli dışa bağlılık oranı ve artan sınaî üretim ihtiyaç
ları dikkate alındığında, 1975 ithalâtının 4 milyar do
lardan daha fazla olacağı meydana çıkar. İthal lis
telerinde tekelcilik eğilimlerini önlemek ve sanayiimi
zi dış rekabete hazırlamak maksadıyle yapılmış olan 
değişikliklerle, Sayın Bakanın öteden beri savunduğu
nu bildiğimiz kolaylıklara yer verilmesini olumlu kar
şılıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Memleket ekonomisinin bir numaralı meselesi 

kuşkusuz ihracattır. İşçi dövizlerinde meydana gele
bilecek duraklama dolayısıyle döviz rezervlerinde do
ğabilecek azalma ve Amerikan askerî yardımına gü
venmekten doğacak ihtiyaçlar, ihracat konusuna bu
gün en önemli ulusal mesele olarak bakmayı gerek
tiriyor. 

Geçtiğimiz yıl 1 milyar 533 milyon dolar olan ih
racatımız dikkate alınarak, 1975 için 2 milyar dolar
lık bir hedef gösterilmiştir. İthalât artışlarını düşü
nerek bu rakamın çok üstüne çıkmak zorunda oldu
ğumuz kendiliğinden meydana çıkıyor. Görülüyor 
ki, ölçüler plan ve program hedeflerini kolaylıkla 
aşacak boyutlara varmıştır. 

Bakanlığın, 1975 yılını âdeta ihracat yılı olarak 
duyurmasını memnunlukla karşılıyoruz. Bu çabalar, 
üreticileri ve sanayicileri olduğu kadar, tüketicilere 
de mal edilmelidir, âdeta üretim seferberliği ilân 
olunmalıdır. Hükümet içinde Maliye, Tarım, Köy İş
leri ve Kooperatifler, Sanayi ve Teknoloji ve Ulaş
tırma bakanlıklarıyie Ticaret Bakanlığının katılıp, sü
rekli çalışacakları bir İhracat Koordinasyon Komi
tesi meydana getirilmelidir. 

Başka yıllar ihraç ettiğimiz ürünleri geçtiğimiz yıl 
ithal etmek zorunda kaldığımız unutulmamalıdır. 
Buğday, şeker, hatta bir ölçüde nebatî yağ bunlar 
arasındadır. Yalnız buğday ithalâtı için yaklaşık ola
rak (Yanlış hesap etmemişsem) 250 milyon dolar har-
cayacağimız önümüzdedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin, üreticiyi korumak 
şöyle dursun, tüketiciyi korumak maksadıyle piya
sadan yapabildiği alımların geçmiş senelere nazaran 
düşük düzeyde kalmış olmasına rağmen ithalâtı ça
buk gerçekleştirmiş olması, belediyelerin unsuz kal
malarını önlemiştir. 

Özel un" fabrikalarının, bugün olduğu gibi, pazar
lardan taban fiyatını geçerek mal toplamaları, bunla
rın çok az bir kısmını borsalardan geçirerek daha 
yüksek bir fiyatla tescil ettirdikten sonra, bu fiyatı 
esas alarak serbest piyasaya diledikleri fiyattan un 
satmaları İl Koordinasyon Komitelerinin gözlerin
den kaçtığı için, fabrikalarda da etkin bir kontrol 
sistemi kurulamadığından, halkın zararına aşırı ka
zançlar elde etmesi sonucunu doğurmuştur. Nebatî 
yağ ve margarin sorunu da aynı murakabesizlik yü
zünden, bir de Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı
ğı ile düşülen anlaşmazlık nedeniyle çıkmazdan çık
maza sürüklenmiştir. 
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Çeltik için de düşünülen oyunlar bunlardan fark
sızdı; fakat Bakanlığın erken tedbir alarak 600 bin ton 
pirinç ithalâtını gerçekleştirmiş olması bu oyunu boz
muştur. Bütün gayretlere rağmen, pirinç darlığı ya
ratılamamıştır. 

Sayın üyeler; 
Dış ticaret ateşeliklerinin yeni merkezlerde de açıl

mış olmasını olumlu buluyoruz. Standardizasyon ça
lışmalarına hız verilmesini, ihracat kontrolörlükleri
nin takviye çarelerinin aranmasını öneririz. Ziraat 
Bankasının tarım girdilerindeki fiyat artışlarını dik
kate alarak, kredi limitlerinde gerekli artışları sağ
lamak konusundaki çalışmalarını-teşvike değer bu
luyoruz. 

Et - Balık Kurumunun malî olanaklarla yeterli 
şekilde donatılarak kombina ve satış mağazalarını 
çoğaltmasını, bilhassa hayvancılığımızda yatan ih
raç potansiyelinin değerlendirilmesini, acele alınma
sı gerekli tedbirler olarak buluyoruz. 

Ortak Pazar'la olan ilişkilerimize gelince : 
Sayın üyeler, üzülerek ifade edeyim ki, 1970 yı

lında AET ülkeleriyle imzalanan ve geçiş dönemini 
düzenleyen Katma Protokol, Ankara Anlaşmasında 
yer alan karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esasına 
ters düşen ve dengeyi Türkiye aleyhine dönüştüren 
ve öteden beri açıkladığımız kuşkulan haklı çıka
ran bir uygulama halinde işlemektedir. AET ülkele
rinin Türkiye lehine tanıdıkları tavizlerin; yine bu ül
kelerin Türkiye dışında bazı memleketlere yaptıkları 
bir dizi özel ticarî anlaşmalar yüzünden şiddeti git
tikçe artan bir oranda erozyona uğradığı ve bugün 
sıfıra müncer olduğu anlaşılmıştır. 

AET'in Akdeniz ülkeleriyle Ortadoğu ülkelerin
den bazılarına ve hatta Güney Amerika ve Asya mem
leketlerinden birçoklarına özel antlaşmalarla tanıdı
ğı gümrük kolaylıkları, ortak üye Türkiye'ye tanı
dıklarını yok edecek bir düzeydedir. Buna karşı, Tür
kiye'nin Ortak Pazar ülkelerinin sanayi mamullerine 
tanıdığı gümrük indirimi tavizlerinin ve liberasyona 
açılma oranlarının her geçen yıl artan ölçülerde bü
yüdüğü ve bu nedenle de Türk sanayi hareketinin 
önemli ölçülerde güçlüklerle karşı karşıya kaldığı 
gözler önünde duran bir gerçektir. 1974 yılında Dev
let Planlama Teşkilâtının kurduğu AET Özel Ko
misyonunun çalışmaları sonunda yayınladığı rapor, 
Türkiye'nin iki taraflı zararlarını bütün gerçekleriyle 
ortaya koyan resmî bir belgedir. 

Katma Protokol hükümleri değiştirilmedikçe Türk 
kalkınma ve sanayileşme hareketinin gelişemeyeceği 

görüşü (özel sektör dahil) bütün kuruluşlarda yaygın 
ve ortak bir kanı halindedir. Bu sebeple bugün de 
Katma ve Tamamlayıcı Protokol hükümlerinin An
kara Antlaşması esasları dairesinde yeniden ele alı
narak Türkiye lehine bir durum yaratılması hakkın
daki görüşümüzü muhafaza ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sözlerimin sonunda ve istemeyerek çizdiğim bu 

kara ve zor tablo içinde şunu kesinlikle ifade etmek 
istiyorum : Türkiye'nin meseleleri çok büyük ölçüle
re varmıştır. Bunların üstesinden, erken bir seçimle 
oluşacak güçlü bir iktidar gelebilir. Politikalarını da
ha önceden hazırlamış, 4 yıl iktidarda kalacağından 
ve halk kitlelerinin desteğinden emin olan bir ikti
darın altından kalkacağı işlerdir bunlar. Böyle bir 
iktidar ancak, Türk ekonomisindeki trentleri değiş
tirmek, konjonktüre hâkim olmak ve yapısal bozuk
lukları ortadan kaldırmak şansına, cesur kararlar al
ma gücüne sahiptir. Ancak o zaman 1975'in ikinci 
yarısında bir ölçüde; fakat 1976'da büyük oranda 
Türk ekonomisinin durumu değişebilir. Türk halkı 
çağdaş teknolojinin ve kurumların olanaklarıyle ken
di çabalarını birleştirerek, özgürlük içinde refahın 
yüksek düzeylerine kararlı adımlarla o takdirde yü
rüyebilir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin yararlı ve başarılı 
olmasını dilerken Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Sabahattin Orhon. 

Buyurunuz Sayın Orhon. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN ORHON 
(Giresun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; 

Devlet faaliyetlerinin planlanması, dokümanı olan 
bütçenin Ticaret Bakanlığına ait bölümünü inceleme
ye başladığımız şu sırada A. P. Grupu adına söze 
başlamadan önce Sayın Bakanı, Ticaret Bakanlığı er
kânını saygıyle selâmlarız. 

Günlük yaşantımız içerisinde Devletçe alınması 
zarurî ekonomik tedbirleri en müessir şekilde alabi
lecek bir teşkilât olması gereken Ticaret Bakanlığı, 
maalesef senelerdir söz konusu edilmekle beraber, ha
len günün şartlarına uygun bir teşkilât kanununa sa
hip olamamıştır. 

Böyle bir teşkilât kanununa sahip olamamak ya
nında, zaman zaman ve bilhassa yeni hükümet ku
ruluşlarında bazı yetkilerini de maalesef kaybetmek-
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te olduğu görülmektedir. Bu suretle, ekonomik olay
ları günün şartlarına uygun bir uygulama çerçeve
sine sokmakta büsbütün müşkülât çekilmektedir. 

Bir misal olarak arz etmek isterim : Sağlam bir 
ekonomiye kavuşmada, iktisadî kalkınmada en mües
sir unsurlardan birisi, hele bugünün meselesi olarak 
fiyat istikrarı konusu olduğu şüphesizdir. Sosyal ada
leti tesisten, kalkınmayı temine kadar hükümetler nis
pî de olsa, fiyat istikrarı tedbirlerini almada sorum
ludurlar. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri uygula
malarında bu görev birinci derecede Ticaret Bakan
lığına düşer. Halbuki, uygulamalar her zaman başka 
türlü cereyan eder. Muhatap Ticaret Bakanlığı gö
rünür : Bir bakarsınız konuyu Maliye Bakanlığı pa
rasal tedbirlerle çözmek ister, beceremez. Ticaret Ba
kanlığına teveccüh eder, mesele en basit manasıyle 
piyasanın ihtiyacı bulunan malların ithal yoluyle te
minidir. Ticaret Bakanlığı geç de olsa tedbirlerini al
maya çalışırken o sırada devreye Tarım Satış Koo
peratifleri Birlikleri araç olarak sokulur, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı girer, Süt Kurumu araç 
olur, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı girer; 
piyasa ihtiyacı bir tarafta, bürokrasi diğer tarafta ve 
ortada koordinatör bir bakanlığın bulunmaması, yet
ki tedahülleri ve göreve karşı namelâzımcılık halle
rinin doğuşu; bu boşlukta, fiyat istikrarı şöyle dur
sun, bir fiyat keşmekeşi ortaya çıkar. Bidayette ko
laylıkla bertaraf edilebilecek konular gittikçe muğ-
laklaşır ve âdeta halli güç meseleler haline gelir. 

Geçen sene, bütçe müzakereleri sırasında o z a 
manki iktidar kanatlarının, hangi uygulamalar zorun-
luğu ile Ticaret Bakanlığı bünyesinden ayırdıkları ve 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bünyesine in
tikal ettirdikleri Teşkilâtlandırma Genel Müdürlü
ğünün yetkilerinin memleket ekonomisine iras ede
bileceği kötülüklere işaret etmiş ve endişelerimizi iz
har etmiş idik. Bugün, geçen sene içerisindeki uygu
lama bozuklukları, o zamanki endişelerimizde ne ka
dar haklı olduğumuzu ortaya çıkarmıştır : 

Pamuk çiftçisinin düşürüldüğü hazin durum; 
ihracatımızın en büyük dayanağı millî servetimiz pa
muğun, Türk ekonomisi için felâket haline getirilmiş 
bulunmasında müstafi Ecevit Hükümetinin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının sorumluluğu elbette 
çok büyüktür. 

Muhterem senatörler, 
Demin Grupu adına görüşlerini bildiren ve Tica

ret Bakanlığı yetki kısıntısından yakınan Sayın Grup 
sözcüsünün, Ecevit Hükümeti Koalisyon Protokolün

de âdeta büyük ortağın küçük ortaktan yetki kaçır
ması şeklinde, küçük ortağa düşen Ticaret Bakanlığı 
görevinin Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğüne ait 
yetkilerinin belki de başka maksatlar tahtında- yeni 
kurduğu Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına dev
redilmesinden grup adına burada yakınmış bulunma
sını; ben bir bakıma ihkakı hak yönünden takdirle 
karşılamakla beraber, Halk Partisinin bir ortaklıkta 
ne kadar gayri samimî olabileceğinin en parlak mi
sali ve Türk ekonomisine getirdiği yıkıntıyı, seneler
ce tamir etmenin güçlüğünü de ayrı bir beceriksizlik 
misali olarak burada beyan etmek isterim. 

Sayın senatörler, 

Ekonomik ve ticarî hayatın memleket kalkınma
sında yararlı bir seviyeye ulaşmasında güven unsuru
nun ne büyük bir âmil bulunduğunu ayrıca Yüce Se
nato huzurunda izaha lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
Geçen seneki uygulamalar, bu yönden de memleketi
miz için ayrı bir talihsizlik olmuştur. 1973 seçimlerine 
büyük ucuzluk vaitleriyle girerek seçim sonrası kur
dukları koalisyonda, ilk uygulamaları; vaitlerinin tam 
tersi, pahalılığı tahrik ve yokluklar yaratarak iktidar
dan kaçmak ve kaçarken de süre tahdit etmek sure
tiyle bugünkü şartları hazırlamak; güvensizliği had 
safhaya çıkarmış, dar kalıplardan her sene daha fazla 
kurtularak büyümekte olan ekonomimizi güçlükle aşı
labilecek bir boğaza sürüklemiş bulunmaktadır. 

Güvensizlik yaratmada gösterdikleri beceriksizlik
ler yanında, iktidar devirlerinde hiç bir iktidara nasip 
olmayacak imkânlar ve ekonomik potansiyeli devral
malarına rağmen, bu kadar kötü bir uygulama ile 
süratli bir şekilde ekonomiyi kifayetsiz hale ifrağ et
mekle ise, uzun seneler memleket ekonomisindeki tah
ribat devam edecek sonuçlar doğurmuştur. 

Hükümet programlarında mahsul idrakinden Ön
ce taban fiyatı ilân edileceğini vait- eden ve fakat uy
gulamada mahsul piyasaya geldiği halde hâlâ kesin 
fiyatını vermeyip, avans tatbikatına geçiş; ekonomik 
alanda açtığı yeni vurgun ve haksız kazanç müstahsili 
âdeta mahsulünü yetiştirmiş olmasına bin pişman 
edercesine alım depoları önünde aylarca bekletmek, 
hükümet ciddiyeti ile ne derece kabili telif ve güven 
mefhumunu zedeleyici bir tatbikat olduğunu bilmem 
izaha lüzum var mı? 

Müstahsilin ekiliş emniyetini sağlamak, âdil taban 
fiyatlarını zamanında tespit edebilmek öteden beri ik
tidarların üzerinde önemle durduğu bir konu olmuş
tur. Türkiye'mizde mahsul fiyatları münasebetleri ob-
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jektif usullerle bölgelere göre tayin ve tespit edilme
dikçe büyük iddialarla ortaya çıkmak, sonunda ikti
darları mahcup edecek neticelere düşürür. 

Dünya konjonktürü elverdiği zaman, bazı mah
sul fiyatlarının yükselmiş bulunmasını kendi maha
retleri gibi görenlerin, bir yıl sonra iktidarda bulun
madığı halde; meselâ tütünde geçen senekinden daha 
yüksek bir taban fiyat politikası tatbik edildiği za
man düştüğü hal bunun bir misalidir. 

Türk ekonomisinin bugün içerisine sokulduğu sı
kıntılı durumu dünya konjonktürüne bağlamak bir 
bakıma haklı ve inandırıcı bir iddia olmaktan uzak
tır. Filhakika, bugün dünya ekonomisindeki gelişme
lerin menfî tesirlerinin memleketimize de tesiri olma
mış değildir; fakat bugünkü darboğazı yaratan, doğru
dan doğruya, mustafî Ecevit Hükümetinin beceriksiz 
tutum ve davranışıdır. Buna rağmen, dünyanın ham
madde ve gıda maddesi ihtiyacındaki değişmeler göz-
önünde tutulduğu takdirde, memleketimiz için denge
li bir sanayi ve tarım politikası güdüldüğü ve mem
leketimizin potansiyeli dikkate alındığı takdirde, ye
niden ekonomimizi canlandırmak imkânlarını elde 
edebileceğimize inanıyoruz. Elverir ki, tarım ve sana
yi sektörlerinin nispî büyümeleri aksatmamak ve deği
şen dünya şartlarına uydurulabilecek tedbirleri dik
katle zamanında almak imkânlarını sağlayabilelim. 

Türk ekonomisi bugün yüksek fiyat, yüksek ma
liyet seviyesine sürüklenmiştir. Döviz kazancı azal
makta, ithalât ve döviz ihtiyacı artmakta, tasarruf 
güç ve isteği zayıflamakta, her çeşit yatırımın fi
nansman kaynağı daralmakta ve yatırımın isteği za
yıflamaktadır. Buna karşılık, yakın komşularımız sa
yılabilecek petrol müstahsili memleketlerin millî gelir
lerinde, daha önemlisi döviz rezervlerinde büyük ar
tışlar vukubulmaktadır. 

Yakın zamana kadar iktisadî kalkınma bakımın
dan Türkiye'nin gerisinde bulunan bu memleketler, 
bugün âdeta iktisadî gelişmişliği satın alabilecek bir 
seviyeye çıkıyorlar. Dünya ticaretinde % 5 civarında 
tespit edilmiş bulunan bu yılkı gerilemeye rağmen, 
dünya ticareti bir başka istikamete doğru kaymakta ve 
bunun da amili yakın komşularımız bulunmaktadır. 

Türkiye'miz için küçümsenmeyecek bir ticaret ve 
önemli döviz sağlayacak yeni bir saha olan beynelmi
lel transit ticaretine en kısa zamanda yakın ilgi gös
terip, hem ödemeler dengesine müspet katkı ve hem 
de iş hayatı açma bakımından yeni ve ümit verici im
kânlar yaratılabileceğine inanıyoruz. 

Bu konuda Ticaret Bakanlığının kısa zamanda or
ganize edilmesini ve halen yine bazı bakanlıklar ara
sında dağılmış bulunan yetkileri derli toplu bir ha
le getirmek suretiyle Ulaştırma, Gümrük ve Tekel 
Bakanlıkları ile sıkı bir işbirliği suretiyle ve koordi
natörlüğünü icra etmek şekliyle, memleketimize yeni 
imkânlar hazırlama yolu açılabilir. 

Geçmiş yılda toplam dış ticaret hacmi 5 milyar 
310 milyon dolara çıkarak program hedefini 1 mil
yar 360 milyon dolar aşmış bulunmaktadır. 1973 yılı
na göre ihracat 1 milyar 317 milyon dolardan 1 mil
yar 532 milyon dolara, % 11,6 nispetinde bir artış 
gösterirken, ithalâtımız 2 milyar 086 milyon dolardan 
3 milyar 778 milyon dolara yükselmekte % 81,1 ora
nında bir artış göstermiştir. Böylece, dış ticaret açı
ğı 19 73'e göre c/c 191,7 artarak 2 milyar 245 milyon 
dolara varmıştır. Bu rekorlar tablosu, işçi dövizleri-
mizdeki azalma ve ihracatımızdaki tıkanıklıklar dik
kat nazara alındığı takdirde, iç açıcı olmaktan çok 
uzak bulunmak gerekir. 

Nitekim, bunun menfî sonucu, altın ve döviz re
zervlerimizdeki 2 milyar 039 milyon dolar olan 
31 . 12 . 1973 tarihindeki rezervlerimizin 27 . 1 . 1975 
tarihli muvakkat rakamlara göre 1 milyar 594 milyon 
dolar düşmüş olduğu görülmektedir. 

Millî ekonomimizin döviz geliri ile döviz gideri 
arasındaki bu dengesizlik, millî paramızın değerine te
sir etmekten geri kalmamış ve millî paramızın değeri 
yabancı paralar cinsinde ifade edildiğine göre, döviz 
kazandırıcı ve kaybettirici gelişmeler, paramızın ya
bancı paralara karşı değerini değiştirmek zorunluğu-
nu ortaya çıkarmış ve Merkez Bankamız tespit etti
ği kayıp nispetindeki düşüklük kadar paramızı tescil 
etmek zorunda kalmıştır. 

Müstafi Ecevit Hükümetince takip edilmiş bulu
nan enflasyonist politikanın kaçınılmaz sonuçları 
olan bu oldu - bittileri, bilerek, ona göre ilerisi için 
gerçekçi bir politika izlemekte, dış ticaretle ilgili ol
mak üzere sanayileşmede ithal ikamesi ile ihracatın 
geliştirilmesi, turizm ve dış hizmetler politikasına cid
dî bir şekilde eğilinerek, döviz sağlayıcı yönde sıkı 
tedbirlerin alınması suretiyle, ehemmiyetli şekilde tah
rip edilmiş bulunan ekonomik durumumuzun ıslahı 
yoluna bir an önce tevessül edilmesini ve bu konu
da Ticaret Bakanlığına önemli görevler düştüğünü bi
lerek, 1975 yılı uygulamalarında Ticaret Bakanlığına 
başarılar dilerken, Bütçenin memleketimize ve mil
letimize hayırlı olmasını A. P. Grupu adına diler, he
pinizi saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Sup
hi Karaman. 

Buyurunuz Sayın Karaman. 
M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN (Ta

biî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Grupum adına yapacağım bu konuşmada kısaca 

son yıllardaki dünya ticaretinin taşıdığı özelliklere de
ğinip, bunun içerisinde Türkiye dış ticaretinin duru
munu kaba hatlarıyle ortaya koymak istiyorum. 

Son yıllarda dünya ticaretinde önemli gelişme
ler görülmektedir. Bu gelişmelerin bazı özellikleri var. 
En başta hammadde ve mamul madde fiyatlarında 
bir yükseliş görülmektedir ve bu dünya dış ticareti
nin son yıllarda, 1972'den beri, özellikle 1973'te hız
lanan bir durumda taşıdığı, bütün özelliklerin anaun-
surunu teşkil etmektedir. 

Yıllardan beri dünya ticareti daha çok gelişmiş 
ülkelerin yönlendirdiği bir düzende inkişaf ediyordu. 
1958 - 1973 yılları arasında geçen 15 yıl içinde dün
ya ticaretine bakıldığı vakit; genel hatlarıyle ma
mul madde fiyatları günden güne yükselirken, ham
madde fiyatları giderek düşmekteydi. Bunun sonucu; 
çok gelişmiş ülkelerin, yani kapitalist ileri sanayi ül
kelerinin gittikçe dünya servetinden, dünya kârından 
daha çok pay almaları sonucunu doğuruyor. Buna 
karşılık, az gelişmiş ülkelerin (Ki, hammaddeleri sa
tan ülkelerdir.) giderek kendi kaynaklarını daha az 
değerde satmalarını gerektiriyordu ve bunun sonucu, 
az gelişmiş ülkelerle, çok gelişmiş ülkeler arasında ya
pılan ticaret mübadelesi sonucu, ticaret dengeleri çok 
gelişmiş ülkelerin lehine, onlarda refah ve saadeti, zen
ginliği daha artırır bir nitelikte; buna karşılık, az ge
lişmiş ülkelerin de, aynı düzeyi tutabilmek için daha 
çok hammadde üretmelerine ya da aynı seviyede 
hammadde ürettiklerine göre, giderek fakirleşmesine 
yol açan bir durum meydana getiriyordu. 

1955 - 1965 arasında geçen 10 yıl içerisinde bu 
türlü ticaret mübadelesi sonucu; az gelişmiş ülkelerin 
47 milyar dolarlık servetleri çok gelişmiş ülkelerin 
lehine aktarılmıştır. Oysa bu dönemde, çeşitli isimler 
altında çok gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere 
kredi, hibe vesair suretlerle yaptıkları yardım 35 mil
yar doları geçmiyordu. Öyleyse çok gelişmiş ülkele
rin gayet insancıl görünen bu gayretleri sonucu, (as
lında 35 milyarın bir kısmı da borçlanma ve bu borç
ların faizleri de ileride daha büyük külfetler olma
sına rağmen) fiyatlardaki bu gelişme sonucu, çok ge
lişmiş ülkeler az gelişmiş ülkeleri 12 milyar dolar 
daha sömürmüş bulunuyorlardı. 

11 . 2 . 1975 O : 1 

1958 - 1972 arasında bir geliştirme yapacak olur
sak, 1958'te mamul maddeler ve hammaddelerin in
dekslerini 100 kabul ettiğimiz vakit, petrolü ayrı bir 
faktör olarak 100 kabul ettiğiniz vakit, 1965, 1966, 
1967, 1968 yıllarına kadar, hatta 1970 yılına kadar 
mamul madde fiyatları mütemadiyen yükselerek 150' 
lere, 160'iara ve 1972'de 170'e çıktığı halde, hammad
de fiyatları 100 indeksten 80'lere, 70'lere düşmekte ve 
ikisinin birbirine oranı 1952'de l'e 1 olduğu halde, 
1972'de hammaddenin mamul maddeye fiyat oranı 
(/c 62'ye düşmüştür. Yani demek istiyorum ki, bun
dan, eskiden şu birimde mamul madde satarak, şu 
birimde hammadde alan ülkeler, bu defa hammadde
leri daha çok alarak aynı miktarda mamul maddeyi 
vermek suretiyle az gelişmiş ülkeleri büyük bir eko
nomik baskı altına almış oluyorlar ve bunun da ora
nı 2/3 oluyor. 

Petrol de bu arada mütemadiyen düşüş göster
miş; ama 197 Herden sonra bir uyanışın saiki ile mi
dir, (hiç sanmıyorum) yoksa az gelişmiş ülkelerdeki 
hammaddeleri organize eden yine büyük devletlerde-
ki tröstlerin, uluslararası dev şirketlerin organizesi ile 
midir (ki bu ihtimal daha çok kuvvetlidir) mamul 
madde fiyatlarında da bir yükselme başlamış ve ham
madde satan ülkelerin % 62 oranında aleyhine olan 
durum yavaş yavaş 1972'de % 69'a ve 1973'te, 1974' 
te c/c 75'e çıkar olmaya başlamıştır ki, ilk defa ola
rak petrol 1972'den itibaren süratli bir artış göster
miş, eski fiyatlarını iki, üç kat artırarak, az gelişmiş 
ülkeler arasında petrol üreten ülkeler lehinde bir den
ge sağlamaya çalışmıştır. 

Dünya ekonomisi ile ilgili bu rakamları sunar
ken, Türkiye'nin de bu hammadde ve mamul madde
ler arasında yerinin ne olduğunu yapacağımız yoru
ma götürebilmek için biraz detaylı arz etmiş oldum. 

Bu hammadde ve mamul madde fiyatlarındaki de
ğişikliklerin sonucu dünyada talep artışı çoğalmıştır. 
Talep artışının çoğalışı iki yönlü olmuştur. Mamul 
madde fiyatları artmaya başlayınca, az gelişmiş ülke
lerin, mamul madde ithal eden ülkelerin artan döviz 
rezervleri nedeni ile bir talep artışı olmuş, dolayısıy-
le bu çok gelişmiş ülkelerin üretimleri yavaşlamaya 
başlamış. Bu türlü dalgalanma ve dünya fiyat artışı 
c/c 8 - 1 0 iken birdenbire c/c 30'lara, % 40'lara çıkan 
bu fiyat dalgalanmaları sonucunda yaygın enflasyonist 
baskılar başladı. Yabancı ülkelerin hepsinde bir enf
lasyon var ve bu enflasyon en az olarak Batı Alman
ya'da ü/c 6 - 7 civarında idi, bu yıl % 10'u aştı. Diğer 
birçok ülkelerde c/r 20 - 25 seviyesine ulaştı. Türkiye' 
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de bu dışa dönük enflasyonun etkisi altında, iç eko
nomik olayların da etkisi ile Batı bîokundaki devlet
lerin biraz daha üstündeki bir seviyede enflasyona 
maruz kalmıştır; ama ekonomileri çok büyük yaban
cı etkiler altında kalan ve çok büyük uluslararası dev 
şirketlerin tekeline yönelen Güney Amerika ülkele
rinden çok daha düşük bir düzeydedir, bu enflasyon. 

Bu gelişmelerin sonucunda uluslararası parasal 
ilişkilerde de istikrarsızlık başladı. Tabiî uluslararası 
parasal ilişkilerde istikrarsızlığın başlamış olması, her 
ülkeyi kendi ihracat ve ithalâtında, kendi para değeri, 
döviz sarfı konularında daha dikkatli bir politika iz
lemeye götürmektedir. Bu dikkati gösterip, fiyat ayar
lamalarını yerinde ve zamanında yapamayan ülke
ler, hiç şüphesiz kısa sürede dış ekonomik ilişkiler 
bakımından çok büyük değer kaybına uğramaktadır
lar. 

Bu parasal ilişkilerdeki istikrarsızlık, birkaç yıl ön
cesinde hammaddelere büyük ölçüde talebi artırmış
tır; yani dünya ekonomisinden pay almaya çalışan 
ülkeler, sınaî mamuller üretmekle, hammadde sat
makla bir kazanç elde ettikleri gibi, bazen de ticarî 
ilişkilerini artırmak suretiyle dünya kârından daha 
çok pay almak cihetine gitmektedirler. Bu fiyat is
tikrarsızlığı sırasında bu mekanizmayı çok iyi kulla
nan ülkeler süratle döviz birikimini sağlamaktadırlar. 
Bunun bir tipik örneğini yakın senelerde Japonya 
göstermiştir. Yani dünya istikrarsızlığı sarasında bir 
anda Japonlar dünyada pamuğu toplamışlar, tekstil 
sanayiinin temelini teşkil eden birçok iptidaî mad
deleri süratle toplayıp stok etmişler ve kısa bir sü
re sonra onların çok büyük değer artışlarından kendi 
sınai mamullerinin fiyat düzeyini. kendi 

ülkeleri için daha düşük, düzeyde tutma olanağını 
bulmuşlar; buna karşılık yeni mamullerini dış ülke
lere de ihraç ederken, arada çok büyük bir kâr elde 
etme olanağını bulmuşlardır. 

Dünya ticaretinin son yıllarda büyük bir geliş
me gösterdiğini yukarıda arz etmiştim. Bu gelişmenin 
bir değer artışı olarak oranı vardır. 1973 yılında bir 
öncesine göre dünya ticareti \r 37 oranında geliş
miştir. Bu çok büyük bir gelişmedir, yakın senelere 
kadar genellikle bu oran c/( 10'u aşmazdı; ama 
buna karşılık dünya ticaretinin reei gelişmesi aynı 
oranda değildir. Reeî gelişme c/( 13 dür. Yani bi
raz evvel hammedde ve mamul maddeler fiyatları 
arasındaki farkı ortaya koyarken değinmiştim, dün
ya ticaretindeki maddelerin mübadelesi suretiyle ge
lişmesi: yani hacım, miktar olarak (buna ekonomi

de reeî gelişme diyoruz.) r/c 13 dür; ama buna muka
bil bu piyasanın istikrarsızlığı, fiyat artışları ve enf-
lasyonist artışlardan ötürü değer artışı itibariyle geliş
me c/( 37 dir. 

Son yıllarda hammadde ve özellikle petrol fiyat
larında artışların sebep olduğu ekonomik bunalımın 
başlıca görüntülerini şöyle özetlemek mümkün : 

Gelişmiş ileri ülkelerin dış ticaret dengelerinde 
güç kapatılabilir açıklar yaratmıştır. Bu açıklar, İn
giltere, Almanya, Japonya ve Amerika için 8 milyar 
10 milyar 15 milyar civarında büyük açıklar meydana 
gelmektedir. 

Uluslararası sermaye piyasaları altüst olarak, 
başlıca borsalarda menkul kıymetler büyük değer 
kaybına uğramıştır. Artan enflasyon karşısında üre
tim maliyetlerini saptamada devamlı olarak güçlük
ler yaratılmıştır. Bunun sonucu olarak yatırım ve 
istihdam planlarında istikrar kaybolmuştur; yani bü
tün bunlar dünya ticaretinin ileriye dönük bunalım 
noktalarını gösteriyorlar. Eğer dünya ülkeleri, özel
likle çok gelişmiş ülkeler icabında petrol ambargo
sunda gösterdikleri gibi, gayet zecri tedbirlerle bu 
meseleleri hallederek bu mesefeleri kapatamaziarsa, 
dünya ticareti ve bu arada da tabiî olarak Türkiye'de 
bunun etkisi altında kalarak gelecek yıllarda çok bü
yük bunalımlara maruz kalacaktır. 

Emeğin satın alma gücünün aşınması, sosyal hu
zursuzlukları artırdı ve işsizlik, enflasyonun aynı 
yönde parelel hale gelmesi ve gelişmesi de bu buna
lıma katkılarda bulundu. 

Son birkaç yıl içinde gelişen bu durumu gayet 
basite irca edecek olursak, bu dünya ekonomisindeki 
bunalımı birkaç nedene dayamak, indirgemek müm
kündür: 

Birisi para ayarlamaları, diğeri petrol fiyatlarının 
çok hızlı yükselmiş olması ve bir de maliyet enflas
yonudur. Bütün bunlar ekonomiyi geleceğe dönük 
bir durgunluğa, bir resesyona da götürme istidadı da 
taşımaktadır. 

Dünya ekonomisine ilişkin bu ön açıklamalardan 
sonra, şimdi de Türkiye dış ticaretinin karakterini 
kaba hatları ile çizmek istiyorum. 

Bundan önce son yılların bazı gelişmelerini çok 
kısa olarak özetlemek istiyorum. Hepimizin bildiği 
ve benden Önce konuşan arkadaşımızın da özetlediği 
gibi, 1974 yılında gayri safi millî hâsıla, geçen yıla 
oranla r,( 7,5 oranında arttı. 13 Aralık 1974'de para 
arzı geçen yıla nazaran <]/r 21 bir artışla 87 milyar 
lirayı aştı. Yine 27 Aralık 1974 tarihinde tedavüldeki 
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banknot 33,5 milyar liraya yakın bir haldedir. Geçen 
yıldan 8 milyar 145 milyon lira fazla olan r/c 32 
oranında bir artıştır. Yine 13 Aralık 1974 tarihinde
ki hesaplara göre krediler 90 milyar lirayı aşmış du
rumdadır. Bu da geçen yıla nazaran c/c 20 oranında 
bir artışı ifade etmektedir. Bankalardaki mevduat 
hacmi de 87 milyarı aşkın bir durumdadır. Bu da 
geçen yıla nazaran r/c 9 oranında bir artış göster
mektedir. Şimdi, burada para arzında c/c 20 bir artış, 
kredilerde r/c 20 bir artış, tedavüldeki banknot mik
tarında c/c 32 bir artış, buna mukabil mevduat hac
minde <'/( 9 bir artış. Bu, Türkiye'de küçük tasar
rufun 1974'deki gerilemesini ifade etmektedir: 

mecbur olduğumuz zamanlarda dış borçlanma yaptı
ğımızda, çok kötü koşullar içerisinde bu dış borçlan
malar, kapitüler nitelikler taşıyan bir dış borçlan
malar durumuna girmekle baş başa kalıyoruz. O gi
bi durumlara; yani bundan 6 - 7 sene evvelki çok 
kritik durumlara Türkiye yeniden girecektir. 

Geçici rakamlara göre 1974 yılında ihracat 1 
milyar 532 milyon dolar olmuştur. Bu, geçen sene
nin 1 milyar 317 milyon dolar olan hacminden c/c 

16 civarında fazladır. Oysa, i973 - 1974 yılında prog
ramlanan ihracaat 1,4 milyar dolar idi; ama biraz 
evvel de ifade ettiğimiz gibi, bu r/c 16 artış, prog
ramı aşan ve 1973 - 1974 yıllarını aşan dış ticaret 
hacmi, aslında dış ticaretimizin ihracat olarak çoğal
ması anlamına gelmiyor. Biraz evvel reel değerler 
bakımından da ifade ettiğimiz gibi, dünya piyasasın
daki fiyat artışlarının bir sonucudur. Aslında reel 
olarak ihracatta düşüş vardır. 

Dünya tekstil sanayiindeki kriz nedeniyle de ihra
catımız özellikle 1974 yılı Haziranından itibaren ge
rilemeye başlamıştır. 

İhracatımız, sektörler itibariyle tarım ürünlerin
de 1974 yılı içerisinde c/c 4 artış, sanayi mamulleri 
ihracında r/r 38.9 artış, madencilik ürünleri ihra
cında da r/c 82,3 oranında artış göstermiş ve ihraca
tın yine sektörler arasındaki yüzde dağılımında ilk 
defa olarak sanayi mamulleri biraz daha büyük bir 
fırlama yapmış, genel ihracat içerisinde f

/( 33,8 olan 
oranını 1974 de c/( 39,6 ya çıkarmıştır. Bunun so
nucu olarak da tarım ve hayvancılık dalında olan 
ihracatımız </< 63 oranından c/( 55'e düşmüştür. 

İthalâtımız ise, 1973'de 2 milyar 99 milyon dolar 
iken, 1974'de (/r 73 oranında bir artış göstererek 3 mil
yar 638 milyon dolara yükselmiştir. Program hedefi 
3 milyar dolardı. Demek ki, program hedefini, 638 
milyon dolar aşmış bulunmaktadır. Bu da yine biraz 
evvelki izahlarımızın sonucundan ve kalemleri teker 
teker tetkik ettiğiniz zaman anlayacağınız gibi, aslın
da ithalâtın reel artışı değildir, fiyat artışlarının sonu
cundan meydana gelen bir artıştır. O halde 1974 yı
lında 1973 yılma göre Türkiye ithalâtı ve ihracaatı 
fon olarak, hacim olarak yani reel değerleri ile art
mamıştır. Buna bir örnek olması bakımından akar
yakıt ithalâtımızın birkaç kalemine değinmek isti
yorum. 

1973 yılının 11 ayında 7,5 milyon ton hampetrol 
ithal etmişiz, buna karşılık 201 milyon dolar ödemi
şiz. 1974 yılında 1,7 milyon ton fazlası ile 9,2 mil
yon ton hampetrol yapmışız ve buna karşı öde-. 

Geçen sene Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
bir izahatta bulunurken, 1971 - 1972 ve 1973 yıl
larında mevduat hacminin gayet süratle arttığını ifa
de etmiştik. O zaman izahlarımızı yaparken de özel
likle küçük kasabalarda ve küçük şehirlerdeki mev
duat hacfinin çok yüksek bir düzeye ulaştığını ifa
de etmiştik ve bunun da temelinde anlaşılmıştı ki, 
Personel Kanununun uygulamasının ilk günlerinde, 
özellikle orta derecedeki ve büyük çoğunluğu teşkil 
eden küçük personele getirdiği bir refah düzeyi, var
dı. Şimdi o refah düzeyinin aşındığını bu 1974'de 
mevduatın (/f 9 artmış olması ile görmekteyiz. Tabiî 
mevduatın bir evvelki yıla göre azalmış olması biraz 
evvel yukarıda izah etmiş olduğumuz kredileri, 
belki para arzını, belki tedavüldeki banknot mikta
rını da daha sonra ki yıllarda etkisi altına alacaktır. 
Eğer bu etki, koordine bir hale getirilemezse, o za
man enflasyon hızı daha çok artacaktır. Tabiî mev
duatı da teşvik etmek hükümet politikaları olarak 
en önce gelecek hususlardan birisidir. 

Döviz rezervlerimiz de dünya konjonktürünün 
etkisi ile düşmeye başlamıştır. 1973 sonunda 2 milyar 
40 milyon dolar civarında olan döviz rezervimiz, Ka
sım 1974'de 1 milyar 831 milyon dolara düşmüş
tür. 10 Ocak 1975'de ise, 1 milyar 648 milyon do
lara düşmüştür. Birkaç yıldır çok rahatlık duyduğu
muz bu döviz stoklarımızda giderek bir düşüş başla
mıştır. Dünya ekonomik durumunun biraz evvel çiz
diğim tablosu içerisinde ve biraz sonra değineceğim 
Türkiye dış ticaretinin karakteristiği içerisinde önem
li, köklü, reformist tedbirler alınmazsa, çok yakın 
bir gelecekte döviz rezervlerimizin bittiğini ve dö
viz rezervlerimizin özellikle en büyük kaynağını teş
kil eden yabancı ülkelerdeki işçilerimizin durumuna 
da ilişkin olarak, yakın bir gelecekte Türkiye'nin 
tekrar dış ekonomilere, tekrar dış borçlanmalara ki, 
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diğimiz para 608 milyon dolardır; yani aslında c/( 

20 oranında bir hacim artışına karşı f/( 300 oranında 
bir para ödeme durumunda kalmışızdır. 

İthalât ve ihracatımızın bu sonuçları ile dış tica
ret açığımız 1972'de 672,6 milyar dolardı, 1973'te 
769,5 milyon dolardı, 1974'te (Geçici rakamîarıyle 
ifade etmek istiyorum) 2 milyar 106 milyon dolar 
olacaktır. Yani dış ticaret açığımız 1973 yılına na
zaran aşağı yukarı üç katı bir ilerleme göstermiş olu
yor. Bu dış ticaret açığımızı dövizlerimizden herhan
gi birinden karşılamak lâzımdır. Bunun da en büyük 
kaynağı işçi dövizleridir. İşçi dövizîeriyle, biz bu 
açığı daima fazlalaştırdığımız için, son altı yedi yıl 
içerisinde:' döviz rezervlerimiz arttı. Bundan on sene 
evvel açık verirken, rezervimiz sıfır iken, yavaş ya
vaş yükseldi ve 2 milyar dolara yaklaşan bir mikta
ra ulaştı. Tabiî bu işçi dövizlerimizin mütemadiyen 
artış olmasından ileri gelmekte idi. Şimdi 1973 yı
lında 769,5 milyon dolarlık dış ticaret açığımıza kar
şılık, 1 milyar 183 milyon dolar işçi dövizi vardı. 
Demek ki, işçi dövizi bu açığın en az % 60'ını kar
şılayabilmekteydi ve dolayısıyle de artan kısmı ile 
de döviz stoklarımızı, çoğaltıyorduk. Ama, 1974 yı
lının biraz evvel arz etmiş olduğum 2 milyar 106 
milyon dolarlık döviz açığına karşılık, 9 aylık işçi 
dövizleri 1 milyar 115 milyon, demek ki. aşağı yuka
rı yarısı kadar. Öyle ise, bu yıl döviz stoklarımızın az 
olduğunu göreceğiz, bunun çaresi yok. Peki giderek 
önümüzdeki üç-beş yıl içerisinde aynı niteliğini muha
faza etse, o takdirde çok büyük ölçüde döviz sıkıntı
sı ile başbaşa kalacağız. Artan bu dış ticaret hacmi 
parasal değerler karşısında döviz sıkıntımızın başla
ması mukadderdir. Beş altı sene evvelki o transfer
lerde çekilen güçlükler hikâyesini, ki. dört beş yıldır 
bunları unuttuk, özellikle her zaman söylediğim gi
bi, 1970 para ayarlamasının, devalüasyonun bu so
nucu almakta çok olumlu katkısı vardı; yani o 
olumlu katkılar ve işçi dövizlerinin sağladığı olanak
lar bir süre sonra aşınmış olacaktır. 

Arkadaşlar; 

Şimdi Türkiye dış ticaretinin birkaç karakteris
tik noktalarına değinmek istiyorum ve buradan ge
leceğe dönük bazı yargılara varmak mümkün olacak
tır, 

İhracatımız biraz evvel de söylediğim gibi 1974 
yılında 1 milyar 532 milyon dolar olacaktı. Şimdi 
bunun içerisinde ana ihracat mallarımız sırası ile pa
muk, tütün, dokumalar ve fındık olmak üzere dört 
tanedir, ondan sonrakiler çok gerilerde kalmaktadır. 

Bu dört anamaddcden 1974 yılı içerisinde 618 mil
yon dolarlık bir ihracat sağlamış bulunuyoruz; yani 
genel ihracat hacmimizin c/c 40'ından fazla, demek 
ki, ihracat hacmimizin c/c 40 ndan fazla dövizini bu 
dört anamadde teşkil ediyor; pamuk, tütün, dokuma 
ve fındık. Şimdi bu dört maddenin 1973 ve 1974'te-
ki gerek hacim artışlarını ve gerekse parasal artışla
rını mukayese etmek suretiyle, bu dört anamaddemiz 
gelecekte Türk ekonomisinin ihracata dönük yönü
nü nasıl etkileyecektir, o yargıya varalım. 

Pamuk ihracatımız 1973 yılından 1974 yılına bir 
gerileme göstermiştir. 1973 yılında 283 bin ton olan 
pamuk ihracatına karşılık, 1974 yılında 158 bin ton 
pamuk ihraç edilmiştir. Bu gerileme nispeti % 44' 
tür; ama buna karşılık parasal değerle bir artış var
dır. Yani dünya konjonktüründe görüleceği gibi, pa
ra değerlerinin artması sonucu 1973'teki 283 bin ton 
pamuğun karşılığı olan 184 milyon dolara karşılık, 
1974'te daha az ihraç ettiğimiz halde 222 milyon do
lar ihraç geliri elde edilmiştir; yani c/c 20 gibi bir 
artış vardır. Şimdi dünya ticaretinde de bu artışlar 
gözönüne alındığı vakit, öyle ise bu tür anamaddele-
rimizin ihraç imkânlarını daima artırmalıyız. Çün
kü, demek ki, bunların da fiyatlarında dünya kon
jonktüründe bir değişme, bir artış meydana gelmiş
tir. Bu artış varken bu artışa paralel olarak ihraç 
ürünlerimizi sayısal da artırmak imkânını bulacak 
olursak, o takdirde geleceğe dönük döviz sıkıntıları
mızı gidermiş olacağız. 

Tütün; 1973'te 70 bin ton, 1974'te 83 bin ton, 
artış c/c 18'dir. Buna mukabil para değeri olarak 
artış 1973'te 88 milyona karşı. 1974'te 140 milyon do
lar ki, artış Cf 58'dir. Demek ki, tütün ihracatımız-
daki reel değer c,fc 18 olmasına karşılık, fiyat artışı 
% 58'dir. 

Dokumanlar: 1973 yılının 49 bin tonuna karşılık, 
1974'te 76 bin ton, artış c/c 67,5dur. 1973'te 57 mil
yon dolarlık döviz sağlanmış olmasına karşılık, 1974' 
te 108 milyon dolardır ki, onun da artışı Ç£ 90'dır. 
Şu dört maddede gördük ki, sayısal artışların çok 
daha üzerinde parasal artışlar vardır ve özellikle bu 
artış dokumada görülmektedir. Sayısal artış c/c 5,8' 
dir, buna mukabil parasal artış c/c 101'dir. Öyle ise 
buralardaki ihracata önem vermek lâzımdır. Mese
lâ fındıkta pek önemli bir şey görülmüyor, c/c 67,5 
reel artışa karşılık, r/c 90 parasal değer artışı var; 
ama dokumalarda % 5,8'e karşılık c/c 101 parasal 
artış vardır. Pamuk yine aynı durumda. Öyle ise bu 
yönlerde ihracatımızı teşvik edici tedbirler almaya 
gerek vardır. 

.80 — 
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Büyük ihraç maddelerimiz arasında önemli bir 
yer tutmamakla beraber, petrol ürünlerini, şekeri ve 
diğer sanayi ürünlerini de kısaca eleştirmeyi lüzum
lu görüyorum. Bunlar, her ne kadar ihracatın içeri
sinde yüzde itibariyle çok düşük sayıda iseler de, sa
yısal artışları ile parasal artışları arasında çok önem
li farklar vardır. Bu çok önemli farkları görmek ne
deniyle bu noktalarda da geleceğe dönük bir ihraca
tın teşvik edilmesine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, beş dakika içeri
sinde bitirmenizi istirham edeceğim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Meselâ şeker, 1973'tc 8 bin ton, 1974 
te 35 bin ton ihraç etmişiz. Artış c/c 348; ama para
sal artış % 1327'dir. Bugün Türkiye'de çekilmekte 
olan şeker sıkıntısı aslında bir fiyat ayarlaması yapa
mamanın sonucudur. Eğer biz şeker fiyatlarını bu 
düzeyde tutacak olursak, 1.975'te de, 1976'da da şe
ker bulamayacağız. Yani bu şeker ya karaborsaya 
çekilecek ya da riski olmayan yollarla dışarıya akta
rılacaktır. Öyle ise dünyada şeker fiyatları bugün 
1 7 - 1 8 lira arasında değişirken, yakın çevremizde 
meselâ Kıbrıs Rum kesiminde, Suriye'de 14 - 15 li
radan şeker rahatlıkla alıcı bulurken, biz şeker fiyat
larını hâlâ 6 liradan tutacak olursak; hem üretime 
dönük bir baltalamanın içerisinde bulunmuş olaca
ğız, hem de Türk halkının seker bulmasını imkân
sız hale getireceğiz. Ama şeker fiyatlarında bir ayar
lama yapıp, bu ayarlamayı bazı sosyal tedbirlerle 
büyük kitleyi rahatsız etmeyecek şekilde bir araya 
getirmek ve buna karşılık birkaç yüz bin ton şeker 
ihraç etmek durumuna gelecek olursak, en az işçi 
dövizlerimizin yarısı kadar bir döviz imkânına ka
vuşmuş olacağız. 

Vaktim azaldığı için hızlanmaya başladım ve ba
zı ayrıntılı sonuçlan ifade edememek durumunda
yım. Onun için bu noktada diğer sanayi ürünlerinde
ki durumu da izah edememe durumunda kalıyo
rum. 
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kan zamanının kısa olduğunu ifade ettikleri için bu 
konuyu atlıyorum. 

Şimdi, ithalâtımızın ve ihracatımızın bu karak
teristiği içerisinde, geleceğe dönük bağlı tehditler or
taya çıkmaktadır. Giderek çoğalan bir dış ticaret açı
ğımız olacağı meydandadır. 

Bu dış ticaret açığı arttıkça bunu karşılamaz du
ruma gelen işçi dövizlerimiz ve diğer döviz kaynak
larımız yaratılamadıkça borçlanma başlayacaktır. 
5 - 6 sene öncesinden memleketi büyük ölçüde etki
si altına alan bir borçlanma hikâyemiz vardır ki, bu 
5 - 6 senedir kesilmiştir. Bu artık büyük bir eleştiri 
konusu değildir, çünkü etkisini azaltmıştır; Türkiye' 
de döviz rezervlerinin artması ve buna bağlı olarak 
da dışarıya borçlanmaya gerek kalmaması karşısın
da. Öyle ise bu durum, giderek çoğalan dış ticaret 
açığımız, bizi gelecekte borçlanmaya götürecektir, 
dışa bağımlı bir ekonomiye politikaya götürecektir. 
Bu başıboşluk sonucu, sınaî üretimle ithal edilen ma
mul madde ve hammadde arasındaki dengesizlik ar
tacak ve Türk ekonomisi bir aşınmaya girecektir. 
Bunların sonucu olarak işsizlik başlayacaktır, enflas
yon daha hızlanacaktır, fiyat artışları ve bunun so
nucu olarak sosyal adalet iyice bozulacağından top
lumda bir bunalım başlayacaktır. 

Bütün bunların çareleri şu değişen fiyatlar muva
cehesinde, dünya konjonktürü içerisinde esaslı bir 
etüde tabi tutmak ve bu etüdün sonucu olarak bazı 
köklü reformist nitelik taşıyan kararlara gitmeye ih
tiyaç vardır. Bu nedenle, yüksek düzeyde bir plan 
araştırmasının zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Bu
nu özellikle bugünkü Hükümete. Devlet yetkilileri
ne, gelecek iktidarlara arz etmek istiyoruz. 

Sözlerimi bitirirken çok kısa bir konuya da de
ğinmek istiyorum. 

Toplumun ekonomik bunalımı, ekonomik huzur
suzluk, bazı çok basit olaylarla kendini yaygınlaştır
maktadır. Yakın bir geçmişte sigara ve içkinin bu-
lunamamasını hatrılıyorsunuz; kuyruklar kilometre
lerce uzuyordu. Bir süre önce pirinç aynı durumda 
idi. Ama bir iki fiyat ayarlaması ile (yani fiyat ayar
laması halk için, kamu için hep aleyhte görülür) ya
nında bazı sosyal tedbirler almak suretiyle ayarlama
lardan kaçma olanağı yoktur, imkânı yoktur, bu ola
caktır. Biraz önce şeker sanayii için söylemiştim; 
içkide ve sigarada da bu başlamıştır. Bu bunalım 
azalacaktır. Başka türlü sahalarda da bu türlü ayar
lamalar yapmaya ihtiyaç vardır 

Efendim, ithalâtta da aynı maddeler üzerinde bir 
yorumunu yapmak istiyordum. Bunların ithalât ka
lemleri içerisinde önem sırasına göre en başta geleni 
kazan ve makineler, ikincisi akaryakıt, üçüncüsü ma
denler, dördüncüsü nakil araçları, beşincisi hububat, 
altıncı olarak da kimyevi müstahzarlar gelmektedir. 

Bunların da bu türlü bir değerlendirmesini yapıp 
bazı sonuçlara varmak istiyordum; fakat Sayın Baş-
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Şimdi, toplumu en çok rahatsız eden bir mesele 
de yağ sıkıntısıdır. Âdeta evlerimizde yarım paket 
sana yağı kaldı, bir kaşık Holanda yağı kaldı. Artık, 
bizim tereyağlarımız bulunamaz oldu, evlerimizde 
de yok oldu. 

Aslında bu bunalımların hepsi spekülatif faaliyet
lerin sonucu ortaya gelmektedir. Yani, bir süre son
ra bir fiyat ayarlamasının olacağını ümideden büyük 
spekülatif güçler piyasadan malı çekmekte stok et
mekte ve dolayısıyle sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Bu 
güçler çoğu kez Devlet sektörü ve bankalardan da 
büyük ölçülerde desteklenmektedirler. Stok edilen 
malların piyasaya çıkarılmasını temin etmek için ya 
bu malların fiyatlarında biraz ayarlama yapacaksınız 
ya da bunu yapmadığınız takdirde süratle bu mad
delerin ithali cihetine gitmeniz lâzımdır. 

Şimdi, ithal kalemleri içerisine bakıyoruz: mese
lâ hayvani ve nebatî yağlar için verilen döviz, genel 
ithalât hacmi içerisinde oran olarak c/c l'i bile bula
mamaktadır, o kadar düşüktür. 

Peki, ülkede bu kadar büyük sosyal rahatsızlık 
yaratan, bu kadar büyük bunalım yaratan maddeler 
için bu c/c l'in de aşağısında olan oranı yf 1.5'a çı
karmak mümkün değil midir? 

Kazanlar, makineler için ve diğer hammadde ka
lemleri için yüzlerce milyon dolarlık tahsis yapılır
ken, bir yağ için de yeniden 50 - 60 milyon veya 100 
milyon dolarlık bir tahsis yapılıp, hem piyasadaki 
bu darlığı gidermek ve halktaki huzursuzluğu ve gü
vensizliği kaldırmak, hem de spekülatif hareketleri 
yerinde boğmak mümkün değil midir? 

Bu konuda geçmiş iktidarlar ve bugünkü iktidar 
hiçbir suretle azimli bir karar alamamışlardır. Biz 
bunun üzüntüsü içerisindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, son sözlerinizi ri
ca ediyorum efendim. 

M. B. GRUPU ADİNA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) —• Sözlerim burada bitmektedir. Grupunı 
adına Yüce Senatoyu saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Ticaret Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiş
tir. Şimdi, şahısları adına söz almış sayın üyelere söz 
vereceğim. 

Sayın Oral Karaosmanoğlu? Yok. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever? Yok. 
Sayın Ekrem Kabay. buyurunuz. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Yüce Kurulunuzun bilmekte olduğunu sandığım 

bir konuyu dile getirmek üzere söz aldım. 

Sevinçle kaydetmeliyiz ki, son yıllarda üretimimi
zin giderek artan makine, gübre ve traktör isteğini tak
dirle karşılıyoruz. Ancak, pek çoğunuzun bildiği gi
bi, köylü traktör almak için çeşitli girişimlerde bu
lunmakta, bu girişimlerine Devlet olarak yardımcı 
olabilmemiz gerekirken, onun çok büyük güçlükler 
altında kaldığını sizlere örnekleriyle sunmak istiyorum. 

Bir çiftçi traktör alabilmek için önce traktör fiya
tının yansını; yani takriben 30 - 40 bin lirayı peşinen 
yatırıyor. Bu para altı ay veya bir sene birinci elde 
duruyor. Bunun gibi birinci elde biriken paranın top
lamı aslında yüz milyonları buluyor. Ne var ki, 
çiftçi zamanında traktörünü ele geçiremiyor ve yok
sul köylünün elinden toplanan milyonlarca liranın 
banka faizini bile düşüneck olursak, korkunç bir sö
mürünün ortaya çıktığını görmemek mümkün değil. 
Kaldı ki. bu problem beraberinde yeni bir ticarî sa
natı da getirdi. Özellikle traktörü peşinen alamayacak 
durumda olan yurttaşa Ticaret Bakanlığının verdiği 
ihtiyaç belgesini aracılar birkaç bin lira vererek, elin
den alıyor, sonra 30 - 40 bin lira fahiş fiyatla bir 
başkasına rahatlıkla satabiliyor. Bir yaz mevsimi için
de 8 tane traktör bir aracı 240 bin lira para kazandığı
nı söylüyordu; yani üç ay içinde bir aracı 240 bin lira 
para kazanacak, üstelik vergisi falan da olmayacak ve 
bu husus gözlerimizin önünde olacak. Gerçekten bu 
hususta ben üzüntü duymaktayım. 

Yine bu konuda bazı politikacılar sırayı bozarak 
kendine çok yakın bazı kimseleri sıra beklemeksizin 
traktör sahibi etmektedir. Bu konuda, politikacı ola
rak kendimizi yetkili farz etmemeliyiz. 

Sizlere arz ettiğim bu konuları bir gün telefonla 
Ticaret Bakanlığının bir yetkilisine bilgi olarak sun
dum. «Çözüm olarak ne yapabilirsiniz?» dedim. 

îligili arkadaşımız bana gayet gerçekçi bir bi
çimde. 'Bu konuda çözüm bulunamayacağını, mev
zuatın bu. olduğunu» üzülerek belirttiler. 

Şimdi, gerek savaşta, gerek barışta en büyük gü
vence kaynağımız olan köylüyü bu konuda, özellikle 
50 - 60 bin liraya maîolacak bir traktörü 100 - 120 
bin liraya vermek ve onu böylece mağdur etmek gibi 
bir dikkatsizliğin içinde olduğumuzu zannediyorum. 

Bu nedenle. Ticaret Bakanlığımızın, köylünün çok 
ciddî olan bu sorununa çözüm bulacak yasa önerisini 
hazırlamalı, getirmeli ve köylüyü hem parasını bek
letme yönündeki sömürüden, hem aracı elindeki sömü
rüden, hem de birinci, ikinci, üçüncü elden satış sö
mürüsünden süratle kurtarabilmeliyiz. 
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Bunu arz etmek üzere söz aldım. Saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan, buyurunuz. 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Devlet hayatında totaliter rejimlerde kanun, sos

yal hayatın bir ihtiyacı olarak doğar dersek de, ger
çekte doğmaz. Aslında totaliter rejimlerde bir kanun 
vardır; fakat kanunun boşluğunu idare edenler ira
desiyle doldururlar. 

Demokratik rejime gelince : Demokratik rejimde 
kanun egemenliği hâkimdir. İrade bitmiştir. İrade, ida
re edenlerin değil, seçenlerin, Milletin iradesidir. Bu 
da Parlamentoda, meselâ Türkiye'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde tecelli ve temerküz etmiştir. 

Hal böyle olunca, Profesör Hirsch"te okuduğumuz 
zaman «Türkiye'deki kanunların, betahsis sosyal ha
yatının nizamını düzenleme bakımından muvaffık ola 
mamasının sebebi Türkiye'de kanunların tedvininde 
sosyal hayatın zarurî neticeleri tetkik edilmez, bu ka
nunlar sosyal hayatı bilmeyen: fakat nazarî ilimlerle 
mücehhez birtakım kanun yapıcıları tarafından ted
vin edilir ve yapılan bu kanunun da tatbikatı sosyal 
hayatın nizamını bir düzene sokmaz.» derdi. 

Şimdi Sayın Profesör Hirsch'in tatbikatını biz 
de izleyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Şimdi, meseleye buradan başlayınca Türkiye'de 

dalgalı olarak giden, daima fiyat temerküzü yaratan 
betahsis mahdut gelirli vatandaşlar üzerinde geçimi çe
kilemez hale getiren hadiselerin, fiyat artışlarının ne
deni üzerinde durmak isterim. 

Aslında zarurî ihtiyaç maddeleri bu meselenin bi
rinci unsurunu teşkil ettiğine göre. burada bu za
rurî ihtiyaç maddelerinin Türkiye'deki fiyat politika
sının, iktisatta okuruz, «Arz ve talep kaidesine bağlı
dır.» deriz, içinden çıkarız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, demokratik rejimlerde dahi arz ve talep 

yine kanun egemenliğine hâkimdir. Mal bolluğu var
dır; fakat istifçi malı istif eder, piyasada ciddî bir 
buhran yaratır, sonra da bu malı fahiş fiyatla sat
maya çalışır. Ticaret Kanununa göre meselâ Çf. 10. 
c/c 20 kârla satması icap eden bir malı <"f 100 kârla 
satarak büyük kazanç derdine düşen ve bir vurgun
culuk yapan şahıs hakkında tatbik edilecek müeyyide 
bulamıyoruz. 

12 Mart oldu. 12 Mart'tan sonra Sayın Ecevit'in 
«İstifçi, vurguncu tefeci» diye köylere kadar indirdiği 

ve işlediği konu vardır. 12 Marttan sonra yapılan se
çimlerden sonra kurulan Ecevit Hükümeti zamanında 
vs ondan evvelki Hükümetler zamanında (Ki, asıl bu 
meseleyi fazla istismar eden Ecevit- olduğu için, onun 
için burada üzerinde duruyorum, bir politik mülâha
za ile konuşmuyorum.) istifçiler yakalandı. 

Pirinç, yağ, bakliyat, şeker, tuz, çimento, demir, 
akaryakıt istifi bulundu. Hepsini bilirdim de akaryakıt 
istifini bilmezdim, onun da depo yapılıp istifçiler tara
fından fahiş fiyatla satılacağı aklıma gelmezdi, bunu -
da gördüm. 

Bu istifçiler yakandı. Yakalandı da ne oldu? Şim
di, enteresan olan tarafı burasıdır. 

Burada gelmiş, geçmiş bütün iktidarların mesuli
yeti vardır. Biz şimdi bu kürsüden meselenin nazari
yatını yapıyoruz. Doğrudur. Arz ve talep kaidesi di
yoruz. 

Bakliyat bolluğu vardır, istifçi bir tüccar ucuzca 
almıştır, istif etmiş;; pirinci ithal etmiş, istif yapmış, 
sonra yakalanmış. Savcılar bu istif çilerden birkaç ta
nesini tevkif ettiler, sonra aradan kısa bir müddet son
ra tahliye oldular. Bu husus vatandaşın hayretini mu
cip oldu .«Bu nasıl iş?» dediler. İstifçiler milyonları 
vuruyorlar, diğer taraftan da tahliye oluyorlar. 

Mesleğim olması hasebiyle savcılarla münasebete 
geçtim. Bana dediler ki, «Sayın senatörüm, bu ko
nuda madde bul. tatbik edelim.» 

Arkadaşlarım: 
Milyonları istifçilik yoluyle vursanız, Türkiye'de 

tatbik edilen madde şudur, okuyorum : 
Ben Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesini 

buldun, savcı arkadaş da bu maddeyi gösterdi. Bu 
maddede kabahat fiiline taalluk ediyor. 

«Salahiyetli makamlar tarafından adlî muamele
ler dolayısıyle yahut amme emniyeti veya amme in
tizamı veya umumî hıfzıssıhha mülahazasıyle kanun 
ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir emre itaat 
etmeyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet ey-
lemeyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdir
de, bir aydan üç aya kadar hafif hapis veya 250 lira
dan 500 liraya kadar hafif para cezasıyle cezalandırı
lır.» 

Şimdi, «bir yandan» deyince, bunun asgarî haddini 
alıyor, tatbikte yedi gün. Milyonları vurmuş, yedi gün
le mahkûm olmuş. 

îstifçilenn bir kısmiyle konuştum. «Kanun böy
le olursa, biz vurmaya daha devam ederiz.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Hükümetten burada rica ediyorum. İstih

sal mıntıkası olan Güneydoğu Anadolu'da yaşıyorum, 
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Bunu bir sözlü soru sebebiyle de bu kürsüye getir
miştim. Ben istihsalde bakliyatın alabildiğine fazla ol
duğuna inanıyorum. Köylü istihsal ettiği bakliyatı sa
tacak, kooperatifler bunu alamıyor. O sözlü sorum 
münasebetiyle Gaziantep Güney Bakliyat Kooperatifi 
Müdürünü de burada istifaya davet etmiştim. 

Şimdi, hal böyle olunca, istihsal mıntıkasında bak
liyatın kilosu 2,5 liradır. Ankara'ya gelip bakıyorsu
nuz, 6 lira. Orada 2,5 liraya alan yok, burada 6 li
raya satılıyor. 

Şimdi hal böyle olunca, gerek fahiş fiyatla satış 
bakımından Ticaret Kanununu tecavüz suretiyle, gerek 
fiyat hareketlerinde fiyatın temerküzüne sebep ve 
bunun suçlusu olan istifçidir. Buna parmak basıyorum. 

Fiyat artışına sebep olan etkenlerin başında c/c 50 
oranıyle istifçilik gelir. Çünkü, arz ve talep kaidesine 
kanun egemenliği hâkim olmadığı için istifçi cezaî 
müeyyideden korkmuyor, mesuliyeti olmadığı için ala
bildiğine bir fiyatla satıyor. 

Hükümetin bu hususta derhal bir kanun tedviniyle 
gelmesinde büyük bir zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu konudan sonra Türkiye'deki önemli ko

nulardan biri olan çeltiğe temas etmek istiyorum. 
Atatürk öyle bir insan ki, aynı zamanda bir çeltik

çidir. Bu tarafı hoşuma gider. Filozof, aynı zamanda 
bir çeltikçi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Bunu 
da ilk defa duyuyorum. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Evet, çeltikçidir 
efendim. Bunu da şimdi tescil ediyorum. Hoşuma gi
den tarafı burasıdır, şimdi izah edeceğim. Ondan son
ra neler olmuş. 

BAŞKAN — Tabiî iki dakika içinde Sayın Soy
dan. Lütfen. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Peki efendim. Bi
tiriyorum şimdi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Atatürk zamanında Güneydeki çeltikçilik, istihsa

lin büyük merkezini teşkil etmekteydi. İklime göre, 
İtalya'dan, Mısır'dan tohumluk çeltik ithal edilirdi, 
vatandaşa haber verilirdi, vatandaş da gidip hakikî to
humluğu alır, tarlasına eker ve dekar başına 400 - 500 
kilogram pirinç istihsal edilirdi. Bu istihsal memleke
tin tüketimini karşılardı, dolayısıyle dışarıdan pirinç 
ithal edilmesine lüzum kalmazdı. Vaktaki, Allah rah
met eylesin, Atatürk'ün vefatından sonra dış memle
ketlerden o zamanki gibi kaliteli bir tohum getirme 
yoluna halen gidilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de çeltik rekoltesinin düşme sebeplerin

den bir tanesi tohumun tamamen dejenere olmasıdır. 
Tohum' âdeta otlaşmıştır, verim kabiliyeti kalmamış
tır. 

Bir de Türkiye'de Antalya'dan Doğuya doğru git
tiğimiz zaman daima çeltikçi kiracıdır; ama arazi sa
hibi de olur; fakat istisna, kaideyi bozmaz. Bu çeltik
çilerin büyük bir kısmı iflâs etmiştir. Bunun sebebi de 
şudur : 

Gerek 3202 sayılı Kanun 3039 sayılı Çeltik Ka
nununa göre ve bu kanunların uygulanmasına dair 
bankalara verilen talimat seebbiyle çeltik müstahsili
ne dekar başına 65 lira para verilmektedir. Bu dekar 
başına verilen 65 lira Atatürk zamanında çeltikçiye 
verilmekteydi ve o zaman amele fiyatı 18 kuruş, bir 
dekar arazi kirası 2,5 lira ve çeltiğin kilosu da 21 ku
ruştu. Şimdiki halde arazi kirası 500 liraya, tohumluk 
çeltik fiyatı 6 liraya, gübre fiyatı 3 - 4 liraya yüksel
miştir. Bugünkü şartlarda dekar başına 2500 lira mas
raf yapılmaktadır. Çeltikle uğraşan vatandaş 65 lira 
ile bu çeltiği nasıl ekecektir? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu şartlar altında çeltik ekenler ne oluyor? Bun

lar, murabahacının kucağına düşüyor, kazancını da 
ona veriyor, iflâs ediyor, bir daha da çeltik ekemiyor. 

Bir kanunî mani daha var. 3202 sayılı Bankalar 
Kanunuyle ilgili bir kararname neşredilmiş. Bir çeltik
çiye para verilebilmesi için iki sene icar şartını koş
muştur. Ziraî mahsullerdeki bugünkü fiyat temerküzü 
karşısında, iki sene icar şartı büyük bir engeldir. Bu
nu süratle değiştirip 1 seneye indirmek lâzımdır. 

Kredi meselesine gelince : 

Türkiye'nin senelik pirinç tüketimi 200 bin ton 
civarındadır. Bu rakam takribidir, ilgililerden alınmış
tır. Bunun 130 bin tonunu biz istihsal ediyoruz, geriye 
kalan 60 - 70 bin tonunu ithal ediyoruz. Bu pirinçleri 
ne ile alıyoruz? Merkez Bankasındaki dövizi vermek 
suretiyle alıyoruz. Böylece dövizimiz yurt dışına gidi
yor. Halbuki, çeltikçi vatandaşa muktazi kredi veril
se ve bu da tapu teminatına bağlansa, (müteselsil ke
faletle kabul değil, tapu teminatı da arkasından gel
melidir, bizde müteselsil kefalet, Devleti iflâs ettire
cektir, bunun daha birçok mahzurları gözükecektir.) 
hakikî tapu teminatını Bankalar Kanununa getirmek 
suretiyle bu kredi müessesesinin düzenlenmesi lâzım
dır ve hiç olmazsa bu suretle Merkez Bankasındaki dö
vizlerin bize kalması gerçekleşmiş olur. Eğer, para 

, yoksa Merkez Bankasındaki bir fondan Ziraat Ban-
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kasına transfer yapılsın ve çeltikçiye bu kredi verilsin. 
Memleketimizde çeltik istediği gibi yetişsin, ondan son
ra biz dış memleketlerden pirinç ithal edelim. Bu, ida
renin beceriksizliğidir. 

Hepinizi hürmetler selâmlarım. (C. G. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Karayiğit, buyurunuz. 
AHMET KARAYÎĞİT (Ayfonkarahisar) — Sa

yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
Bizde, Türkiye'de genellikle bir şüphecilik her yö

nüyle hâkimdir. Bir bakanlık bir diğer bakanlığa tam 
manasıyle itimat edemez; bir konu üzerinde «Ben de 
bu konu üzerinde varım.» der. Bir makam, daha aşa
ğıdaki bir makama itimat edemez ve neticede işler bir 
sürüncemede kalır, gider. 

Günün meselelerinden bir haşhaş mevzuu var. Be
nim seçim bölgem olması ve oranın bir çocuğu olmam 
dolayısıyle buna değinmek istiyorum. 

Gerek haşhaşın ekiminin yasaklanması, yasaklan
madan sonra yapılan uygulamalar ve gerekse ekim 
tamamiyle gerçeklere uygun olmayan ve haşhaş müs
tahsilini zaradide eder bir şekilde yürüyüp gitmiştir. 

Neden gitmiştir? Çünkü, haşhaş hakkında karar 
veren insanlar, haşhaşın ne olduğunu bilmeyen kim
selerdir. Haşhaş hakkında yeterince malumata sahip 
değiller. Bir günden bir güne gelip de haşhaşı derinle
mesine tetkik etmek lüzumunu dahi duymamışlar, his
setmemişlerdir. 

Sayın Erim Hükümeti bir yasaklama kararı ver
di. O zaman bunun yerinde bir karar olmadığını ve
yahut erken verilmiş bir karar olduğunu zaman zaman 
bu kürsüden ifade ettik; ama ondan sonra Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bünyesinde bir Haşhaş İkame 
Projesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu Genel Müdür
lük iki sene projelerle uğraştı. Ne yaptı? Hiç bir şey 
yapmadı. Yüzbinlerce lira harcandı, belki projeler ya
pıldı; ama tatbikatı gayet kısır, verimsiz ve neticesiz 
bir tatbikattı 

En son olarak, Ecevit Hükümeti bunu politikaya 
alet ederek «Ben haşhaşı ekeceğim.» dedi, bir karar 
verdi. Bu karar iyi ve etraflıca düşünülmeden verildi. 
Bugün bu kararın tatbikatından büyük huzursuzluk 
duymaktayız. 

Bizim bölgede haşhaş hiç bir zaman kaçakçılık ve 
afyon için ekmezler. Bizim bölgelerde haşhaş, yağı 
için ekilir. Bizde köylü yağa para vermez; haşhaşını 
alır götürür yağ tasfiyehanesine yağını çıkarttırır, 
onunla geçinir; ama bugün tatbikat maalesef şöyle ol
maktadır : 

Demişler ki, «Afyon'a 100 bin dekar veya 300 bin 
dekar kontenjan ayırdık, bunu ekeceksiniz.» Toprak 
Mahsulleri Ofisi geliyor, 1971 yılında Toprak Mah
sulden Ofisine haşhaş teslim eden müstahsile, «Sen, 
sen, sen» diye ayırım yapmak suretiyle ekim müsaade
si vermektedir. Bu tatbikat yanhştır. Eğer bir köye 
200 dekar haşhaş ekim müsaadesi veriyorsanız, bunu 
lütfen köydeki aile sayısına göre taksim edin. 200 aile 
reisi olan bir köyde kalkıp da 50 kişiye haşhaş ekim 
müsaadesi verir de, 150'sine vermezseniz, bundan bü
yük huzursuzluk doğar. İşte, hatanız, burada. Bu işi 
politikaya alet etmeden evvel, gelin yerinde bir tetkik 
edin, ondan sonra bir karar verin. 

Şimdi, biz köylere gidiyoruz, köylüler durmadan 
sızlanıyor, «Aman, bize haşhaş ekim müsaadesi veril
medi.» diyorlar. Diğer birine soruyorsunuz, «Size kaç 
dekar müsaadesi verdiler?», diyor ki, Dört dekar.» 

Bir kimseye dört dekar verip de diğerlerine verme
yeceğinize, hepsine birer dekar verin, hepsi eksin. Böy
lelikle hiç olmazsa yağ ihtiyacını karşılasın. 

Dolayısıyle bu iş böyle sürüncemede kalıyor. Biz 
Afyon'da hergün Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Mü
dürüne gidiyoruz. «Ealan köyü şöyle yapın, filan 
köyü böyle yapın.» diyoruz. Tabiî onlar da yukarıdan 
aldığı talimata göre bütün bunları düzeltebilmek im
kânını bulamıyorlar. 

Şimdi, bu haşhaş konusunun sahibi kimdir, onu da 
bilmiyoruz. Gıda - Tarmı ve Hayvancılık Bakanlığı mı, 
yoksa Ticaret Bakanlığının bünyesinde bulunan Top
rak Mahsulleri Ofisi mi? Bunu da bilmiyoruz. Haş
haşın sahibi kimse, bir karşımıza çıksın, onlara, «Bu 
yörelerde, haşhaş yetişen yerlerde müstahsili ayrıcalı
ğa tabi tutmadan bir adalet içerisinde ekimine müsaa
de edin.» diyelim ve bunun tatbikatına beraberce giri
şelim. Yoksa, davulla, zurnayla gelip de, işin politika
sını yapıp 3 - 5 rey fazla almak için «Ben haşhaşı ekti
riyorum.» demek bir mana ifade etmez. Bugün bu 
bölgelerde büyük bir huzursuzluk vardır. Lütfen Hü
kümet bu huzursuzluğun üzerine eğilsin. 

Bir konu üzerinde daha durmak istiyorum. Türki
ye'de kimya sanayii daha henüz gelişmemiştir. Biz 
ilâç sanayiinin temenini alkoloitler fabrikasıyle ata
cağız. Bu bir teknolojiyi satın almadır; yıllardan berdi 
uğraşıyoruz. Sanıyorum bu, 1969'larda gerçekleşecek
ti; ama Dışişleri Bakanlığı karıştı. İçişleri Bakanlığı 
karıştı bu konu olduğu yerde kaldı. 

Alkoloitler fabrikasının bir an evvel gerçekleşme
si için yetkili kimselerin çok acele hareket etmeleri ve 
bu işi iyi tetkik ederek alkoloitler fabrikasının bir an 
evvel kurulmasını sağlamaları şarttır. 

— 18& — 
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Ben Sayın Bakandan bir hususu daha rica edece
ğim, o da şudur: 

Haşhaş ikame Projesi Genel Müdürlüğünün ha
zırladığı projeler vardı. nTaşhaş ekimi başladıktan 
sonra bu projeler ne olmuştur, onu öğrenmek istiyo
rum. Bunlar rafa mı kalktı, yoksa bunların tekrar tat
bik edilmesi imkânını arayacak mıyız? Çünkü, o böl
geleri bir pilot bölge olarak kabul etmiştik ve bu böl
gelerin kalkınması için bazı çalışmalar yapılmıştı Bu 
çalışmaların neticesi ne olmuştu? Haşhaş ektiğimize 
göre, bu çalışmalar durmuş mudur, yoksa bu çalışma
ları devam ettirecek miyiz? 

Ben bunu öğrenmek istiyorum, bir de projelerin ne
rede olduğunu beraberce arayıp bulalım. 

Efendim, Türkiye'nin nüfusu belli, Türkiye'nin 
tüketimi belli, nüfusun artış hızı belli; fakat şu yağ 
sıkıntısından vatandaş illallah dedi. Niçin Ticaret Ba
kanlığının bunun tedbirlerini daha evvelden almaz? 

Biraz evvel arkadaşlarım da söyledi, bu yağ ithali 
tüm ithalâtımızın % l'i oranındaymış. Dedikleri doğ
ru. Bu oran % 1,5'e çıkarılırsa, yağ sıkıntısından kur
tuluruz. Vatandaş yağ konusunda büyük bir sıkıntı 
içindedir. Bunun bir an evvel giderilmesini tavsiye et
mekteyim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Yağ işlerine Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı karışırsa öyle olur. 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Tabiî işin 
içerisine kooperatifler karışırsa, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı karışırsa bu işler de böyle sürün
cemede kalır. Tabiî bir işin sahibi bir bakanlık olma
yıp da, 9 bakanlık olursa, olacağı budur. 

Eskiden söylüyorlardı; toprak ağaları filan diye... 
Şimdi piyasada kooperatif ağaları türedi. 

Ben Ziraat Bankasına da bir nebzecik değinmek is
tiyorum. Sayın Banka yöneticileri beni mazur görsün
ler; her konuşmamda zaman zaman temas ediyorum; 
ama sanıyorum halkla en geniş ilişkileri olan bir ban
kadır. Bu plasman yetersizliği dolayısıyle büyük bir 
sıkıntı içerisindeyiz. Köyde nüfus fazlalaşıyor; ama 
verdikleri ziraî kredi miktarları aynı olarak kalıyor. 
Gerek kooperatifler kredisi bakımından, gerekse diğer 
krediler bakımından vatandaş büyük bir sıkıntı içerisin
dedir. Bilfarz, bir köye 1 milyon lira veriliyorsa, 5 se
ne sonra da aynı köye 1 milyon lira verilmektedir. 
Aksini iddia ediyorlarsa, lütfen Afyon'a bir müfettiş 
göndersinler ve tetkik ettirsinler. Afyon'da köylerdeki 
bilhassa kooperatiflerin ziraî plasmanları artmamıştır. 
Aldıkları miktarı bir tarafa bıraksak dahi, bazı vatan
daşlar da alamamaktadır. Buna bir tedbir düşünülmesi
ni rica edeceğim. 

ikinci olarak şunu arz etmek istiyorum: Kontrol
lü ziraî kredisinin gelişmesi, bunu tatbik eden insa
nın kabiliyetine orantılı olarak seyretmektedir, iyi 
bir yönetici varsa, bu gelişiyor; ama iyi kabiliyetler
den yoksun bir yönetici varsa, bu konu olduğu yerde 
durmakta ve sayıklamaktadır. 

Bunun da süratlenmesinde ben büyük fayda gör
mekteyim. 

Ziraat Bankasından üçüncü olarak şunu istemek
teyim : Ziraat Bankasının Proje Müdürlüğü var. Bu 
Proje Müdürlüğünden besicilik kredileri çok geç ola
rak çıkmaktadır. Vatandaş müracaat ettikten ancak 
2 - 3 ay sonra netilecenmektedir. Bunun da süratlen -
diriîmesini istirham edeceğim. 

Son olarak, Et Balık Kurumunun randımanı çok 
düşük hayvanları aldığını ve buna itina göstermedi
ğini üzüntüyle müşahade etmekteyiz. Bu, bir millî 
servetin kaybı demektir. Bilhassa randımanlı kesim 
yaparsa çok daha yerinde bir şey olur. Demin yine 
de söyledik, (Her zaman da söyleyeceğiz, ta ki bu iş
ler düzelesiye kadar), bu besiciliğin sahibi kimdir?... 
Veterinerler midir, yoksa ziraatçiler midir?.. Apayrı 
bir konu olarak ortada durmaktadır. Biz, mutlak su
retle veteriner hekimlerin bu işin sahibi olduğuna ina
nan zihniyetteyiz. 

Şimdi, Et Balık Kurumu, Şeker Şirketiyle bir be
sicilik projesi tatbik etmekte idi. Gayet verimli idi. 
Neticesi de müspet idi; ama bu besicilik projesinin 
ikinci devresini yapamadılar. Sorduk «.Niye yapamı
yorsunuz» dedik. Şeker Şirketi dedi ki, «Et Balık Ku
rumu bize para vermiyor.» Hakikaten, Et Balık Ku
rumu büyük bir para sıkıntısı içinde ise, bunun gi
derilmesinin çarelerine bakmak lâzım ve Şeker Şirke
tiyle bu ilişkilerin devamında, besicilerin büyük fay
da gördüğünü ben bu kürsüden ifade etmek istiyorum. 

Bunun ötesinde, «Yağ, şeker var, un var; ama or
tada helva yok yahut tatlı yok» diyorlar. Biz de, bü
yük hayvan potansiyeli var, besiciliğe yönelmiş pekçok 
besici mevcut; ama et sıkıntısı var, Et Balık Kurumu 
bunu istediğimiz ciddiyetle ve memleketin gerçekleri
ne göre organize edememektedir. Et tanzim satış dük
kânlarının fazlalaştırılması, bu et kuyruklarının bir an 
evvel giderilmesi; sanırım idarecilerin bu iş üzerine bi
razcık daha hassasiyetle durmalarıyle telâfi edilir. 

Saygılar sunarım. Bütçe hayırlı olsun. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Fethi Çelik -

baş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
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Umumiyetle milletlerarası ekonomik mübadeleler
de, özellikle dış ticaret politikasında Türkiye'de Ti
caret Bakanlığının büyük vazifesi vardır. Hâlen bu 
sorumluluğu taşıyan arkadaşımızın gerek ilmî, gerek 
bizzat hayatın içerisindeki derin vukufu, kanaatim 
odur ki, Hükümet içerisinde ilgili bakanlıklardan des
tek bulabilirse, Türkiye'nin bir numaralı mevzuu olan 
dış ticaretimizin gelişmesinde başarı yollan açılabile
cektir. 

Bu sözümü teyit için, Ecevit Hükümetinin fevkalâ
de bilgisizce, çift bir fiyat politikasıyle buğday mev
zuunu ele aldığı bir sırada, memleket bir çıkmaza gel
mişken, cesaretli bir kararla Türkiye'yi büyük bir bu
nalımdan kurtardığını misâl olarak verebilirim. Kolay 
iş değildi, cesaretli bir karar alındı, başarılı oldu. 

Ekonomi, demagojiyle yürütülemez. Ekonomi, bil
gi ile yürütülür. Ön yargıyle yürütülemez. Gerçekçi 
olmak lâzımdır. İlmî donelere hürmet etmek lâzımdır 
ve Türkiye gibi kapalı bir ekonomiden yıllar yılı kon
tenjanlar, prohibitif gümrük vergileri veya tahdit rejimi, 
külliyen yasak rejimi olan bir ülkeden yavaş yavaş 
milletlerarası münasebetlere geçerken, burada bilgili, 
cesaretli kararlar almak ve yürütmek lâzımdır. Baka
nın, bu mevzuuda fevkalâde yetişmiş olduğuna şah
sen kaniyim ve çok şeylerde beklemekteyim. İnşallah 
Parlamento imkân verir. 

Türkiye, beynelmilel ekonomik münasebetlere en
tegre olabilmek için, iç bünyesinde bazı noksanlıkla
rım telâfi etmelidir. Bunun başında, transit ekonomi
sine imkân veren serbest limanlar ve serbest bölgeler 
gelir. Hamburg gibi 20 küsur kilometrelik bir rıhtım 
boyunca 7 veya 8 tane serbest limanın olduğunu tes
pit ettim arkadaşlar. Türkiye'de bir tek serbest liman 
yok. 

Bu itibarla, coğrafî vaziyetimiz de buna son de
rece elverişli olduğu için, Türkiye'de beynelmilel eko
nomik münasebetlere entegre olabilmek için, içende 
de daha cüzî maliyetlerle sanayimizin çalışmasına im
kân verebilmek için, serbest limanlar ve serbest bölge
ler mevzuunda vekâletlerarası bir çalışmayla işin ele 
alınıp intaç edilmesi büyük bir başarı imkânını ve
recektir. 

• Maalesef bu Bakanlığın yetkileri bölünmüştür. Bir 
kısmını Dışişleri Bakanlığı, bir kısmını Maliye Ba
kanlığı, sonunda bir de; şimdi Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı girdi ve demin bir arkadaşımız dedi; 
Türkiye eğer bugün bir pamuklu ve pamuk mevzuun
da derin bir buhranın içerisindeyse, Ticaret Bakanlığı
nın üzerleyeceği sorumluluğu yoktur. Külliyen, Köy 
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İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bunun sorumluluğu
nu taşır. 

Şimdi bundan kurtulmanın yolu : Aynen cesaretli 
kararla, Türkiye büyük imkânlar elde etmişti. Pamuk
lu dokumada yıllar yılı çalıştık. Fakat 3 yılda merha
lede ihracat yapılan; pamuk, dokuma, iplik her za
man gidebilir, birinci merhalesini kapatmış, ikincisini 
kapatmak üzere. Eğer Türkiye, cesaretli bir kararla 
bu pamuk ihracatını, pamuk ipliği ihracatını tekrar 
harekete geçirmezse, önümüzdeki aylar büyük ölçüde 
işsizlik te ortaya çıkacaktır. Bu, cesaretli bir karar 
bekliyor. Buğdayda olduğu gibi ve bir yığın iplik için 
yatırım yapan firmalar var, onlar ne yapıyorlar bilmi
yorum; ama bazı fabrikaların kapanmış olduğunu maa
lesef üzülerek gördüm. Bu da bilgisiz bir politikanın 
neticesidir. 

İç politikada üreticiyi korumanın takip edilecek 
yolu ayrıdır, beynelmilel pazara girmenin, takip edi
lecek fiyat politikası ayrıdır. Bu ikisini birbirine ke
netlediniz mi, memleket ihracatta çıkmaza girer. Maa
lesef bu büyük hata geçen devrede güçlenmiştir. Bu
nun kurtarılması için Sayın Bakanın yeter derecede 
tecrübesi ve bilgisi vardır. Hükümet destek olursa buğ
day politikasında olduğu gibi, bunda da memleketin 
az zararla kurtulması mümkün olabilecektir kanatini 
taşıyorum. 

Türkiye, çok yönlü bir ihracat politikası uygula
malıdır. Bir taraftan Ortak Pazar Ülkeleriyle, bir ta
raftan birkaç yıldan beri takip edildiğini memnuni
yetle gördüğüm, serbest dövize giden iki taraflı anlaş
malarla (ödemelerde serbest dövize giden) bir taraf
tan petrol dolarına sahip olan komşu ülkelerle yeni pa
zarlar bulmak; meselâ Çin, iyi bir pazar olabiliyorsa 
fevkalâde iyidir. Yani, dış ticaret politikasında dost
luk, malı satmaktır arkadaşlar. Düşmanınız dahi malı
nızı alacak mı?... Onu satarsınız. Eğer beynelmilel an
laşmalarınız, eskiden olduğu gibi bazı stratejik mad
delerde tahditler koymamış ise. Bu itibarla, ele alın
madığını gördüm dış ticaret politikamızda GATT içe
risinde genelleştirilmiş preferanslar sisteminden fay
dalanmak konusunda, özel bir gayretin sarf edildiğini 
bugüne kadar görmedim. 

Ticaret Vekâleti hakikaten üç dört yıldan beri bey
nelmilel fiyatları fevkalâde isabetle takip etmektedir. 
Demin bir arkadaşımız söyledi, geçen yıl tütün iyi pa
ra getirdi. Sebebi : 1973 yılının Ağustosunda Ticaret 
Vekâleti, tekel eksperleriyle toplantı yaptı Türkiye' 
den ihraç edilecek tütünlere asgarî bir fiyat koydu. 
2 dolar 2 Sent dedi. Ondan aşağı satılmadı, 5 ay alı-
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cılar mal almadı. Sonradan mecbur oldular aldılar, f 
Şimdi galiba 4 dolara yakın yeni bir fiyat kondu. Bu | 
itibarla beynelmilel fiyatların takip edilmesinde bu j 
Bakanlık, birkaç seneden beri fevkalâde başarılı bir 
gayret gösteriyor. Bunun devam etmesi Türk ekono
misi için son derece isabetlidir. Fayda görüyorum. 

Türkiye'de fiyat istikrarı, sadece ekonomik fak
törlere bağlı değildir. Maalesef memleketimiz, piyasa 
mekanizması bakımından çok rahat işleyen ülke olma
dığından, kapalı bir ekonomi olduğundan, fiyat is
tikrarında ekonomik faktörler kadar, hattâ ondan 
fazla, psikolojik faktörler rol oynamaktadır. Bu itibar
la, Bakanlık psikolojik faktörleri behemahal yenecek 
gerçekçi bir politikayla bu istifçiliği de önleme im
kânını bulabilir. Elverir ki, dış ülkelerden ithalât im
kânı olabilecek maddelerde fiyatlar, içerdeki fiyatlar
dan. yüksek, olmasın. 

Bugün Türkiye'nin büyük derdi, kendi ihtiyacın
dan fazla üretimi olmasına rağmen, şekerdedir. Şeker 
bir problemdir; çünkü dışarda yüksek fiyatla satılır, 
içerde düşük fiyatla satıyoruz. Bu bir problem. Hal
buki nebatî yağ, tereyağı bir problem olmazdı arka
daşlar. Bu problemi de, eksik olmasın, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı geçen devrede yarattı, yani 
yoktan yarattı. Hiç bir problem olmasına lüzum yoktu. 

Muhterem arkadaşlar, demin de söyledim, ön yar-
gıyle ekonomi politikası yürütülemez. Hele demokrasi
de bu mümkün değildir. 

Şimdi, bu istikrar politikasında mühim olan ko- i 
nu; Türkiye'de mütemadiyen fiyat istikrarını kredi i 
politikasıyle, nakit politikasıyle yürütmeye çalışırız, i 
Çünkü, alışkanîîğmıız öyledir, dövizimiz yoktur, mal i 
ithal edemeyiz. Fiyat istikrarı bir taraftan parasal po
litika; ama diğer taraftan ekonomi politikasıyle bera
ber sağlanır; çifte yoldan gidilir. Siz istediğiniz ka- j 
dar parasal tedbirler alınız. Eğer piyasaya talebi kar- î 
şılayacak arzı getiremezseniz, yani mesele üstüne me- i 
sele açarsanız, işsizliği de ortaya çıkarırsınız. 

I 

Bu itibarla, Türkiye'nin dövizi de var; hakikaten j 
üzülerek söylüyorum azalıyor: ama - bazı zarurî ih- j 
tiyaç maddelerinde zamanında alınacak tedbirler, za- j 
manmda yapılacak ithalâtla fiyatların yükselmesine ! 
mani olunmak imkânı olabilir. Arkadaşlar bilirler, j 
1953 yılında 12 liraya çıkan kahveyi daha kahve gel- [ 
meden; ama piyasada kahvenin geleceğini ve 855 j 
kuruştan satabileceğimizi ispatlamak suretiyle, kahve S 
gelmeden 9 liraya indirdik. Türkiye, böyle bir ortam
dadır. Bu kanaati verebildiğiniz takdirde muvaffak ol- j 
mak yolu açıktır. j 
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Şimdi, büyük konumuzun ihracat olduğu ve Tür
kiye artık bundan 10 sene evvelki, 5 sene evvelki, he
le 20 yıl evvelki Türkiye olmadığı için, sanayi hayatı
mızda büyük bir potansiyel olduğu için, bu potansiye
li de beynelmilel ekonomiye akıtmak maksadıyle 1963 
yılında çıkarttığımız 261 sayılı Kanun, (Bendenizin 
Sanayi Bakanı, Ferit beyin Maliye Bakanlığı zamanın
da, çıkarttık bu kanunu) dünya fiyatları iyi takip 
edilir, zamanında tedbir alınmak suretiyle uygulana
bilirse memlekette fiyat istikrarını bozmadan ihraca
tın gelişmesi imkânı olur. Bir aralık iplik fiyatları 
dünyada fevkalâde yükseldi ve hâlâ bizim memlekette 
ipliğe prim veriyor; yani büyük hata. Bu, 24 saat içe
risinde halledilecek bir problemdir. Bunu yapamaz
sak, tam dünyada buhran başladı, o zaman bizden prim 
kalktı. İnsan anlamıyor. Yani, kışın mayo ile, yazın 
kürkle dolaşan bir âleme dönüyor memleket. 

Bu itibarla, ekonomik mevzular anında karar al
mayı gerektirir, arkadaşlar. Fiyat muayyen bir anda 
teşekkül eder. 5 dakika geçtikten sonra o fiyat değiş
miştir, başkadır o fiyat; Borsa bunun en karakteristik 
yeridir. Bu itibarla, Ticaret Bakanını tebrik ederim 
derhal İzmir'e giderek ihracatı teşvik etmek için, 
ihracatçılarla temasa geçti. Aynı şeyi sanayi erbabı 
ile yapmasını bilhassa temenniye değer görüyorum. 
Çünkü, Türkiye sanayi potansiyeli bakımından büyük 
bir imkâna kavuşmuştur. Bilgili, cesaretli ve hükümet
ten destek gören bir politikayla sanayi mamulleri ih
racatım ÎZI bir yılda 1 milyar doların üstüne yürütmek 
imkânı vardır arkadaşlarım. Bu kanaatteyim; ama 
ded'ğim g'bi. Hükümet de hammadde bulamaz ise, 
optimal imkânlar içerisinde çalışması mümkün iken 
pazarlama bakımından, çeşitli sebeplerle bu imkânlar
dan mahrum edilirse, bunlar yürümez. Benim dedi
ğim, saat gibi tıkır tıkır çalışacak, İsviçre'de Alman-
ya'da gördüğüm gibi. Türkiye, bugün o ekonomilerin 
havasına girmek imkânına sahip. Eğer bu mekanizma
yı işletirsek, önümüzde büyük fiyat artışı olan petrolü 
filan karşılayacak ihracatı geliştirebiliriz. Aksi tak
dirde arkadaşlar, işçi dövizleriyle Türkiye ekonomisi
ni ilânihaye destekleme imkânının olabileceği kanaati
ni taşımıyorum. Türkiye'yi kurtaracak olan turizmi 
teşvik edelim; işçi dövizi vesaire gelsin; ama istihdam 
politikasıyle birlikte, Türkiye'nin birçok problemle
rinin çözümlenmesini kendi nefsinde toplayan politi
ka, ihracatın geliştirilmesi politikasıdır. 

Bu mevzuda çok lâflar edildi. Bilhassa benim çok 
hücuma maraz kaldığım yabancı sermaye konusuna 
da değinmek istiyorum. 
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Dün ifade ettim; yabancı sermayenin turizm sek
töründe büyük faydalarından bahseden Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsünü.tebrik ettim. 

Arkadaşlar, yabancı sermaye bilgili olarak kulla
nıldığı takdirde, her ülkede faydalıdır. Hayatımda mi
sâller var söylemeyeceğim. Bir tedbir almasaydım, 
yabancı sermayenin rekabeti karşısında ufacık bir 
tedbir almasaydım, geçen yıl 5 küsur milyon dolarlık 
ihracat yapan bir Türk firması batıyordu. Tedbiri al
mak lâzım. Bu itibarla, Türkiye'de yabancı serma
ye için «çok geldi gidiyor, falan» dediler, umduğumuz 
gibi de gelmedi, onu da söyleyeyim. Çünkü herkes zan
nediyor ki, yabancı sermayeyi yalnız Türkiye teşvik 
ediyor. Hayır arkadaşlar. Yabancı sermayeyi, bütün 
memleketler teşvik ediyor, yalnız gelişme yolunda olan 
memleketler değil. Çünkü, yabancı sermaye istihdam 
yaratıyor, falan ediyor; onların dışında teknolojiyi 
gün gününe de uydurmak imkânını veriyor. Bugün al
dığınız bir teknik, fabrikaları gezerken görürsünüz, 
meselâ 6 ay evvel alınmış bir tezgâh, mekiksiz tezgâh. 
bir firma çıkartmış, bugün sipariş verseniz 4 yılda ala
mıyorsunuz. Bu bakımdan yabancı sermaye teknolo
jiyi de getirdiği için bunu bilgili olarak kullanmak, 
Türkiye'nin birçok ekonomik, sosyal problemlerinin 
çözümlenmesinde faydalı olacaktır; ama bilgisiz kul
lanırsanız her mezvuda olduğu gibi. memleket ondan 
d?, zarar görecektir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Kutlar, buyurun efen
dim. 

İBRAHİM TEVFÎK KUTLAR (Gazlanıp) — 
Sayın Başkan, değeri i arkadaşlarım; 

Ben, istatistik! bilgiler vermekten daha çok, bu
gün memleket yaşamının maruz kaldığı güçlükleri 
amprik olarak dile getireceğim; bir de daha evvel Ti
caret Bakanlığının bünyesinin ne olması lâzım geldi
ği üzerinde biraz duracağım. 

Ecevit Hükümeti zamanında Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı kuruldu. Memlekete hizmet sü
resi bir asrı aşkın çok bilgili bankacılar yetiştiren 
kooperatifçilik üzerinde de çok ileri bilgileri olan ve 
organize edilmiş olan Ziraat Bankasından kooperatif
çiliği aldık, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına 
verdik. Perişan.. Hiç bir şey yapamamışlardır. 

Ticaret Bakanlığının esas vazifesi; fiyatlar üzerin
de, ithalât ve ihracatla ilgili olan bu fiyatlar üzerinde 
gıda da var. Ticaret Bakanlığının senelerdir „eo'k iy: 

yetişmiş kıymetli elemanları olduğu halde, bunlara' 
elinden alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan

lığı, diye bir bakanlığa verildi. Orada gıdanın ne işi 
var?.. Gıda var; ama yalnız istihsali ve iptidaî- mad
desiyle meşguldür. Onun pazarlanması, onun fiyatı 
tamamen Ticaret Bakanlığının kontrolü altındadır. 
Binaenaleyh, bu gıda işini de Ticaret Bakanlığına ver
meliyiz. 

Ben 40 senedir bu Devletin içindeyim, bizim en 
büyük noksanımız koordine çalışamamızdır. Adeta, 
her bakanlığın kendine göre bir fikri var, ona göre 
ayrı ayrı çalışmalar olur, birleşemeyiz. Her şeyden ev
vel bu fikir birliğini yapmamız lâzım. Bir kol, bacak, 
göz, kulak niçin çalışıyor?.. Tek vücut, baş için çalı
şıyor. Niçin çalışıyoruz?.. Türkiye Halkı için, Türk 
Milleti için, Türk Devleti, Türk Hükümeti için çalışı
yoruz. Tek elden birleşmeliyiz, burada anlaşmalıyız. 
Onun için, Ticaret Bakanlığına kontrolü veriyoruz, fi
yat tespitini veriyoruz, taban fiyat tespitini vereceğiz, 
ithalât, ihracatı vereceğiz; memleket halkının, senelik 
çeşitli maddeler üzerindeki ihtiyaç - sarfının ve istihsali
nin hesaplanmasını, ona göre programlanmasını da bu 
Bakanlığa vereceğiz. 

Şimdi buradan sonra amprik bir görüşle, halkın 
yaşantısını ne şekilde kolaylaştırabiliriz; çünkü halkın 
yaşamı çok ağırlaşmıştır. 

1. Ticaret Bakanlığı, merkezde nazım bir kontrol 
vazifesi görür. Vilâyetlerde ve kazalarda bu, belediye
lerin vazifesidir. Evet, Belediyeler Kanunu bugün pek 
yetkili olmamakla birlikte, ilâve yetkiler verilmesi, ta
dil edilmesi lâzım gelmekle birlikte; mevcut Belediye 
Kanunu ile de pekâlâ bu işler kontrol edilebilir, vi
lâyetle işbirliği yaptığı takdirde pekâlâ yürütülebilir. 
Hepsi de kaçamaklı yapıyorlar. Bunun her kademe
de tatbikatını yapmış bir insan olarak söylüyorum. 
Belediyeler, hakikî vazifesini yapmıyor. Maalesef il
lerde zavallı valileri bir çok işlerle tartaklamışız, bu 
teşkilâtı elinden almışız. Niçin?.. Eğer Ticaret Bakan
lığının onlara ışık tutan bilgili tamimleri; vilâyetle be
lediyeleri, kazalarda da kaymakamlarla belediye baş
kanları koordine bir çalışmaya sevk ettiğimiz takdir
de, bir çok şeyleri kontrol edebiliriz. Belediyelerin 
yapacağı çok işler var meselâ pazarlar. Bu bildiği
miz pazarlar, bence pazar değil. Mehmaemken halka 
bir ucuzluk sağlıyor; ama hakikî değil. Şehirlerin ke
narlarında belediyelere, asıl mühtahsil yerden büyük 
vasıtalarla veya civardaki küçük müstahsiller doğru
dan doğruya o pazarlara gelecek, şoför kamyonunu 
koyacak yer, yatacak yer, iki lokma yemek yiyecek 
bir lokanta bulacak ve kendisine de istediği zaman 
bedelsiz veya cüzî bedelle kantar, terazi verilebilecek 
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yerler temin ettiğimiz takdirde, muazzam ucuzluk 
olur. 

Beyefendiler size misal arz edeyim; ben Sonbahar
da Gaziantep'ten geliyordum, Osmaniye'de (Manda-
lin Osmaniye'de yetişmez ya İskenderun tarafından 
yahut Mersin tarafından gelir) mandalinin kilosu pe
rakende olarak 2,5 lira, Adana'ya geldim 3 , 5 - 4 lira, 
aynı mandalinler burada pazarda, 4 - 4,5 lira, Kavak
lıdere manavlarında da 5 - 5,5 lira. Osmaniye'de 2,5 
liraya satan adam da para kazanıyor, aile geçindiriyor. 
2,5 lira ile 5,5 lira arasında 3 lira fark vardır. Nedir 
bu?.. Rica ederim, bu yaz hiç kimse kilosu 3 - 3,5 
liradan aşağı bir kavun, 125 kuruş 2 liradan aşağı kar
puz yiyebilmiş midir?.. Kavun müstahsilinin eline 25 • 
30 kuruştan fazla kavun parası geçmemiş, karpuz 
müstahsilinin eline 20 kuruştan fazla karpuz paranı 
geçmemiştir. O halde, aradaki mutavassıslar bunu yi
yor. Kontrol edemiyoruz. Kabzımallar kontrol edil
miyor. Hal müdürleri, nihayet orada çıkan bir fişin 
kontrolüne memur gibi bir adamdır, fiyata müdahale 
edemiyor, bir şey yapamıyor. Müstahsillerin senelik 
ciroları hesap uzmanları tarafından koltrol edilsin, 
mükellefiyete tabi tutulsun; bakın o zaman hepsi or
taya çıkar. Bunlar yapılmalı. 

Ticaret Bakanlığı, hakikaten iyi bir fikirle GİMA 
ve TARKO gibi halka biraz daha ucuza mal satacak 
müesseseler kurdu. Bundan dolayı tebrik etmekle bir
likte, hakikî hedefine de varmış değildir. Nihayet ora
larda dış piyasadan bir, birbuçuk lira noksanına sa
tılmaktadır. Gereği kadar sermayesi yoktur zannedi
yorum. Meselâ bir peynir konusunu ele alalım. İlk
bahar sonlarında 18 liraya satılan peynir, bugün 36 
lira, GİMA'da da 28 - 30 lira. Ramazanda 24 liraya 
olan en yüksek kalitedeki peynir, bugün dışarıda 36 
lira. Bu kadar farkın sebebi ne?.. 

Demin, Sayın Hilmi Soydan bey arkadaşım Ceza 
Kanunundaki evamir hükümlere ademî riayetten, 526 
sayılı maddeden bahsettiler. 526 sayılı maddenin ce
zaî müeyyidesi hafif, kabul ediyorum onu artırırız; 
fakat bu haliyle dahi mani değildir. Valilerin yetkile
rini, kaymakamların yetkilerini kullanarak iyi, esaslı 
bir kontrol yapılması için, katiyen mani bir hal yok
tur. 15 nci maddenin çeşitli fıkraları var, Belediye 
reisleri halkın yiyeceğinden, yatacağından, taranaca
ğından temizleneceği yere kadar her şeyiyle meşgul 
olurlar. Belediyelerin kontrolü altındadır. Ben bunu 
görmüyorum. Her belediye başkanı daha çok siyaset 
peşine düşmüş. Bu olmaz. Evvelâ, halka mükellef ol
duğu vazifeyi yapması lâzımdır. 

[ HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Onda 
da kanunî müeyyide, diye bir şey yok beyefendi, tet
kik ettim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — 
Var, var, hepsi var beyefendi. Müsaadenizle bu işi 
40 senedir tatbik eden bir adamım. Belediye reisliği 
de yaptım kaymakamlık da yaptım. Mülkiye müfet
tişliği de yaptım, valilik de yaptım, Mahallî İdareler 
Umum Müdürlüğü de yaptım. Bunların hepsini kade
me kademe yapmış ve bunlarda da kusura bakmazsa
nız, kendi karınca kararınca muvaffak olmuş bir ar
kadaşınızım. Hepsi var. 

Efendim, şimdi Et - Balık Kurumundan bahsede
ceğim : Et - Balık Kurumu, kurulduğu günden beri, 
lâyıkı veçhile çalışamıyor. Kurduğu kombinalar da 
faydalı olamıyor. Erzurum'un hayvanının Konya Et -
Baîik Kurumunda ne işi var?.. Ankara Et - Balık Ku
rumuna satmaya niçin geliyor?.. Demek ki, orada tat
min edilmiyor. 

Onun için, Et - Balık Kurumunun daha realist ça
lışması, daha esaslı bir düzene konulması lâzımdır. 
Gaziantep'de senelerce evvel Et - Balık Kurumu bir 
soğuk hava deposu yaptı; maalesef henüz daha kom
bina durumuna gelmedi. Neden?.. Gaziantep, her 
mevsimde en az 25 - 30 bin küçük baş hayvanı beside 
bulunduran bir bölgedir. Burada bu besilenmiş hay
vanları alsınlar, eğer besicilikte hata varsa onlara öğ
retsinler, yem değiştirmesi yapsınlar (yağlı oluyor faz
la) onları öğretsinler; ona göre tedbirler alsınlar. Bü
yük şehirlerimizin eti Gaziantep Et - Balık Kurumun
dan temin edilebilir. Sayın Bakandan ve ilgili memur
larımızdan bunun üzerine eğilmesini bilhassa rica ede
rim. 

Kısa zamanda fikirlerimi ifade etmeme imkân 
yoktur. Yalnız sayın Bakanı hububat konusunda teb
rik ederim. Sübvansiyone etme, Devletten kaldırma 
teşebbüsü oldu... Esasen bizim çiftçimizin ancak !C/C 

20'si kendi ekmeğini temin eder % 80'i pazardan sa
tın alır. Şehir halkına sübvansiyone edeceksin, köylü
ye niçin etmeyeceksin?.. Ayrılık oluyor. Bence müs
tahsili takviye etmeli müstahsili sübvansiyone etmeli. 
Köylüye ucuz gübre vermeli, ucuz traktör temin et
meli, ucuz akaryakıt temin etmeli; o takdirde verim 
daha artar, maliyet düşer; bütün memleketteki ekmek 
ihtiyacı daha normal, daha âdilâne bir şekilde karşı
lanmış olur. Yoksa, yalnız şehirde yenen ekmekleri 
indirime tabi tutmakla aradaki mutavassıtlar kazanı
yor; bunu bilerek söylüyorum, değirmenciler kazanı
yor, başkası boştur. 

190 — 
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Bugünkü dünya istihsali, dünya istihlâki muvace
hesinde Türkiye'nin ekmek mevzuu da önümüzdeki 
seneler öyle zannediyorum ki, esaslı tedbirler alıp, ta
rım sahasında büyük girişimlerde bulunmazsak, bü
yük bir problem olacaktır. Bu meseleyi gözönünde 
bulundurmamız lâzımdır, ekmek mevzuu önemli bir 
konudur. 

Diğer taraftan bir de taban fiyat meselesi vardır. 
Maalesef taban fiyatlarını realist bir şekilde tespit 
edemedik. Ben burada Haziran ayında Gaziantep fıs
tığı ve üzümü üzerinde taban tespiti hususunda îran, 
italya ve Türkiye fıstık istihsalinin nazara alıp, ihraç 
imkânının da düşünülerek değerlendirilmesini arz et
miştim. Katiyen fiyatını söylemedim. Fiyat 25 liraya 
çıktı, bugün bir kilogram dahi ihraç edemiyoruz. Be
nim memleketimin tokluğuna veya açlığına fıstığın 
hiç bir faydası yoktur. Halbuki, Gaziantep fıstığı ih
racatı ile ben her sene en az 350 - 400 milyon lira bir 
para kazanıyordum, bu durdu. Bu nihayet bir çerez
dir, bunu memlekette sarf etmenin ne yeri var? 

Yine pamuk meselesi de büyük bir mesele olmuş
tur. Gaziantep'te 150 bin iğlik 3 - 4 iplik fabrikası 
var; gayet iyi 'bir"durumda iken, son pamuk alım ve 
satım mevzuu dolayısıyle çök perişan bir duruma gel
mişlerdir ve hal-i iflâstalar. Biran evvel bunlara e! 
atılmaz, müdahale edilmez, bu ihraç imkânı sağlan
mazsa, iflâs ederler. Bu müesseseler iflâs ettikten son
ra tekrar kurulmalarına imkân yoktur. Yalnız o fab
rikaların kapanması değil, artık şirketleşmeye, koope
ratifleşmeye, küçük sermaye terakümlerine de kimse 
cesaret edip, bir daha buna itibar etmez. HASTAŞ'ın 
yaptığı iş, memleket şâmil bir duruma gelir. Bundan 
kurtulmak için âcil tedbirler alalım. Bilhassa bunu is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar* lütfen bitiriniz efen
dim. Son cümleniz olsun rica ediyorum. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Yağ mevzuunda da, tek elden pamuk alındığı ve 
özel teşebbüse pamuk bırakılmadığı için, yağın iptidaî 
maddesi olan çiğit de zamanında yağ fabrikalarının 
eline geçmediği için, yağ sıkıntısında esas mesele bu
radan doğmaktadır. Bunun da Sayın Bakan ve dira
yetli, kıymetli elemanlarının gayreti ile kısa bir za
manda cesaretle ele alınarak, çaresinin bulunacağına 
eminim. 

Bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize 
sonsuz saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz efen
dim. 

Sayın üyeler, 
Kifayet önergesi gelmiştir. Sayın Kalpaklıoğlu'n 

dan sonra kifayet önergesini işleme koyacağım, bu 
arada kabul edilmesi ihtimaline binaen arz ediyorum; 
Sayın Bakandan sorulacak suallerin yazılı olarak 
Başkanlığa gönderilmesini rica ederim. 

Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, kıymetli Bakan
lık erkânı ve sayın Bakan; 

Kısa kısa bazı meselelere temas ile sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığının bana göre bugüne kadar 

tatbik etmiş olduğu taban fiyat tespiti politikalarının 
zamanında yapılmadığı kanaatindeyim. Yani, tavzi-
hen konuşmak lâzım gelirse, belki de o günkü hü
kümetlerin kabahati olarak şunu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir maddenin taban 
fiyatı zamanında ilân ve tespit edilerek halka duyu-
rulmaz. Bundan ne çıkar? Bana göre çok mühim 
neticeler çıkar. Zira, siz bir mahsulün fiyatını, mah
sulün hemen idrak edildiği zaman ilân ederseniz 
başka netice alırsınız, o mahsulün ekilmesine hazır
lık zamanında ilân ederseniz başka netice alırsınız. 
Bu çok mühim bir noktadır. 

Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı, siz Haziran'da 
buğdayın fiyatını ilân edersiniz; ama bu bir şeye 
yaramaz. Çünkü buğday idrak edilmek üzeredir. 
Müstahsil daha evvel tarlasını sürüp, gübresini atıp, 
hazırlığını yapmamıştır. Binaenaleyh, buğdayın azlı
ğından veya çokluğundan hiçbir netice alamazsınız. 
Sadece mevcut buğdayın, hazır olan buğdayın bü
yük bir parçasını eğer iyi fiyat verirseniz ofise alır
dınız. Eğer iyi fiyat vermezseniz, bu sene ve geçmiş 
senelerde de olduğu gibi, elinize de bir avuç buğ
dayı veremezler. O halde, siz öyle bir taban fiyatı 
tespit edecek ve onu da zamanından evvel ilân ede
ceksiniz ki, zürra ona göre toprağını sürsün, güb
resini atsın, hazırlasın ve ona göre tohumluğunu 
hazırlasın: O ölçüde ve o fiyata ekmesini temin için 
teşvikçi olun ve ondan sonra büyük bir ihtihsale 
memleket kavuşsun, onun da büyük bir kısmını 
ofise alın, memleketi buğday ithalinden kurtarın; 
kendiniz de sıkıntıya girmeyin ve memleketi de sı
kıntıya sokmayın. Ama bu böyle olmuyor muhte
rem arkadaşlarım, hemen anında o mahsulün istih-
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sal edileceği anda, hattâ piyasaya mal çıkarılıp, ser
best satış başladıktan bir müddet de sonra fiyatlar 
ilân edilir. Bu neye yarar ve neyi halleder? Hiçbir 
şeyi halletmez ve edemediği de meydandadır. Bunun 
üstünde sayın Bakanın ve Bakanlık erkânın ehem
miyetle durmalarını rica ediyorum. Aksi takdirde, 
bugünkü tatbikat ne netice verdiyse, bundan sonra
ki tatbikat da aynı neticeyi verecektir, bundan hiç 
şüpheniz bulunmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biraz tenkit edecek, biraz itham edecek, biraz 

ikaza yöneleceğiz! Onun için, bütün bunlardan evvel 
Bakanlığa bir teşekkürüm var, onu arz edeyim; geç 
kalmışlardır, kendilerinden evvelki hükümetlerin de 
kabahati vardır, kendilerinin de vardır; ama yine 
kendileri bana göre beraatı zimmet etmiştir. Çünkü, 
şu buğday ve ekmek mevzuunu ele alıp, cesurane 
bir karar vermişlerdir. Başka da ne vardı ki?... Or
tada iki türlü fiyat; bile bile, göre göre bir sürü 
suiistimallere yol açacağız, Hazineyi milyonlarca, 
milyarlarca lira zarara sokacağız ve ondan sonra da 
vatandaşa ucuz ekmek yedireceğiz diyeceğiz. Kimse 
kimseyi kandıramaz. Hükümetin iktisadî kaidelere 
uyarak almış olduğu bu karar doğru idi, normaldi 
ve hatta biraz gecikmiş bir karardır. Öyle de olsa, 
şerefi bugünkü Bakana ve Bakanlık erkânına aittir. 
Dün de bu fiyatı zamanında normal olarak tespit et
mediği için, yine bunun da; yani bu buğday fiyatı
nın zimmeti bu Bakanlık üzerinde kalmıştır. Biliyor
sunuz geçen sene buğdayın dünya fiyatı nerelerdey
di, biz hangi fiyatları, ne düşük fiyatları Hükümet 
olarak tespit ettik ve ondan sonra bu fiyatlar naza
rî kaldı, afakî kaldı, normal piyasa ne ise, o piyasa 
üzerinden buğday alındı ve satıldı. Ofis de bildiğiniz 
gibi buğdayı alamadı ve işin garibi tarafı şudur ki 
muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlık dışarıdan 300 
küsur kuruşa Ofise buğday ithal ettirdi. 300 küsur 
kuruşa dışarıdan buğday ithal ettiren bu bakanlık, 
dahilde benim zürrama, çiftçime bunun üçte bir fi
yatında fiyat tespit etti ve öylece de bunun muba
yaasına kalktı. Bu bir muhaldi ve nitekim bu mu
hal de tahakkuk etmedi. 

Sayın Bakan ve muhterem Ticaret Bakanlığı er
kânı, bir meseleye dokunacağım. Bakanlığınızda ti
caret ateşeliği mevzuunda gördüğümüz şu: Müdeb
bir bir tüccar gibi değil, normal bir memur gibi 
dahi ticaret ateşeleriniz 'çalışamıyor. Kusura bakma
yın belki ağır olacak, özür dilerim; ama ticaret ate-
şelerinizin varlığı ile yokluğu bence hiç mesabesin

dedir. Görüyorum muhterem arkadaşlarım, ticaret 
ataşesi diye gönderilen arkadaşlarımızın birçoğu 
gittiği yerin lisanını bile bilmiyor. Ticaretten bihaber, 
nerede müdebbir mütedbir bir tüccar gibi olması? 
Ömründe alış veriş görmemiş, ticaret yapmamış. 
Masa başında klâsik memur olarak yetişmiş, gidiyor 
falan memlekete, Türkiye'nin ticaretini ayarlayacak. 
Dikkat ediniz, bu memurların vazife gördükleri za
manda sicillerine bakınız; hangi maddeyi, hangi ti
caret ataşesi zamanında Türkiye'den satma imkânı 
başka bir memlekete hâsıl olmuş? Yok böyle bir şey, 
göremezsiniz veya satılıyorsa, miktarını artırmak?... 
O da yoktur. Arz etmiştim ya, lisanını dahi bilmez. 
Şayet biraz Fransızca biliyorsa, o da biraz; hattâ bi
raz lisan öğrensin diye ticaret ataşesi veya muavini 
olarak yollarlar, Arap âlemine gönderirler. Arapça-
dan bir kelime bile bilmez. Bildiği yarım Fransızca 
ile Arap âlemine gidecek; Libya'dan veya şurada, bu
rada ticaret ataşeliği yapacak ve Türkiye'nin pamu
ğunu veya pamuktan mamul mallarını veya sınaî ma
mullerini, dikiş makinesinin veya buz dolabının ihra
catını oraya temin edecek. 

Muhterem arkadaşlar, bu ticaret ataşeleri, yerle
rinden oynamıyor, oturduğu odadan çıkmıyor. Üs
tünde biraz da Hariciyenin baskısı var, bir de ora
daki sefirin emri altındadır, serbest çalışma imkânı 
da verilmez. Bu biraz Hariciyecilerin veya kanunun 
veya tatbikatın kabahatidir. O da orada öyle durur. 
Yazık değil mi, kimi aldatıyoruz zannediyorsunuz, 
bu ticaret ataşeleri vasıtasıyle? Türkiye'nin ticareti 
gelişecek: 

Arz ediyorum muhterem arkadaşlar, memur zih
niyeti ile yetişmiş, biraz lisan biliyor veya bilmiyor, 
o meleketin hususiyetlerini vakıf bile değildir. Piya
sayı kontrol edip de, neyin Türkiye'den oraya ihra
cat edileceğinden bihaber: Ne satılır Türkiye'den bu
raya, ne gelir, îıasıl afişe edeceğim bunları da, bu 
alış verişi çoğaltacağım diye bunları bilme olanağı 
yok. Öteden beri böyle devam eder; ama burada za
man zaman gelirler üç beş tane daha kadro ilâve 
edilir. O kadrolarla yeni adamlar gönderilir ve tek
rar ediyorum muhterem arkadaşlar, isim vermeden 
söyleyeceğim; çok kere de kayrılarak gider ticaret 
ataşeleri. Arz ediyorum, lisan bilmeden oraya giden 
kimse ne tüccarlık yapacak? Ömründe ticaretten, 
alış verişten anlamayan adam ne yapacak? 

Arkadaşlar, bir kere daha söylemiştim, Avrupa' 
yi gezdiğimde gördüm, her tarafta Acemlerin Şah'la-
rmın resmi orada, mağazalar açmışlar, halı satiyor-
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lar. Türkiyemizin halısı satılmıyor. Niye, neden? Al
lah rızası için bir vekil bu hususa eğilsin, oralara 
gittiğinde baksın, niye onların halısı satılıyor da, 
Türkiye'nin halısı satılmıyor, sebep ne? Maliye buna 
sebep ise, Ticaret Bakanı gelsin, şurada «Maliyenin 
şu yanlış tutumu yüzünden, Türkiye'nin emeğinin 
mahsulü olan halıyı dışarıya ihraç imkânı yok. sata
mıyorum.» desin. O da demiyor. Sanki işbirliği ha
lindeler. Maliye Bakanlığına kalırsanız, onun naza
rında herkes hırsızdır. Özel teşebbüse veremezsin, 
çünkü halıyı götürecek, parayı şu veya bu yoldan 
transfer edecek; yani bir nevi kaçakçılık yapacak 
gibi bir art düşünce ile karşınıza gelir ve ihracı önle
meye çalışır. Ticaret Bakanlığı da bunun karşısına 
çıkamaz ve «Sen ne yapıyorsun? Ben bu halıları sa
tacağım ve sana döviz temin edeceğim, bu kadar 
karşıma çıkma.» diyemez. Öylece Maliye Bakanının 
ağırlığı da kendisini gösterir. Tatbikat da budur. 

Muhterem arkadaşlar, 

Avrupa'ya gidiniz görünüz, şu yanımızdaki Yu
nanistan, Bulgaristan şu kadar şişelerin içerisinde 1 
marka turşu gönderiyorlar. Kavanozun içinde az 
miktarda turşu. Şu gördüğünüz Bulgaristan'ın turşusu 
Almanya'da, Fransa'da satılır. Yenmez, ağza alınmaz. 
Artık ona göre düşününüz Türkiye'nin neleri sebze 
olarak gitmez, neleri satılmaz. îşte görüyorsunuz por
takal. liman ve emsalinin rezaletini. îşte piyasa dol
muş, fiyatlar düşmüş, alan yok, satan yok. Kıbrıs'ta 
da bir sürü istihsal var. Organize edilip, kâğıtlara sa
rılıp dışarıya ihraç edilmiyor. Neden edilmiyor? Şu 
uzun 10-15 tekerlekli firijiderli kamyonlara güvencemizi 
bağladık. Ismarlandı, 150-200-300 tane geldi; bun
lar geldikten sonra Türkiye'nin ıspanağı lâhanası da 
Avrupa'ya gidecek satılacak, diye ümitle bekledik, 
10 senedir bekliyoruz, bu kamyonlardan da bir şey 
çıkmadı. Umarım ki, büyük ölçüde de bu kamyon
larla gidiş gelişten dolayı kaçakçılığa sebebiyet veril
mektedir. Onun da bazan suiistimaline şahit olduk. 
Ama Türkiye'nin ıspanağı lâhanası gitmiyor, gidemi
yor. Bunun için üzülüyorum, pazara gid:yorum en 
güzel lahanalar tanesi 2 kilo, 3 kilo. Kilosu 1 lira, o 
güzelim lahanalar pazarda yayılmış, alan yok satan 
yok. Niçin satamıyorum? Avrupa'lının lâhanası be
nimkinden daha mı çok? Hayır. Gitmiyor işte, gide
miyor. Onun için diyorum ki, ticaret ataşeleri mü
debbir bir tüccar gibi iyi bir şekilde burada yetiştiri-
lirse, o zihniyetle bu adamlara iş verilirse, hattâ arka
daşlar bunların maaşı da artırılsın, kanun konsun, 
madde konsun, ticareti geliştiren insanlara şöyle de 

i mükafat verilir densin. Zararı yok, bunları klâsik me-
1 murluğun ötesine çıkaralım ama bir şeyler yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu sözlerinizi ta
mamlamanızı rica. ediyorum efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkanım. 

I Muhterem Bakan, benim sizden özellikle bir ricam 
var : Vakti ile burada 10 sene 12 sene evvel söylen
di, hükümetler de söz verdiler, yapamadılar. O da 
şu: Cenup'daki kaçakçılığın önlenmesi. Askerle mi 
olur, mayınla mı olur, tayyare ile mi olur, topla mı 
olur, tüfekle mi olur, diye bir sürü münakaşalardan 
sonra, buralara serbest pazar açılırsa bu iş önlenir; 

} aksi takdirde mayın döşeseniz, Seddî Çin'i de ora
ya çekseniz bunu önleyemezsiniz, dendi. Zamanın 
hükümetleri de söz verdi; «Biz bu mevzuu tetkik 
ettik, esaslı etüt yaptırıyoruz, serbest pazar kurmak 
suretiyle bu kaçakçılığı önleyeceğiz» dediler. Bilmi
yorum, zatıâlinizin zamanında bu hazırlık bitti mi? 
Yoksa başlayan bu hazırlık devam mı ediyor? Sa
yın Bakanlığınız bu hususta bir karara varmak üze
re midir? Ümitli bir-noktaya varıldı mı, varılmadı 
mı? O zaman hükümetlerin ve parlamenterlerin itti-

I fakla bu iş üzerinde durduğunu ve en son karar 
olarak da, ancak serbest pazarla bu kaçakçılık önle
nir havasının bugün Bakanlığınızda hâkim olup ol
madığını bilmiyorum. Yoksa bu projeden, bu tasav
vurdan vaz mı geçtiniz? Yoksa, eğer bu metot haki
katen bir netice verecekse, bu neticenin üzerine gi
dilerek, şerefi zamanınızda size nasip olacak mı? 
Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Son sözünüzü söylemenizi rica 
I ediyorum Sayın Kalkaphoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Son sözümü de söyleyeyim Sayın Başkan. 

I Sayın Bakan siz başta olmak üzere, şu anda siz-
I den evvelki hükümetler ve Ticaret Bakanlığı ve er-
I kânınız da dahil büyük bir suçluluk altındasınız. Ku-
I sura bakmayınız. O da şu: 

I Milletin Ticaret Bakanlığı olarak size verdiği not 
I şu: «Bizi yağsız bırakan Ticaret Bakanlığıdır» di-
I yor. Millet bunu diyor. Kusura bakmayın, ben onun 
I elçisi olarak söylüyorum. Şu anda hiçbir bakanlık 
I Başbakan da dahil bunun mesuliyeti altında değil-
I dir. Sadece yağsız kalmanın mesuliyeti Ticaret Ba-
I kanlığının omuzunda kalmıştır. Ama niçin kalmış-
I tır, neden kalmıştır, nasıl kalmıştır? Bunu siz şu veya 
I bu şekilde izah edersiniz; ama bu töhmetin altından 
I zor kalkarsanız, gibi geliyor. Çünkü, milleti yağsız 
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bırakmak sizin ve bizim vazifemiz değildi, döviz 
meselesi değildi; bu beslenme meselesi idi. Kanun, 
nizam meselesi de değildi. Benden evvelki arkadaşı
mın söylediği gibi, her türlü çare bulunur: Milleti 
Ramazanda dahi yağsız bıraktık, bunun vebali al
tındayız. Ben de sizinle beraberim, benim de bir 
selâhiyetim yok; ama Hükümeti murakabe eden 
bir organın içinde bulunan bir eleman olarak ben 
de bunun töhmeti altında, bunun ezikliği içindeyim. 
Yine bir arkadaşımızın söylediği gibi, evimizde bir 
paket sana yağı veya yarım paket kaldı diye biz 
parlamenterler birimiz diğerimize dert yanıyoruz. 
Halk ne çekiyor, ne diyor? Bilmiyorum, ama her
halde çok açı bir şey. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son cümlemi arz ediyorum; fiyat meseleleri zabıta 

ile, kanunla, nizamla hallolmaz diye burada İsrar 
ederiz; her zaman söyleriz. İktisadî meselelerin ik
tisadî kanunları vardır, o ölçü içinde hallolur deriz. 
Hepimiz ittifak halinde bunu söyleriz; ama tatbikatına 
gelince yapmayız. Nitekim sayın Bakan, şeker mev
zuu da böyledir milyonlarca liralık şeker Cenup'tan 
kaçmakta ve Suriye'ye gitmektedir. 5 - 6 liraya giden 
şekerlerin yerine, Bakanlığınız yarın Türkiye'ye 
15-18 liradan yüzbinlerce ton şeker ithal etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Bunun çaresini siz ben
den iyi bilirsiniz. Bunu da biran evvel yaparsanız; 
o da, sizin hanenize zimmet değil, matlubunuza ya
zılır. Bu da sizin kazancınız olur. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir, okutu
yorum efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sa
yın Başkan, sırada daha kaç kişi var söyler misiniz? 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim önce kifayet 
önergesi okunsun. 

Sayın Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı 1975 malî yılı bütçesi hakkın

daki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim, 
Saygılarımla. 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

BAŞKAN — Sırada daha konuşmak için ismini 
yazdırmış dört arkadaşımız bulunuyor. Kifayet öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. Soru hakkı daha evvel ifa
de edildiği veçhile mahfuzdur. 

Ticaret Bakam Sayın Halûk Cillov. buyurunuz 
efendim. 

Sayın Bakan, konuşmanızın süresi bir saattir ve bu 
süre içerisine size sorulmuş olan soruların cevapları 
da dahildir, sürenizi ona göre tanzim ediniz lütfen. 

Buyurunuz efendim. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV — Te

şekkür ederi Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli 

üyeleri; 
Ticaret Bakanlığının 1975 yılı bütçesinin görüşül

mesi amacıyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu
nun kıvancı içindeyim ve şu anda hepinizi saygı ile 
selâmlarım. Konuşmalarımı üç çeyrek saat içinde ta
mamlamaya çalışacağım. Evvelâ Bakanlığımız tara
fında hazırlanmış «durum raporu» diyebileceğimiz 
kısmı sunacağım. Ondan sonra da öneri ve tenkitleri 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

Malumunuz olduğu üzere, dünya ekonomisi son 
üç dört yıldan beri hızlı bir şekilde oluşan ve birbi
rini izleyen birtakım gelişmelere sahne olmuştur. Bu 
arada uluslararası para bunalımı, hızlı enflasyon, iş
sizlik ve petrol bunalımı gibi nedenlerle ciddî bir sı
kıntı içerisine girmiş bulunuyor. Bu sıkıntıdan geliş
miş ülkeler kadar ve hatta daha fazla bir ölçüde ge
lişmemiş ülkeler de sıkıntı çekmişlerdir. 

1975 yılma bu görünümle giriyoruz ve şunu da 
ifade edeyim; 1975 yılında hızlı ve göze çarpacak 
bir düzelme beklememekteyiz. Dünya ekonomisi iki 
sorunla karşı karşıya bulunuyor: İşsizlik ve enflas
yon. Enflasyonun son alınanan ölçülere göre biraz 
yavaşladığı; ama işsizliğin bütün ağırlığını muhafaza 
ettiğini, dünya ekonomisi için kısa bir görünüm ola
rak söyleyebilirim. 

Değerli senatörler, 
Bu görünüm içinde Türkiye ekonomisi nasıldır? 

Bu itibarla, Türkiye ekonomisi hakkında da kısaca 
bahsetmek istiyorum. 

Türk ekonomisi 1974 yılında sosyal ve ekonomik 
yapısının özellikleri dışında, makro düzeyde ve ge
nellikle diğer ekonomilere benzer bir görünüm arz 
etmiştir ve hemen şunu söyleyim; Türkiye ekono
misi gelişmiş ülkelerin bağlı bulunduğu ithalât ve 
diğer yönlerden bağlı bulunduğu diğer ekonomilerin 
etkisi altında kalmıştır. Aksi de beklenemezdi. Tür
kiye ekonomisinin 1974 yılı içinde olumlu bir geliş
me gösterdiği söylenebilir. Bu olumlu gelişmenin 
göstergesini hepinizin de bildiği üzere gayri safi millî 
hâsıla hızındaki artıştır. Bu gayri safi millî hâsıla 
artışı 1974 yılında planın öngördüğü ölçüde % 7,5 
oranında olmuştur. Daha fazla bekleniyordu, belirli 
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nedenlerle (teferruata girmek istemiyorum.) % 7,5 da 
kalmıştır. Bunu olumlu bir gelişme olarak ifade 
edebiliriz. 

Türkiye ekonomisi 1974 yılında % 7,5 orajıında 
kalkınma göstermesinin başlıca nedeni, tarımsal ürün
lerde kaydettiği oldukça olumlu gelişmedir. «Olduk
ça» kelimesini kullanıyorum, aslında büyük bir ge
lişme değildir; fakat bir yıl öncesi ile mukayese etti
ğiniz zaman, 1973 yılında tarımsal üretim çok kötü 
bir düzeyde bulunuyordu. Onunla mukayese ettiği
miz zaman % 6,9 - % 7 tarımda bir gelişme görü
lür ki, bu şimdiye kadar görülenlerin içinde olumlu 
bir gelişme olarak nitelenebilir. Bunun yanında, ev
velki yıllara nazaran farklı bir görünümle karşılaşı
yoruz ki, o da sanayi sektörüdür. Sanayi sektöründe 
•% 12 civarında bir gelişme öngörülmüştür ve bunu 
da şimdiye kadar aşağı yukarı kaydetmiştir; fakat 
1974 yılında sanayi sektöründeki gelişme % 8 civa
rında kalmıştır. 

Diğer sektörlerde; ticarette ı% 9, ulaşımda % 12 
gelişme kaydedilmiş ve bunların tüm olarak ortala
ması bize % 7,5 bir kalkınma hızını getirmiştir. 

1974 yılında yine önemli bir konu olan yatırım
lardır. 

Yatırımlar plan hedefleri içinde aşağı yukarı ger
çekleşmiştir. Özel sektör yatırım hedeflerine ulaş
mıştır. Kamu sektörü yatırımları bir miktar hedefin 
altında kalmıştır; ama bununla beraber, yatırım har
camaları kamu sektörünün oldukça ileri bir aşama
da olduğunu da söyleyebilirim. Biraz sonra bu hu
susta daha fazla teferruatlı bilgi vermeye çalışaca
ğım. 

Para arzı, Türkiye ekonomisini 1974 yılında et
kileyen en önemli unsurdur. 1974 yılında para arzının 
% 20 oranında arttığını görüyoruz ve 84 milyar lira
lık bir noktaya ulaşıyoruz. Para arzında bu 84 mil
yarlık noktaya ulaşmamızın en büyük etkeni, teda
vüldeki para miktarındaki artıştır. Tedavüldeki para 
miktarı bir yıl içinde 7 milyarlık bir terakki göster
miş, 25 milyardan 32 milyara yükselmiştir. Bunun ya
nında banka kredilerinde de bir gelişme vardır. Ban
ka kredilerinde % 20 gibi hızlanma ile 90 milyar
lık bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bunun yanında, 
bu kaynakları geliştiren tasarruflarla ilgili olarak ban
ka mevduatı vardır. Banka mevduatının 1974 yılın
da aynı ölçülerde gelişmediğini söyleyebilirim, mev
duattaki gelişme % 9'dur. Bir taraftan krediler 
% 20, tedavüldeki para miktarı belirli oranda artar

ken, para mevduatı % 9 oranında artmış ve 87 milyar 
Türk Lirasına ulaşmıştır. Bu birinci görünümdür. 

İkinci görünüm, döviz rezervlerimizle ilgilidir. 
Döviz rezervlerimiz 1974 yılında en yüksek sevi

yesine ulaşarak 2 milyar 200 milyonluk bir düzeyde
dir. Bilâhara bu rakam biraz sonra açıklayacağım 
aşikâr nedenlerle yavaş gerilemiş ve sene sonunda 
dövizlerimiz 1 milyar 600 milyon dolara düşmüştür. 
Bu arada dövizlerimizdeki bu gerilemenin yanında, 
işçi dövizlerimizin de durumu malumdur. 
Türkiye'de son iki yılda; yani 1973 ve 
1974 yıllarında işçi döviz gelirleri aşağı yu
karı ihracat seviyesinde oluşmuştur. Yalnız 1974 yı
lında işçi döviz rantreleri 1,5 milyar dolara yaklaş
mış bulunmaktadır. 

Bakanlığımla ilgili olarak dış ticareti çok önemli 
bir konu olarak ve Türkiye'nin de bugünkü koşul
lar altında çok önemli bir sorunu olarak ele alıyo
ruz ve ihracat, ithalât durumuna bakıyoruz. 

İhracatımız 1974 yılında 1 milyar 532 milyon do
larlık bir düzeye ulaşmıştır. Bu rakam planın öngör
düğü hedeften 150 milyon dolarlık bir artış ifade 
eder. Plan 1 milyar 400 milyon dolarlık hedef öngö
rüyordu. Biz 1 milyar 532 milyon dolara yükselmi
şiz. 1973 yılına nazaran, ihracatımız 1974 yılında 
% 16 bir artış kaydetmiştir. Hemen burada dikka
tinizi çekerim, bunlar değer rakamlarıdır, miktar ra
kamları değildir. Hacim başka şeydir, değer başka 
şeydir. 

İhracatımızda bu gelişme yine bir noktada ifti
har edebileceğimiz, «iftihar» kelimesi fazla gelir; 
ama memnun olabileceğimiz bir rakam olduğunu söy
leyebilirim. Biz bu rakamın Ekim ayı sonunda 2 mil
yara kadar yükselebileceğini tahmin ediyorduk; fa
kat bilhassa bir noktada büyük bir gerileme kayde
dilmesi ki, o nokta da tekstil ve pamuk ihracatında
ki gerilemedir. Bu nedenle ihracatımızda beklenen 
gelişme hasıl olmamış ve ihracatımız biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, 1 milyar 532 milyon dolarda kal
mıştır. İhracat bakımından, pamuk meselesini de he
men burada bir parantez içinde söyleyeyim. 

1973 yılında pamuk ihracatımız 369 bin ton iken, 
1974'te elimizdeki stokun ve üstelik bu yılki istihsa
limizin de fazla olmasına rağmen, ihracatımız 183 
bin tonda kalmıştır. Tekrar ediyorum, 369 bin ton
dan 183 bin tona gerilemiştir. Yani, bu bir görünüm
dür. 

Şimdi, ihracatımızın çok önemli bir noktasına da
ha değinmek isterim. O da, Türkiye ekonomisinin ih-
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raçat bünyesinde değişiklik hâsıl olmuştur. O deği
şiklik sanayi ürünlerinin ihracatı ile tarımsal ürünle
rin ihracatı arasındaki farklılıktır. Evvelce, Türkiye 
ekonomisinde, daima tarımsal ürün ihracatı çok bü
yük bir ağırlık gösterirken, 1974 yılında ilk defa ta
rımsal ürün ihracatının ağırlığı nispî olarak azalmış, 
bunun yanında sınaî mamul ürünlerinin ihracatında 
belirli bir gelişme olmuştur. Rakamla ifade edeyim, 
bir yıl ara ile tarım ürünleri ihracatının payı Türkiye 
ihracatı içinde % 65 civarında bir ağırlığı Var iken, 
bu % 55'e gerilemiştir. Bu gerileme yanında sınaî 
mamul ihracatı % 33'ten, % 39 dolayına yükselmiş 
durumdadır. Buna bir bakıma, şahsen ben mesut bir 
olay diyebilirim. Çünkü, sınaî mamuller ihracatında 
Türkiye ekonomisi bir ağırlık ifade etmeye başlamış
tır. 

Gelelim çok önemli bir konu olan ithalâtımıza: 

Türkiye'de 1974'te ithalât beklenmedik bir geliş
me göstermiştir. 

Bu «beklenmedik» kelimesini bilhasa Aralık ayı 
için söyleyebilirim. Evvelce benim çalıştığım 1 0 - 1 5 
yıl önceleri, Türkiye'de 500 milyon dolara yükselişi 
ile iftihar ettiğimiz ithalâtımız, şimdi 1 ayda elde edil
miştir. 1974 yılının Aralık ayındaki ithalât rakamı, 
bir ayda 500 milyon doların üzerindedir. Tüm ra
kam ise birden bire 3 milyar 778 milyon dolara yük
selmiştir. Bunun nedenini sorabilirsiniz, «Niçin bir 
ayda bu kadar yükselebildi?» diye. Binaenaleyh, it
halâtımız büyük bir yükselme göstermiş ve biraz ev
vel de ifade ettiğim gibi 4 milyara yaklaşmıştır. Bu
rada da bir noktaya yine dikkatinizi çekmek isterim. 
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varında tüketim maddeleri olmuştur. 1974'te bu ra
kamlar birden bire değişiyor ve hammaddelerin ağır
lığı büyük bir gelişme kaydetmiş ve % 60 - 65 dolay
larına yaklaşmıştır. Yatırım maddelerinin ithalâtı-
mızdâki payı c/c 35 - 40'a yaklaşmıştır. Tüketim 
malarının payı ise değişmeyerek % 5 civarında kal
mıştır. Binaenaleyh, burada şu rakamları söyleye
bilirim: Bir yıl zarfında, yatırım maddeleri ithalâ
tında c/c 29 gelişme olmuş, tüketim maddelerinin it
halâtında % 74 gelişme olmuş; ama hammadde itha
lâtında ise c/c 133 gelişme olmuştur. Binaenaleyh, 
ithalâtımızın en büyük baskısı, hammaddelerde ol
muştur. Ham petrol ithalâtı konusunda bir rakam 
vereceğim. 1974 yılında hampetrol ithalâtı 707 mil
yon dolara yükselmiştir. Tüm ithalâtımızın 1/5'i ki, 
çok acıklıdır: Tüm ihracat gelirlerimizin yarısını 
hampetrol ithalâtına veriyoruz. Bu rakamları konuş-
turursak, karşımıza bu netice çıkıyor. Tabiî isterse
niz diğer maddeleri de verebilirim. Buğday için ne 
yapmışız, diğerleri için ne yapmışız... 

Bu görünüm içinde, yine ithalâtla ilgili bir hususu 
daha ifade edeyim. 

İthalât konusunda yatırım talepleri, büyük ölçüde 
karşılanmıştır. 1974 yılı için hazırlanan ithalât prog
ramında, özel sektör için 350 milyon dolarlık bir ya
tırım kotası öngörülmüş ve bunun tamamını özel 
sektör kullanmıştır. Kamu sektörü için 150 milyon 
dolarlık bir ithalât öngörülmüş, bu tamamlanmıştır. 
Ayrıca, kamu sektörüne 170 milyon dolarlık ek kota 
verilmiş ve o rakam da 320 milyon dolara yükselmiş
tir. Yani, aslında ileriye matuf yatırım taleplerini 
karşılama bakımından ithalâtta bir kısıtlama olma
mıştır. 

Sayın Başkanım, değerli senatörler; 
Bu hususları belirttikten sonra, bir de son yıllar

da ekonomide en önemli bir unsur olan fiyat istik
rarından kısaca bahsetmek istiyorum. 

Fiyat istikrarının durumunu belirleyen gösterge, 
toptan fiyat indeksleridir. Türkiye'de toptan fiyat 
indeksleri iki kaynak tarafından hesaplanır. Birisi, 
Bakanlığıma bağlı bulunan Konjonktür Dairesi tara
fından; ikincisi de, İstanbul Ticaret Odası tarafın
dan. 

Bakanlığım tarafından hesaplanan toptan fiyat 
indekslerinden kısaca bahsetmek isterim. Kusura bak
mayınız burada belki iki dakikalık bir izahat ver
mek zarureti içindeyim. Çünkü, basında büyük ten
kit konusu olmuştur. Bu nedenle, bu konuyu açık
lığa kavuşturmak isterim. Hemen şunu ifade edeyim 

İhracatımız c/c 16 artmış, ithalâtımız da bir sene 
içinde c/c 80 artmış. Tabiî bunun ikisi arasındaki 
rakamları hemen konuşturabilirsiniz: Türkiye'de bü
yük bir ticaret açığı hâsıl olmuştur. 1973 yılında 
769 milyon dolarda bulunan dış ticaret açığımız, 1974 
yılında 2 milyar 246 milyon dolara yükselmiştir. Ta
biî açıkça gözüküyor. Bu açık nasıl kapandı? 1 mil
yar 500 milyon doları - işçi dövizleriyle, 8 0 - 1 0 0 mil
yon doları net turizm gelirleriyle ve açık kalan da 
döviz rezervlerimizin bir miktar erimesiyle kapandı. 
Bu aşikârdır, bunu görmek ve burada açıklamak ge
rekir. 

İkinci bir husus, yine ithalâtımla benim gördüğüm, 
çok büyük ve önemli bir bünye değişikliği var. Sene
lerdir alışageldiğimiz ithalât rakamlarına bakalım, ben 
1 5 - 2 0 senedir bakıyorum, daima ağırlık, yatırım 
mallarında gözükmüştür. Bu, daima % 45 - 50 civa
rında olmuştur. % 45 civarında hammadde, % 5 ci-
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ki, rakamlar da değişmiştir. Bir ay evvel Bütçe Ko
misyonunda sunduğumuz rakamlarla şimdiki rakam
lar arasında fark vardır. 

Bir ay önce bütçe konuşması dolayısıyle gerek 
Başbakan Yardımcımız, gerekse bendeniz iki rakam 
sunmuştuk ve dedik ki; «1974 yılının 11 aylık rakam
larına göre, bir hesaba göre, fiyatlar umumî seviyesi 
% 17, diğer hesaba göre de % 30 yükselmiştir.» Bu, 
Sayın Başbakan Yardımcımız tarafından da, bendeniz 
tarafından da böyle ifade edilmiştir; yazımda da 
vardır. Ama, basında biliyorsunuz bir rakam bir 
bakana, diğer bir rakam da bir bakana atfedilmiş ve 
«Bu büyük rakam farkı nereden ileri geliyor?» diye, 
tabiî basın haklı olarak bu soruyu sormuştur. Çünkü 
büyük farklılık var. Şimdi bunu açıklayayım efen
dim : 

Huzurunuza üç rakamla geleceğim. Çünkü, ista
tistik budur ve hangisinin geçerli olduğunu da bilim
sel. yönden açıkça söyleyeceğim. 

12 aylık rakamlar ifade edilmiştir ve 12 aylık ra
kamlara göre 1974 yılının bir senelik ortalama ra
kamları, (Çok açıklıkla söylüyorum) 1973 yılının bir 
senelik ortalama rakamları, (Sene var karşımızda) bir 
önceki yılm yıllık ortalama rakamlarına göre 1974 yı
lında fiyatlar - umumî seviyesi % 29,4 yükselmiştir. 
Takriben % 30 oranında yükselmiştir. Binaenaleyh, 
bütçe üzerinde yapmış olduğum konuşma bu düzeyde 
idi. Bir yanılgıya uğramadığımı ifade edebilirim. Ta
biî bu sevinilecek bir olay değildir. Hepimiz bun
dan üzüntü duyabiliriz. İsterseniz, istatistikteki baş
ka rakamları da vereceğim, onu da kullanabilirsi
niz ve başka şekilde hesaplama da yapabilirsiniz, is
teyen bunları da kullanabilir. 

1974 yılının son ayının rakamını (Aralık ayının) 
alır, 1973 yılının ortalama rakamına bölerseniz veya 
oranlarsanız, yüreğiniz ferahlar; «Türkiye'de 1974 
yılında, fiyatlar umumî seviyesi % 19 artmıştır, 
fazla artmamıştır.» diyebilirsiniz ve yemin etseniz 
başınız ağrımaz, doğrudur, bu bir hesaplamadır. 
Şimdi, ikinci bir hesaplama tarzı söyleyeceğim. 

1974 yılı Aralık ayı rakamını alır da, 1973 yılı
nın Aralık ayı ile mukayese ederseniz. (Bu da bir he
saplama tarzıdır, bu da bilimseldir.) O takdirde fi
yat artışının Türkiye'de % 36 olduğunu da söyleye
bilirsiniz. Binaenaleyh, rakamlar bu şekilde konuş-
turulabilir, polemik açıldığı için burada bunu kısa
ca izah etmek ihtiyacını duyduğum için özür dilerim. 
Ama, bunlar içinde, en bilimsel, hep şimdiye kadar 
kullanılan geleneksel rakam, 1974 yılında fiyatlar 

I umumî seviyesinin % 30 dolaylarında yükseldiğini 
söyleyebiliriz. Bu fiyatlar genel seviyesini veriyor. 
Bir de ailelerin geçinme durumunu veren indeksler, 
göstergeler vardır. Bu göstergeler de Türkiye'de 
düzenleniyor. Hem Bakanlığım, hem Devlet İstatis-

j tik Enstitüsü ve hem de İstanbul Ticaret Odası tara
fından düzenlenmektedir. Tabiî bunlar içinde Ba
kanlığım tarafından düzenlenenlere iltifat ediyorum 
ve Ankara, İstanbul için hesaplanan rakamları ifa
de edeceğim. 1974 yılı için yapılmıştır, en son ra
kamları hesapladık. Hayat pahalılığının. 1974 yılın
da Ankara için % 15,5 civarında, İstanbul için % 24 
civarında arttığını söyleyebiliriz. 

Hemen bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. 
Göstergeler, yani indeksler kesin rakamlar değildir. 
Yine açıklıkla ifade edeyim ki, gerek Bakanlığım, 
gerek İstanbul Ticaret Odasının ve hattâ Devlet İs
tatistik Enstitüsünün düzenlediği bu rakamlar, gerçe
ği göstermekten uzaktır. Bazı metot hataları ile du
çar olmuştur. Her kuruluş kendi ölçüsü içerisinde 
bu hataları düzeltmeye çalışıyor. Nitekim, bu ra
kamlarda İstanbul ile Ankara arasında bu kadar bü
yük bir fark olmaması gerekir idi. İstatistikler bunu 
gösteriyor, biz de sizin huzurunuzda istatistiklerimi
zi ifade ediyoruz. 

İşte bunu bir bakıma düzeltmek amacıyle, Bakan
lığım içinde bir çalışmaya geçilmiştir. Toptan fiyat
lar, İstanbul'da 94 madde üzerinden hesaplanır, An
kara'da, Bakanlığım içinde 95 maddeden oluşturu
larak hesaplanır. Binaenaleyh, bu 94 - 95 maddede
ki rakamlara bakar ve «Türkiye'de şu kadar fiyat 
artışı olmuş.» deriz. Bu pek geçerli değil. Onun 
için şimdi Bakanlığım yalnız 95 madde değil, (Ba
kanlığım için 95'dir.) bin madde üzerinden bir in
deks tertibi üzerinde çalışmaktadır. Bu benden ön
ce başlatılmıştır ve en kısa zamanda bu hayırlı işin 
sonuçlarını sunmaya çalışacağız. 

Ekonominin genel görüntüsü içinde, şimdi Ba
kanlığımın 1974 yılında yaptığı faaliyetlerden kısaca 
bahsetmek ve 1975 yılı için öngördüğü durumu be
lirtmek istiyorum. 

1975 yılı için, malûmunuz olduğu üzere, bir it
halât programı düzenledik; bunu bir kararname ola
rak da yayınladık. Bu programın hazırlanmasında, 
evvelce olduğu gibi, yine genellik, eşitlik ve ale
niyet prensiplerine geniş ölçüde dayanılmak suretiy
le, 4 milyar dolarlık bir ithalât öngörülmüştür. 

1 Binaenaleyh, içinde bulunduğumuz 1975 yılında 4 
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milyarlık bir ithalât yapılması öngörülmektedir ve bu 
rakamın, 1 milyar 350 milyon doları yatırım mad
delerine, yine 2 milyar 300 milyon doları hammad
delere ve sadece 350 milyon doları da tüketim mal
larına gideceği tahmin edilerek hesaplanmıştır. 

4 milyar dolarlık ithalât öngörüyoruz, ihracatı
mız 1975 yılı için aşağı yukarı 2 milyar dolar civa
rında kalacağını tahmin ediyoruz. Yani, gözle görü
lür bir açık var. Gerçekte, içinde bulunduğumuz 
yıl 1,5 milyar dolar civarındaki ihracatı 2 milyara 
yükseltmek istiyoruz ve bütün çabamız bunun için
dir. Türkiye'yi hiç değilse bu programladığımız hede
fe ulaştırmak için, yeni bir ihracat düzeni, yeni bir 
ihracat rejiminde bazı özendirici tedbirlerle gelmek 
için Bakanlığımın değerli elemanları ile büyük bir 
çalışma içinde bulunduğumuzu söyleyebilirim. 

Bu arada Avrupa Ekonomik Topluluğundan da 
kısaca bahsetmek isterim. 

Türkiye, biliyorsunuz önce «6'lar», sonra «9'larla» 
oluşturduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu ile (Ortak 
Pazarla) belirli bir katma protokol çerçevesi içinde 
1.1.1974 tarihinden beri yürürlüğe konmuş bir itha
lât ve ihracat rejimi yürütegelmektedir. Türkiye'nin 
aldığı ve o gün için başarılı olan tavizler, günü
müzde bu başarılılığını (açıkça ifade edebilirim) ge
niş ölçüde yitirmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, yi
tirilen bu tavizlerin belirli ölçülerde tekrar gözden 
geçirilmesi için Bakanlığımda çalışma yapılmıştır ve 
bu çalışma, biraz sonra anlatacağım gibi, bizim doğ
rudan doğruya AET ile temas yetkimiz yoktur, biz 
de Dışişleri Bakanlığımıza görüşlerimizi bildirdik. 

Bu arada, biraz sonra arzu ederseniz yine bahse
debilirim. İngiltere ile olan bir pamuk ipliği duru
mu vardır. Bu basına intikal etmiştir ve bu durum 
bir noktada gerçektir: Türkiye son senelerde pamuk 
ipliğinde İngiltere'ye ihracatını birdenbire yükseltmiş
tir ve bu mesut bir olaydır. Hemen şunu söyleye
yim, rakamlara hayret edersiniz. İki yıl önce İngil
tere'ye olan pamuk ipliği ihracatımız sadece 64 ton 
iken, 1973'te 600 küsur tona, 1974'ün 11 ayında ise 
1 600 tona yükselmiştir. Bu durumdan telâşlanan 
İngiltere Hükümeti bunu bir noktada durdurmak is
temiş ve Türkiye'den yapacağı pamuk ipliği ithalâtı
nı 3 300 tonla sınırlama arzusunda bulunarak, böyle 
bir girişimde bulunmuş; fakat yapmış değildir. Biz 
de bu girişime karşılık bazı girişim ve önerilerimizi 
Bakanlığımız içindeki elemanlarımızla düşünerek, 
oluşturmuş ve yetkili Bakanlık olan Dışişleri Bakan
lığına iletmiş bulunuyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu kısa izahattan sonra bir noktaya daha değin

mek isterim ve ondan sonra tenkitlere cevap ver
meye çalışacağım. O da yabancı sermaye konusu
dur. 

Yabancı sermaye konusu malumunuz, bendeniz 
kişi olarak yabancı sermayenin belirli şartlar içinde 
Türkiye gibi bir ekonomiye yararlı olabileceğine ina
nan kişilerdenim. Bu şartların, özellikle teknolojik 
düzeyde ve tasarruf açığını giderecek düzeyde olma
sını; (iki noktada söyleyebilirsem) bu noktalara, he
deflere ulaştığı takdirde onun yararlılığına inanmak
tayım. 

Yabancı sermaye konusunda bugün Bakanlığım 
içinde sıra bekleyen, tereddüt uyanan tek bir dosya 
mevcut değildir. Hepsi yine yetkili mercilere iletil
miştir. Bakanlığımızın bu hususta bir yetkisi yoktur. 
Bakanlığımız bunu tetkik eder, mütalâasını belirli 
mercilere iletir: Belirli mercilerin başında da Dev
let Planlama Teşkilâtı gelir. Onlardan gelecek karar
lar bizim Bakanlığımızda ancak bir kararname şeklin
de tekrar yetkili mercie iletilir. 

Binaenaleyh, yabancı sermaye durumunda bü
yük bir değişiklik yoktur. 1974 yılında tek bir kuru
luşa yabancı sermaye verilmiştir. Üç kuruluşun ya
bancı sermaye hissesi artırılmıştır. Bazı yabancı ser
mayelerin faaliyetleri 6224 sayılı Kanuna aykırı gö
rülmüş ve lisansları iptal edilmiştir ve diğerleri de, 
az önce arz ettiğim gibi, belirli mercilere iletilmiş ve 
oradan cevap beklenmektedir. 

İkinci bir konu, (daha çok tenkitlere maruz kal
dığım için açıklamaya çalışacağım) Bakanlığımla il
gili, iç piyasanın istikrarının sağlanması; burada Ti
caret Bakanlığının bir varlık göstermesi yolundaki te
mennilere cevap vermek olacaktır. 

Çok haklı tenkitlere maruz kaldık, haklıdırlar. 
Ekonomide, mal dağıtımındaki düzensizliği ortadan 
kaldırmanın, spekülatif fiyat hareketlerini önleme
nin, stok rejimini ihdas etmenin lüzumuna inanıyo
ruz. Benden önceki arkadaşlarım da inanmışlar ve 
Bakanlığım içinde bir çalışma meydana getirmişler. 
Bu inanç Bakanlığımda mevcuttur. Gerek benden 
önceki çok yetkili Bakan arkadaşlarım, gerekse Ba
kanlığım elemanları aynı inanç içindedirler. Ben gö
reve başladığım zaman bunu tekrar oluşturduk ve 
yeni bir neticeye vardır; ama, bunu huzurunuza ge
tirmek yetkisine sahip değiliz. Bu, Ticaret Bakan
lığının iç ve dış ticaretinin düzenlenmesine ilişkin ka
nun tasarısıdır. Bizden sonra gelecek yetkili arka
daşlar bu kanun tasarısını isterlerse kendi görüşlerine 
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göre tabiî ki düzelteceklerdir ve Yüce Meclislere su
nacaklardır. Bu hususta Bakanlığımın görevi, ancak 
bu mevcut durumu belirlemek, üzerinde biraz daha 
düşünmek ve görüşlerini bir kanun tasarısı olarak 
sunmakla yetinmektir, daha başka yetkisi mevcut 
değildir. 

Sayın Başkanım, 
izin verirseniz, şimdi eleştirilere kısaca cevap 

vermek istiyorum. 
Önce C. H. P. Sayın Sözcüsünün eleştirilerine te

şekkür etmek isterim. Bu arada Bakanlığımız yetki
lilerinin başka Bakanlıklara aktarılmasının ve özellik
le kooperatiflerin Köy tşleri Bakanlığına devredilmesi 
olayının gözden geçirilmesini öneren görüşlerine mü
teşekkir olduğumu belirtirim. 

Aynı düzeyde Sayın Adalet Partisi Grup Sözcü
sünün de, günümüzün ekonomik şartları içinde ge
rekli tedbiri almakta sınırlı olan yetkilerimizi teslim 
etmesi itibariyle kendilerine de müteşekkir olduğu
mu belirtmek isterim. 

Bu arada yine Sayın Millî Birlik Grupu Sözcüsü 
ve diğer arkadaşların da konuşmalarına ve Bakanlığı
mız Bütçesi ile ilgili görüşlerine ve önerilerine bil
hassa teşekkür ederim. 

Bakanlığımıza yöneltilen tenkitler birkaç nokta
da toplanmış bulunuyor. Bunlara sırasıyla cevap ver
meye çalışacağım. 

Birincisi, haşhaş konusuyla ilgilidir. 
Bakanlar Kurulunun 1 Temmuz'da aldığı bir ka

rarla, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütül
mek kaydıyle, haşhaş ekimine 7 ilde yeniden izin 
verilmiştir. Binaenaleyh, açıklıkla ifade ediyorum, 
ekim yetkisi Bakanlığıma bağlı olan Toprak Mahsul
leri Ofisine verilmiştir. Biraz sonra açıklayacağım 
gibi, Ticaret Bakanlığının bugün ele gelen yegâne 
yetkisi buğday konusundadır. Diğer hiç bir yetkisi 
hemen hemen yoktur. Binaenaleyh, Kararname ile 
aile başına azamî 5 dekar ekime müsaade olunmuş 
ve toplam 200 bin dekar azamî limit tanınmıştır. 
Bunun üzerine müracaat sırasına ve müracaatçıların 
alınan beyanname taleplerine göre ve bir de burada 
(çok önemli bir nokta) kontrolü daha etkili yapabil
mek için, talep sahiplerinin belirli gruplar halinde 
toplanıp, toplanmaması konusu dikkate alınarak be
lirli. izinler verilmiştir. Binaenaleyh, halen 100 980 
çiftçi ailesine toplam 200 bin dekar üzerinde ekim 
müsaadesi Bakanlığımız tarafından verilmiş bulun
maktadır ve bu ekim müsaadesi verilirken, biraz 
evvel açıklamaya çalıştığım hususlar göz önünde tu
tularak verilmiştir. 

Üretilen bu haşhaş kesimlerinde bazı tedbirlere 
giriştik. Bu sene için ihraç edilecektir; ama gelecek 
yıldan itibaren Türkiye'de kurulmakta olan afyon al-
koloitleri fabrikasında ilâç haline getirilecektir. 

Yine sayın konuşmacı, projelerin devam edip, 
etmediğini sordular. 

Projelerin devam ettiğini, bana verilen nottan öğ
rendim; ama şunu biliyorum ki, bu projelerin yürüt
me yetkisi bize ait olmayıp, sorumlusu olan Tarım 
Bakanlığına aittir. 

İkinci konu, yağ meselesidir. 
Bu çok önemli bir konu. Burada bazı açıklama

larımı samimiyetime bağışlamanızı peşinen rica ede
ceğim. Bu şerefli göreve başladığımın bir hafta 
sonrası, benim de evimde yağ olmaması ve herkes-
den aynı sıkıntıyı işitmem dolayısıyle, yağ işini ele 
almak istedim. Bakanlığımda, bu yetkinin direkt 
bana ait olmadığım ve başka bir Sayın Bakanlığa ait 
olduğunu söylediler. Konuyu az çok biliyordum ve 
Türkiye'deki bir konunun şu veya bu sektöre ait olur
sa olsun «biliyorum» demenin ayıp olmadığını da dü
şünerek, «Ben bu işi hallederim», diye ortaya çıktım 
ve ilk tecrübesiz, başarısız beyanatımı «Bir hafta için
de bu iş halledilir.» demekle yaptım. Ben, şu ne
denlerle bu konunun bir hafta içinde halledilebilece
ği görüşü içindeydim. Hakikaten bana inanınız, 
elimde dosya ile, dört Bakan arkadaşımı teker te
ker ziyaret ederek, (çünkü, dün de bu konuda büyük 
bir tenkide uğradığım için bunu burada açıklıyorum) 
bizzat Bakan arkadaşlarımın makamlarında, onların 
görüşlerini almak suretiyle bir görüş oluşturduk. Bu 
görüş Kuruldan çıktı. Fakat, bizim üstümüzde bir 
kurulun mevcut olduğunu biliyorduk, o kurulda, ya
ni Fiyat Kontrol Komitesinde iki hafta kaldı. Biz
de bir hafta, iki hafta da Fiyat Kontrol Komitesinde 
kalmakla, demek ki üç hafta oluyor; ondan sonra, 
bir karar meydana çıktı. Bu karar ve bütün ka
rarlara saygı duyuyorum, benim görüşlerime uyma
makla beraber, Bakanlığımla da yapılan istişareye 
ve ben de bir kabine üyesi olarak, o karara uymak 
zorunluğunu saygıyla duydum ve onu yürütmeye gir
dim. Bu oluşan fiyat üzerinden piyasaya yağ arz 
edilebilmesi için belirli bir prensip vardır. Bir ka
mu kuruluşunun elinde haftalarca duran 4 bin tonluk 
yağ stokunun 2 bin tonunu belirli fabrikatörlere, 2 
bin tonunu belirli kuruluşlara verilmesi öneriliyordu. 
Bu tavsiye vardı. «Yapılır» dendi. Devlet çarkının 
işleyişini bilmiyordum, Tam bir ay sonra Ba
kanlar Kurulunda bana sordular, «Ne oldu?» dedi-
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ler. Büyük bir tesadüf tam bir ay olmuştu, günü 
gününe. Ben bu 2 bin tonu bir kuruluştan (îsim söy
lemiyorum, kusura bakmayın. Bütün kuruluşlara 
saygı duyarım) bir kuruluşa götüremedim efendim. 
Türkiye'de 4 bin ton mevcut yağ var; bu bir kuru
luştan bir kuruluşa gidemedi. Ondan evvel yine dü
şündük, «Türkiye'de ne yapabiliriz?» Bakanlığımın 
içinde gece gündüz bunu düşündüm. Çünkü, çok bü
yük sorumluluktu. Evde dahi soruyorlardı, alay 
mevzuu olmuştu. Bunun üzerine (Benim nazarımda 
en büyük geriliğimdir) ekonomik olmayan bir tedbire 
başvurduk. O tedbir de, Türkiye'de üretildiği halde 
soya yağı, ondan bir adıma gittim (Bu da ayıp de
dim, utandım) ve hiç olmazsa soya çekirdeğini it
hal edelim, dedim. Bakanlar Kurulundan bunun 
sıfır ithal gümrüğüyle ithal etme olanağını sağladım. 
Bakanlar Kurulu bunun kararını verdi. 

Bu ithalât suretiyle (Bunda da yanılmazsam) bir 
hafta - on gün sonra evlerimizde, köylerimizde Sana 
yağına (Aman, ismini söylemeyeyim) Tarin yağma 
veyahutta başka yağlara kavuşacağız; ama ekonomik 
değildir. Ekonomik değildir. Çünkü, bunu ithal 
ediyoruz. Türkiye bunu üretebilir. Bunun nedeni, 
hepinizin bildiği gibi şudur: Ayçiçeği yağının taba
nının tespit edilmesi, ayçiçeğinden oluşan yağm ta
vanının tespit edilmesindeki isabetsizlikten doğmak
tadır. Bu isabetsizlik ortadan kalkmadığı müddetçe, 
bugün için 1 - 2 aydan beri oluşturulan bu yağ sıkın
tısı gelecek sene tekrar karşımıza çıkabilir. 

Binaenaleyh, yağ için bunu belirtmekle beraber 
bir noktaya burada yine temas etmek istiyorum. 

Lütfen, yağ deyince tereyağı ile margarin yağı
nı birbirinden ayıralım. Ben de bunu Bakan olduk
tan sonra öğrendim. Margarin yağı Bakanlığıma ait 
değildir. Margarin yağının üretimi bir başka Sayın 
Bakanlığa aittir. Tereyağının ithalâtı ve dağıtımı yine 
Bakanlığıma ait değildir, bir başka Sayın Bakanlığa 
aittir. Biz bunlar arasında bir çalışma gerçeği için
deyiz. 

Şimdi, burada bir hususu belirtmek isterim. Şa
yet, ileride bendeniz belki iki gün, belki en çok bir 
iki hafta içinde bu şerefli görevden ayrıldığım zaman 
Ticaret Bakanlığının şayet fonksiyonlarının lâyıkı 
veçhile yapılması isteniyorsa, bu takdirde ondan bek
lenilen sorumluluklara karşılık yetkileri verilmelidir. 
Aksi halde, Ticaret Bakanlığının adını ben olsam, 
bilmiyorum, belki bir «Koordinasyon Bakanlığı» şek
linde değiştirmenin daha isabetli olacağını, kusurla
rınıza sığınarak, tecrübelerime dayanarak huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum. 

Tereyağı konusunda, diğer bir Sayın Bakanlık 
tedbirler almaktadır, onu yakinen biliyorum, 180 
bin tonluk bir ithalâtı olmuştur, 40 tonluk ithalâtı 
da bugün olacaktır sanıyorum. Binaenaleyh; vitrin
lerde birkaç gün için biraz tereyağı görebileceğiz; 
fakat margarin yağı, sandığım gibi, ümit ettiğim gi
bi bollaşırsa, bu takdirde tereyağı tüketimi azalır 
ve tereyağı tüketiminin azalması dolayısıyle yine is
teyenler tereyağı bulabilirler. Bu bakanlıklar ayrı 
ayrı bakanlıklardır. 

Pamuk ve pamuk ipliği konusu : 

Pamuk ipliği ve pamuk, Bakanlığımın konusu dı
şındadır. Bu konu, yağ konusu Bakanlığıma gel
mezden aşağı - yukarı altı ay önce etüt ettiğim, ça
lıştığım bir konu idi; ama pamuk konusunu müsaa
denizle bilirim. Pamuk konusunu hallederim diye 
gelmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istir
ham ediyorum. 

Sayın üyeler, Ticaret Bakanlığı Bütçesinin biti
mine kadar oturum süresinin devamını öneren bir tak
rir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin, Ticaret Bakanlığı bütçesi bitene 

kadar devamını arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, teşekkür ede
rim Sayın Senato üyeleri. 

Pamuk konusu, bir bakanlığa aittir; pamuk ip
liği konusu kısmen bir bakanlığa, kısmen daha ge
niş ölçüde başka bir bakanlığa aittir. Bugün kısmen 
benim nazarımda, yağ yemesek olur, diye düşünüyo
rum; ama pamuk öyle değildir, pamuk bugün Türki
ye'nin en önemli konularından biridir. Altında çok 
büyük ekonomik sorunlar yatmaktadır ve gelecek se
neye bunların vecibeleri çok yüksek olacaktır. Şu ve
ya bu şeyi de tenkit etmek istemiyorum. Pamuk me
selesinin halledilmesi veyahutta bir düzeye ulaştırıl
ması için yetkim olmamakla beraber, Bakanlığım-
daki değerli elemanların yapmış olduğu bir araştırma 
üzerinde çalıştık ve bu araştırmayı yetkili mercilere 
ilettik; ses çıkmadı. Tuttuk, tekrar kendimiz o mer
cilerde, nasıl olsa kurul üyesi bulunuyoruz, konuş
maya çalıştık, dile getirmeye çalıştık. Diğer Sayın 
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Bakan arkadaşlarım da konu üzerine eğildiler; fakat 
konu üzerine eğilmek, çalışmak, açıkçası bir şey 
ifade etmiyordu. Ben bilmiyorum siyaset hayatını, 
hemen olacak zannediyordum, bir neticeye varamı
yoruz. Onun üzerine konuyu bir defa da yerinde 
görmek, bu hususta tecrübeleri olan kişilerin görüş
lerini almak amacıyle bir seyahate gittim, oradan 
elde ettiğim değerli fikirleri de oluşturarak bunu bir 
öneri olarak ilgili Bakan arkadaşıma verdim. Keli
meleri tam inançla söylüyorum; bugün sabahleyin 
buraya huzurunuza gelmeden evvel o Bakan arkada
şımın okuduğunu ve bugün öğleden sonra beraber 
ikimiz buluşalım, bu öneriyi de, gerekli olan kendi 
önerileriyle beraber, (çünkü onlar yetkilidir, ilgili 
kuruluşa götüreceğini söylediler) zannediyorum ki, 
Sayın Bakan arkadaşım da bunu en kısa zamanda hal
ledeceklerdir. 

pamuk ipliğine gelince: 
Pamuk ipliği de aynı şekilde yine Bakanlığımı 

doğrudan doğruya ilgilendirmemekle beraber; çünkü, 
herkes bunu bilmeyerek Bakanlığımdan talep etmek
tedirler. Aldığım telgrafların yüzde 75'i, Bakanlı
ğımla ilgili değildir, ifade edebilirim; hepsinin foto
kopisi vardır bende, fotokopi ile sayın bir Bakan
lıkla yetinmekle görev görüyorum. 

Pamuk ipliği konusu; Ekonomik Kurulda oluşmuş
tur, belirli bir karar şekline dahi gelmiştir. Zannediyo
rum ki, yarınki kurulda, hiç değilse bir hafta sonra is
tenilen şekilde, inanıyorum eğer böyle çjkarsa, Türki
ye ekonomisinde hiç değilse buradaki sıkışık anahtarı 
açacak bir şekilde bir sonuca bağlanacaktır. 

Hayvancılık, et konusu, Et - Balık Kurumu konu
su: 

Burada sayın konuşmacıların önerilerine saygı du
yuyorum. Yalnız Et - Balık Kurumu hakkında ben de 
bir şey söyleyeyim. 

Et - Balık Kurumu benim de, bu göreve başlama
dan önce en çok tenkit ettiğim, faaliyetsizliğini tenkit 
ettiğim bir Kurumdu. Faaliyet yok, bütün kombina
ları boş durur derdim. Bu sene çok büyük bir faali
yet içine girmiştir, sebebi de şudur; çok büyük bir sır 
değil: 

100 olarak bir düzey kabul ediniz. Bilfarz et fiyatı 
diyelim 100 kuruş. Etin alınmasını bu Kuruma, «sen 
130 kuruştan alacaksın; ama bu etin satışını "75 - 80 
kuruştan yapacaksın.» demişler. Bu durumda Et -
Balık Kurumu faaliyete geçiyor. Elinde 500 milyon li- i 
rası var. Kasım ayında oluyor bu iş, «500 milyon lira- I 
ya beceremem, 1 milyara çıksın» diyor. 1 milyara i 
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çıksın, diye yazı gidiyor, yazı gerekli mercilerde bek
liyor. hayvancılar buraya geliyor. Hayvancılar 
çok haklıdırlar, ben de onun yanındayım, bi
raz evvel de tezkere aldım, hergün de tez
kere alıyorum, hergün sayın milletvekillerimin ziya
retlerinden şeref duyuyorum; ama Et - Balık Kuru
mu fazla bir şey yapamaz. Şu bakımdan yapamaz : 
Elindeki mevcut kombinalar tamamen doludur. Etini 
satıp yerine koyacaktır. Nihayet, başka yerlerde kesil
miş hayvanı saklayamamaktadır. Sürü sahipleri yine 
çok haklı olarak, tabiî ki 130 kuruşa satmak olanağı 
olan bir hayvanım 100 kuruşa serbest piyasada sat
mamaktadır, illâ 130 kuruşa haklı olarak satmak iste
mektedir, fakat, bu Kurumun da ne parası vardır, ne 
de kâfi miktarda deposu vardır. «Deposu yapılsın» 
deniliyor. Yapılıyor efendim. 2 - 3 deponun yapılma
sına bu sene başlandı, ancak seneye bir netice alabilir. 

Hemen yine şunu söyleyeyim: Et - Balık Kurumu
nun Türkiye hayvancılığında et kurumunda etkisi yüz
de 10 civarındadır, gerisi serbest piyasada oluşuyor. 

Binaenaleyh, bir rakam daha vereyim; ne yapalım 
bu Et - Balık Kurumunu kurtarmak için? Rica ettik, 
bir kararname çıkarılsın, 200 milyon lira çıksın. Bu 200 
milyon liranın hiç değilse 100 milyon lirasını, borçlu 
bulunduğumuz et sahiplerine verelim, 100 milyon li
rası ile de hayvan alalım dedik. Kararname çıktı;fa
kat çok saygı duyduğum bir Kurul, «ben bu parayı 
veremem» dedi. Dün sayın Bakanından (Artık ekono
mide bilmiyordum, Kabinede rica ile oluyormuş) rica 
ettim, kabul buyurdu sayın Bakan; «50 milyon lirasını 
vereceğim» dedi. Et - Balık Kurumu 50 milyon lirası
nı alacak, müjdeliyorum. Çünkü, birçok sayın mil
letvekili, senatör arkadaşlarım, «Aman et.» diyorlar. 
Bunlar, eline geçen pay nispetinde hayvan sahiplerine 
dağıtacaktır, yine eline geçerse. Binaenaleyh, Et - Ba
lık Kurumunun acıklı durumu budur. 

Bir de bir nokta var, benim hakkımda ve benden 
evvelki çok sayın selefim hakkında da bir Meclis Araş
tırması istenmiştir. Buna saygı duyuyorum, bu mu
hakkak yapılsın. 

Et - Balık Kurumunun et alımiarıyle ilgili Karar
name demektedir ki; «% 50 randımanlı eti alacaktır, 
bu Kurum.» Ama hayvan sahipleri, «Ne olur, benim 
hayvan yüzde 50 olmaz da yüzde 40 olursa, aynı fiya
ta al» diye baskı yapmaktadır. Binaenaleyh, baskı bu
radan gelmektedir. Et - Balık Kurumunun başında olan 
Bakanlık olarak bendeniz, sayın Müdür arkadaşım, bu 
durum karşısında ancak yasalar altında faaliyet gös
terebilmektedir, onun dışına çıkamamaktadır. 
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Sayın eleştiriciler fiyat kontrolü lüzumunu ifade 
buyurdular. Bunlara katılıyorum ve biraz önce ifade 
ettiğim gibi Türkiye'de fiyat kontrolünü, bugünkü ya
salar içinde ancak bu kadar yapabilirsiniz, başkasını 
yapamazsınız. İktisatçı olarak, acı ile bunu ifade ede
bilirim. 

tki durum var, bunu da burada söylemezsem ben 
nerede söyleyeceğim, bir daha bu şerefe ben nerede 
nail olacağım? iki imkân var; ama önermiyorum, sa
kın o şekilde anlaşılmasın. Tüketimi, üretimin bu du
rumu karşısında ve bu kaçakçılık karşısında ya vesika
ya tabi tutacaksınız, ya «Milli Korunma» yi tekrar ge
tireceksiniz. Ama, sakın bunun taraftan olduğumu san
mayın ha... Meselâ, geçici olarak bunlarla yürüyebi
lirsiniz: Geçici olarak, sakın taraftarı olduğum şeklin
de anlaşılmasın. 

İkincisi, ciddî bir düzenlemeye gitmektedir. Bir 
kanun teklifimiz var elimizde. Bu kanun teklifi ile 
kısmen önlenebilir; ama bunun asıl önleme şartı ikti
sadî şartlardır, üretimi artırmaktır. Binaenaleyh, eko
nomimizin ancak üretimi artırmada başarı gösterdiği 
ölçüde başarıya ulaşabileceğini açıklamak isterim. 

Taban fyiatları politikası üzerinde tenkide uğra
dık. Çok haklıdırlar; ama çok yazıktır ki, bu tenkid-
lerden nasibimi alamıyorum. Çünkü Bakanlığım yal
nız buğday fiyatlarının taban fiyatlarıyle ilgilidir. Ne 
pamuk fiyatları, ne fındık fiyatları, ne üzüm, ne in
cir, ne ayçiçeği.. Bütün bunlar, diğer Sayın Bakan
lıkların yetkisi dahilindedir; ama bu tenkidlerinizi Sa
yın Bakan arkadaşıma ileteceğimden emin olabilir
siniz. 

Zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. 
Sayın Senatörler, Sayın Başkanım, Yüce Senato 

üyeleri; burada sözlerime son verirken, şahsım adı
ma ve Bakanlığım adına hepinizi büyük bir saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakanım, bir dakika lütfeder misiniz? Şim

di Başkanlık vasıtasıyle size yöneltilen soruları takdim 
ediyorum, bunlara da isterseniz sözlü olarak, ister
seniz soru sahiplerine yazılı olarak sonradan cevap lüt
fedebilirsiniz. Arz ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Afyon Karahisar 
Ahmet Karayiğit 

«Soru : 
Haşhaş ekimini kontrol için lüzumlu olan vasıta

lar alınacak mı veya alınması için Maliye Bakanlığı 
ile mutabakat sağlandı mı?» 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Efendim, konuyu biliyorum, eğildim konu üze
rinde. Biliyorsunuz, bu sene haşhaşta uygulama, ev
velki senelere göre farklı. Evvelce haşhaş kozasının 
kesilmesini öneriyorduk, şimdi kesilmemesini öneri
yoruz. Binaenaleyh, bu karar çıkmıştır. Mühim olan, 
haşhaş kozalarının kesilmemesidir. Kesilmediği, takdir
de usare çıkmayacak ve asıl afyon kaçakçılığına yol 
açan süt dışarıya akmayacktır. Bunu önlemeye çlışı-
yoruz. Bunun önlenmesi kararla olmaz, tabiî kontrol 
etmek lâzım. Bu kontrollar Mart ayının başından itiba
ren sürdürülecektir. Belirli araçlara ihtiyacımız vardır. 
Bu araçların verilmesi için Sayın Maliye Bakanlığı nez-
dinde teşebbüste bulunduk ve bu araçların zamanında 
verileceği yolunda vaat aldık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

ikinci suali arz ediyorum. 
«Aşağıdaki sualimin Sayın Ticaret Bakanınca 

cevaplandırılmasına delâlet ve emirlerinizi saygı ile 
arz ederim.» 

Sayın Cahit Ortaç tarafından sorulmuş soru : 
«Sıkıyönetim İdaresince, anarşistlerle işbirliği yap

tığı Bakanlığa bildirilen ve Bakanlığınız müfettişleri 
tarafından tahkikat yapılarak olayın doğruluğu tespit 
edilen bir şahıs için Bakanlıkça Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlüğüne tayini için kararname hazırlanıp 
bazı bakanlar tarafından imzalandığı doğru mudur? 
Sonuç nedir?» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV — Ce
vaplandırayım efendim. 

Efendim, bu konudan hakikaten şahsen benim ha
berim var. Et ve Balık Kurumunun Genel Müdürü 
buradadır. Bana verilen ifade ve kendisinin de şahsen 
bana söylediği, münasip görüldüğü takdirde, hattâ 
pek hevesli olmadığı görevinden ayrılmak istediğini 
ifade etmiştir, benim yanımda. Şu veya bu sebeple. 
Bilmiyorum; ama bunu söylemiştir. Onun üzerine ne 
yapacağız, diye düşündük ve bilmiyorum, tecrübem 
yok, «kimler var namzet» dedik, belirli namzetleri 
gösterdiler. Bu namzetler içinden bir tanesinin en mü
nasip olduğunu söylediler. Bir - iki kişiye sordum ve 
bu namzedin münasip olduğunu da bana ifade ettiler. 
Bu namzedin yüzünü şu anda görmedim. Bu namzet 
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üzerinde bir kararname hazırlığına girdim, yine sa
yın bir bakan arkadaşım beni ikaz ettiler, dediler ki; 
«Aman falanca arkadaşın şu gibi durumu vardır, bu
nu tetkik edin» Bunun üzerine, ben Bakanlığımda bu
nun dosyasını şahsen inceledim. Bu arkadaşın yüzünü 
görmedim; ama şahsen dosyasını inceledim. 

Böyle bir eyleme girildiği ifade edilmiyor, böyle 
bir eyleme karışan bir kişiye, paraf ile vazifesinde 
çalışması yolunda bir kabulde bulunduğunu gösteri
yor. Onun üzerine kendisinin bir mahkeme safhası 
var ve mahkeme safhasında tamamiyle beraat ettiği 
ve tekrar eski görevine verilmesi durumuyle, bir de 
elinde Yüksek Mahkemenin bir kararı ile karşımıza 
geldiğini gördüm. Bunun üzerinde benim şahsî kanım, 
bu ithamın gerçek olmadığı yoİunda idi. Yanıldıysam 
kusuruma bakmayın, af dilerim; ama halen de edin
diğim malûmat, benim dosya üzerinde yaptığım tet
kikten edindiğim bilgi, (isterseniz bakabilirsiniz dos
yasına) bu yolda idi. Bunun kararnamesinin yürütül
mesi için imzamı attım ve Bakanlar Kuruluna sundum. 
Ama, konu buraya kadar gelmiştir, bundan sonra şu 
veya bu saygı duyduğum Bakan arkadaşların fikirle
riyle bazı noktalar itibariyle durmuştur. Yani konu 
durmuş değil, imzası belki gecikmiştir, belki belirli bir 
bakan arkadaşımdadır; ama hiç bir bakan arkadaşı
ma «bunu niçin imzalamıyorsunuz» diye bir şey söy
lemedim. Bütün bakan arkadaşlarımın görüşlerine 
saygım var. Bu hususta ben tecrübesizim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir diğer soruyu arz ediyorum. 
«Sayın Ticaret Bakanım, 

Aşağıdaki hususun yazılı olarak açıklanmasını say
gılarımla istirham ederim.» 

Sayın Lûtfi Bilgen tarafından sorulmuş bir soru : 

«1. Narenciye ihracatının gelişmesine paralel 
olarak üreticinin de kalkınmasını sağlamak için ser
best döviz sahasında yapılan gerçek satış fiyatlarını, 
gerçek üreticilere zamanında duyurmak maksadına 
matuf ne gibi tedbirler alınmıştır, ya da düşünülmek
tedir? 

2. Türk narenciyesini dış pazarlarda iyi tanıtan 
ihracatçı şahıs, şirket ya da kooperatiflerle kötü isim 
bırakanlar arasında kredi ve himaye bakımından bir 
tefrik yapılmakta mıdır? Ya da bugüne kadar yapıl
mamışsa bundan sonra alınacak tedbirler nelerdir?» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam

la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Narenciye ihracatında bu sene bir sıkıntı ile kar
şı karşıya bulunduğumuzu söyleyebilirim. Esasen na-: 
renciye ihraeatında hiç bir zaman Türkiye bir Kıb
rıs'la (Eski Kıbrıs'la), bir Yunanistan'la, bir İsrail'le 
mukayese olabilecek bir ferahlığa kavuşmamıştır. Bu
na rağmen bu sene ihraçta bir sıkıntı ile karşılaşıl
mıştır. Bu sıkıntıya ek olarak (sebep demiyorum) bir 
de, Kıbrıs'ın Türk Barış Kuvvetlerinin himayesinde 
bulunan bölgedeki narenciyelerin durumu da bir sorun 
yaratmaktadır. Bu sorunu, kusura kalmayın bu kadar 
söylemekle yetiniyorum. Bunların narenciye ihracatın
da, asgarî ihraç fiyatında Bakanlığımız, mümkün olan 
bütün imkânları göstermektedir, bir katı tutum içinde 
değildir; ama hiç bir zaman şu veya bu firma, şu ve
ya bu kuruluş hakkında da bir ayırıcılık yapamamak
tadır. Yasalar buna manidir. Binaenaleyh, yasaların 
verdiği (ne kredi bakımından ne şu bakımdan) imkân
lar dahilinde bunun ihracatının yürümesini ancak te
menniye şayan olduğunu ifade' etmekle yetineceğim. 
Başka bir yetkimiz mevcut değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, ikinci 
sorumun cevabı oldu, birinci sorunun cevabını yazılı 
olarak rica ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci sorunun yazılı olarak cevap
landırılmasını istiyorsunuz. Sayın Bakana takdim ede
riz efendim. 

Sayın Suphi Gürsoytrak tarafından sorulmuş olan 
soruyu arz ediyorum: 

Başkanlığa 
Ticaret Bakanının, aşağıdaki sorumu aracılığı

nızla cevaplandırmasını dilerim. 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Sayın Bakanın da imzasını taşıyan 1975 yılı Prog
ramında, ilgili bölümünde 1974 yılı ithal;tının program 
hedefinin çok üstünde bir düzeye çıkmış olmasının, 
dünyadaki fiyat artışları yanında ithalâtın libere edil
miş olmasından ileri geldiği açıkça belirtilmiştir. Buna 
rağmen 1975 yılında yapılması programlanmış 4 mil
yar dolar tutarındaki ithalâtın, 2 milyar dolar üstün
deki bir bölümü yine libere edilmiş bulunmaktadır. 
1974 yılı ihracatının 1,3 milyar dolar kadar işçi dö
vizlerinin 1,4 milyar kadar olmasına karşılık, ithalâtın 
3,6 milyar dolar kadar bir düzeye ulaşması dış tica
ret açığını 2,5 milyar dolara çıkarmış, altın ve döviz 
rezervlerini de 1,5 milyar dolara indirmiştir. Buna 
rağmen, 1975 yılında tüm ithalâtın yarısından fazlası 
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kadar ithalâtın libere edilmesini, hem programdaki 
hükümle çelişmesi, hem de 1974 yılı fiilî sonucuna 
göre sakıncalı görmüyor musunuz? Bu konuda açıkla
ma yapmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (De

vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, bana bu 
hususta konuşma fırsatı verdiği için sayın konuşucu
ya teşekkür ederim. 

Türkiye'nin altın ve döviz rezervleri farklı şeydir. 
Türkiye'de altın rezervlerinde hiç bir değişiklik yok
tur, bir kuruş değişmemiştir; ama döviz rezervleri 
değişmiştir. Binaenaleyh, sayın konuşmacı biraz ev
vel aynı şeyin ikisini beraber söyledi; ama ikisi farklı 
şeylerdir. Binaenaleyh, döviz rezervlerimizde bir geri
leme vardır, altm rezervlerinde bir değişiklik yok
tur. Bunu bu şekilde ifade etmek isterim. 

İkincisi, Ticaret Bakanlığının getirmiş olduğu yeni 
ithalât rejimi, hiç bir şekilde programla çelişmemek
tedir, tamamiyle rakamlar ve ifadeler programa uymak
tadır. 

Türkiye, 1974 yılında ithalâtının en büyük kısmı
nı liberasyonla gerçekleştirmiştir ve liberasyonun ta
raftarıyız. Liberasyonla gerçekleştirmemek, kotalara 
gitmek, büyük bir kıtlık sıkıntısı yaratır, biraz evvel 
kendilerinin de çok iyi bir şekilde ifade etmiş olduk
ları gibi büyük spekülâsyonlara yol açabilir. Kaldı ki, 
biz ithalâtımızı liberasyon yolundan iki şekilde yürü
tüyoruz: 

Birincisi 1 numaralı liberasyon listesiyle; oraya 
yalnız çok lüzumlu maddeleri koyuyoruz: Çünkü, ha
kikî liberasyon budur, adı ile liberasyon budur. 

İkincisi de, 2 sayılı liberasyon, Adı liberasyon
dur; ama kendisi tam liberasyon değildir diyorum; 
ama bu AET nezdinde duyulursa, tabiî matlup bir 
ifade olmaz. Çünkü bu siyasî sebeple konmuş bir 2 
sayılı liberasyondur. Binaenaleyh, orada rakamı yük
sek göstermekteyiz. O, iki sayılı liberasyonda, ancak 
Sanayi ve Teknoloji, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
lıkları lüzum gördüğü hallerde, ancak o zaman Ticaret 
Bakanlığı buna lisans verebilir. Aslında o da bir gü
dümlü ithalâttır. Ama şunu ifade edeyim ki, liberas
yonla ithalât yapmak, yahutta liberasyondan vazge
çelim, kotalı duruma geçelim dediğimiz zaman, bunun 
hiç bir şekilde dış ticaret açığmı giderecek bir araç 
olduğuna inanmıyorum. 

Sayın konuşmacının çok haklı olduğu bir tarafı 
vardır; dış ticaret açığının büyümesi. Ama, biz bunu, 
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dış ticaret açığının büyümesini, ithalâtta bir kısıtlama 
yerine ihracatta bir gelişme suretiyle kapatmaya ça
lışıyoruz, bizim programımız budur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Çeîikbaş, so

rusunu şifahen sormak arzusunu izhar buyurmuşlardır. 
Buyurunuz Sayın Çeîikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Bakanın verdiği izahata umumiyet itibariyle 
müteşekkirim tatmin edicidir. İstifa etmiş bir hükü
metin üyesi olmanm nezaketini bilerek bir şeyi öğ
renmek istiyorum. 

Hükümet müşterek mesuliyet altında çalışır. Son 
derece isabetli olan birtakım önerilerin şu veya bu 
bakanlıklarda duraklaması, Hükümetçe bir karara 
bağlanamaması benim anlayışıma göre Devlet ve Hü
kümet anlayışıyle biraz çelişkilidir. 

Bu itibarla, acaba mevzuat aksi hükümleri ihtiva 
etse de, geçmişte hükümetlerin programlarla ve gün
demine alarak bir bakanlığın şevki idaresinde ilgili 
bakanlıklardan kurulu bir komiteyle Heyeti Vekileye 
gelmek üzere önerilerde bulunması karariaştırıîabilir-
di. O yolda bir teşebbüse geçme imkânını görüyor
lar mı, görmüyorlar mı?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam

la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, saym hocamın 
imtihanı karşısında iyi bîr not aldığım intibaını ver
diler. Kendilerine teşekkür ederim. 

Efendim, bu sordukları soru, kısmen, politik bir 
soru. Şunu söyleyebilirim, Hükümetimiz çerçevesi da
hilinde, bakanhklararası ekonomik kurulda bütün ko
nular incelenmektedir. Hiç bir taraftan bir obstrük-
siyon gelmemektedir. Hep iyi niyetle, bu iktisadî ko
nular biran evvel halledilsin, ülke yararına durumlar 
iyileştirilsin denilmektedir. Hatta Saym Bakanlar Ku
rulu mensupları arasında da Kabinede büyük itham
lara demeyeceğim de suçlamalara, haklı olarak, çok 
haklılıkla maruz kalmaktayım; biran evvel oîmasmı 
istiyorlar. Ama belirli bir noktaya varamıyorsak, her
halde bizim Bakanlığımızdaki bir koordinasyon yeter-
siziiğind.'iıdir. Başka bakanlıklar için söyleyecek bir 
şeyim yoktur. Biz bunda biraz gecikmeye mâruz kalı
yorsak, sayın hocam mazur görsünler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcah tarafından so

rulan soruyu arz ediyorum: 
«Saym Bakan, 
1974 yılında gayrisafi hâsıla artış oranının yüzde 

7,5 civarında olduğunu söylediler. 
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Aynı yıl içinde Almanya, İtalya ve İngiltere'de bu 
artışın oranı hakkında bir bilgi verebilirler mi?» 

Sayın Bakanım, yazılı olarak da olabilir bu. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam

la) — Cevap verebilirim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (De
vamla) — Efendim, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa' 
da kalkınma oranları bizim üçte birimiz oranındadır; 
yüzde 2,5 oranındadır, bizden çok düşüktür. Ama 
bunu bu rakamlarla karşılaştırmak caiz değildir. Şu 
bakımdan caiz değildir: Bizim bugün millî gelirimizin 
düzeyini düşünmemiz lâzım. Benden iyi biliyorsunuz, 
fert başına millî gelirle bir ülkenin durumu hesaplanır. 
Son duruma göre, çok şükür Türkiye'nin millî geliri 
fert başına 850 dolar düzeyine yükselmiştir. 850 do
larlık bir millî gelirde Türkiye yüzde 7,5'luk bir geliş
me kaydetmiştir. Yüzde 7,5 bir gelişme demek, fert
ler ortalama olarak refahlarında 60 dolarlık bir ge
lişme kaydetmişlerdir. Türkiye'nin durumu budur. 

Şimdi başka ülkeleri alıyorum. İsterseniz, başka 
ülkelerden İngiltere, Fransa, Amerika'yı almayayım, 
bizden çok fazla farklı durumları var, evvelâ onu ala
yım, ondan sonra bize çok daha yakın olan başka 
bir ülke alayım, Yunanistan'ı alayım. 

İngiltere'nin, Fransa'nın vesairenin millî gelirleri, 
ortalama üçünün-3 bin dolar civarnıdadır fert başına 
millî gelirleri. Bu 3 bin dolarlık millî gelirde yüzde 
3'lük bir gelişme kaydetmişlerdir ve bunların millî 
gelirleri, biz bu kadar çabamıza rağmen ancak 60 do
larlık bir gelişme kaydedebildiğimiz halde, bunlar 30 
dolar, 20 dolarlık millî gelirinde bir refah sağlaya
bilmektedirler. Binaenaleyh, gelişmiş ekonomilerde 
kalkınma hızı, gelişmemiş ülkeler oranında olmuyor. 
Mukayeseyi o şekilde yapmıyorum bendeniz, izin ve
rirseniz, bizim düzeyimize benzer bir ülke ile yapa
lım: Bizim düzeyimize benzer bir ülke ile başkasını 
da alabilirsiniz, ama bize iktisadî bakımından bazı 
yönleriyle benzeyen meselâ İspanya'yı da alabiliriz 
Yunanistan'ı da alabiliriz. Yunanistan'da millî gelir 
fert başına bugün 1 500 dolara yükselmiştir. Yunanis
tan'da yüzde 7,5 civarında bir kalkınma hızı sağla
mıştır, evvelce % 9 sağlıyordu, geçen sene o da kal
kınma hızında düşüklük kaydetmiştir. Ama 1 500 
doların yüzde 7,5'u ile 850 doların; (850 dolar da yeni 
rakama göre yani 1974'te 850 dolarlık) yüzde 7,5'unun 
aynı miktarda bir gelişme sağlamadığını açıkça göre
biliyoruz. Binaenaleyh, Türkiye ekonomisi nispet ola
rak iyi bir kalkınma hızı sağlamıştır kendi ölçüsünde; 

ama gönül arzu ediyor ki, ileri ülkelerin düzeyine ula
şabilmesi için bu rakamın daha hızlı olması, hiç de
ğilse yüzde 9'luk, 10'luk bir düzeye ulaşması hepimizin 
gönlünde yatan bir arzudur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmış ve bitmiş

tir. Sayın Bakan, teşekkür ederiz, buyurunuz efendim. 
Son söz Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, buyu

runuz Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 

Bir pamuk bölgesi temsilcisi olarak Sayın Ticaret 
Bakanının, memleketin, Hazinenin başına büyük bir 
problem teşkil edecek olan pamuk ihracı mevzuun
da vazifeleri cümlesinden olmadığı halde, kendi vazi
feleri meyamndan ayrılmış bulunduğu halde, ihraç 
mevzuunda gösterdikleri çabadan dolayı şükranlarımı 
arz etmek istiyorum. 

Biz bu meseleleri daha üç ay evvel bu kürsüden 
ifade ettik.. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Grup halinde gerek bu Hükümetin ve gerekse bun

dan evvelki hükümetlerin başbakanlarıyle ve ihracatla 
ilgili bakanlarıyle temas ettiler. Maalesef, en ufak bir 
netice alamadık. İşte bundan dolayı bugünün Sayın 
Ticaret Bakanına şükranlarımı arz ediyorum. 

Benim şahsıma ait yapacağım asıl bu kısa konuş
ma, Ticaret Bakanlığı murkabesine bağlı olan Ziraat 
Bankası tarım kredileri üzerinde durmak içindi. 

Sayın senatörler, 
Toprağı, güneşi ve suyu ile büyük bir tarım potan

siyeline sahip olan ve nüfûsunun da % 65'i köyde 
oturup, çiftçilikle uğraşan yurdumuzda, tarım ürünle
ri istihsalinin artırılmasında mühim rol oynayan fak
törlerden birisi de tarım kredisidir. Yurdumuzda ta
rım kredisi maalesef çok kifayetsizdir. Yetiştireceği 
mahsulün tohumunu tarlaya attığı günden, pazara ge
tireceği güne kadar pek çok kollarda masraf yapan 
çiftçi, bu masraflarına karşılık çok cüzi bir kredi al
maktadır. Geri kalan ihtiyacını yüksek faiz vererek 
karşılamakta ve yetiştireceği mahsulün bir kısmını bu 
faize ayırmaktadır. Ülkemizde çiftçiye, dekar başına 
buğday için 75, pamuk için 150 TL. çevirme kre'dis? 
veirlmektedir. Bu kredi seviyesi, paranın alım gücü
nün çok yüksek bulunduğu eski senelefde tespit edil
miş olup, halen aynı seviyeyi muhafaza etmektedir* 
Buğday için verilen bu kredi ancak, dekara serpilecek 
kaliteli tohum alımına kâfi gelebilmektedir. Çiftçi, 
buğday tohumu dışında yapacağı 500 liraya yakın 
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masrafını, faizle aldığı para ile karşılamaktadır. Pa
muk da durum daha da fecidir. Bu ürün için dekar 
başına alınan 150 liralık kredi, yaptığı masrafın ancak 
1/10'udur. Geri kalanını yine % 30 - 40 faizle almak 
mecburiyetinde kalmaktadır. 

Demek ki, Türk çiftçisi mahsulünü idrak ederken, 
onun % 30 - 40'ının kendine ait olmadığını ve borç 
para aldığı kimseye ait olduğunu bilmektedir. 

Öbür taraftan, bugün yurdumuzda 25 - 50 dekar 
arazisi olan ve koruduğumuzu, koruyacağımızı bütün 
gün ilân ettiğimiz küçük çiftçiye en çok 5 - 1 0 bin 
lira çevirme kredisi verilmektedir. Halbuki, bu kimse
ler tarlalarında yetiştirecekleri ürününün işçilik kıs
mını kendi aile efradıyle yapsalar bile, mahsulü mey
dana getirebilmek için kaliteli tohum, bu tohumu ko
ruma için kesici kurtlara karşı kullanılan mücadele 
ilâcı, gübre, ot imha ilâcı, sulama masrafı ve muhte
lif haşerelere karşı kullanacağı ilâç ve vasıtaları için 
vereceği para dekar başına 1 000 TL.'dan aşağı değil
dir. Bu masraf da 25 dekar için 25 bin TL., 50 dekar 
için 50 bin TL.'dır. Halbuki bu küçük köylünün Zi
raat Bankasından alacağı kredi, azamî 5 - 1 0 bin lira
dır. işte bu iki küçük tarla sahibi aldığı kredi ile mas
raf ettiği para arasındaki farkı, % 30 - 40 faizle al
mak mecburiyetinde kalmakta ve senede 8 - 1 5 bin 
lira arasında faiz ödemektedir. Halbuki, bir tüccar ve 
bir sanayici malî gücüne göre bir bankadan aldığı 
krediyi başka bir bankadan, daha başka bir banka
dan, hülâsa, ilinde kaç banka varsa hepsinden ayrı ay
rı alarak ihtiyacını kanunî faizli para ile karşılamak
ta ve üstelik bu faizi de sattığı malın maliyeti üzerine 
eklemektedir. 

Halbuki, Türk çiftçisinin yegâne kredi aldığı mües
sese Ziraat Bankasıdır ve bir tek müessesedir. Bu ban
ka çiftçiyi finanse etmek için kurulmuş olduğu halde, 
tüccar ve sanayiciyi bazı mülâhazalarla daha fazla 
korumakta ve onlara daha çok ve daha büyük kredi 
vermektedir. 

Memleketi açlıktan kurtaran, sanayimiz için büyük 
bir pazar teşkil eden, maliyemize vergi veren, yurt 
müdafaasında büyük nüfus kitlesine yüksek seviyede 
katkıda bulunan köylü ve çiftçimizi finansman bakı
mından mutlaka gözetmek ve onların yardımına koş
mak ve tatmin etmek mecburiyetini hissetmeliyiz. 

Bugünkü paranın al İTI gücünü dikkate alarak, 
çiftçiye vereceğimiz kredinin artırılması cihetine mut
laka gitmeliyiz. Bunu yapalım derken, Ziraat Ban
kasının yalnız kendi imkânı ile bu işi sağlayamaya
cağını idrak etmekteyim. 

Hükümetlerden istirhamımız, özel bir kanunla 
Bütçeden ayrılan Ziraat Bankası hissesini, her. sene 
mutazaman vermek ve bundan önceki senelerde de 
verilmemiş olan bu hisseleri Bankaya tevdi etmek
tir. 

Yine Hükümetlerden istirhamımız, bütün banka
ların kredilerinin % 20'sini Merkez Bankası kana-
lıyle Ziraat Bankasına transfer ettirmesi ve çiftçinin 
çevirme kredisine bunları ilâve ettirmesidir. Yoksa, 
aksi takdirde yalnız Ziraat Bankası imkânlarının çift
çinin muhtaç olduğu krediyi temine ve karşılamaya 
kâfi gelmediğni idrak ediyor ve biliyoruz. 

Sayın Ticaret Bakanından da, pamukta göstediği 
çok kadirşinas çabayı, Türk çiftçisinin kredi mev
zuunda da göstermesini Hükümete bu hususta da 
teklifler getirmesini arz eder, Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Ticaret Bakanlığının Bütçesinin tümü üzerinde 

yapılan konuşmalar bitmiştir. Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«A» işaretli cetveli okuyunuz lütfen. 

A) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ. 

Bölüm 
Program Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 30 008 810 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde verilmiş bir 
önerge var, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinin program 101 deki 

tertip hatasının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz 
ederiz. 

Edirne Diyarbakır 
Nafiz Ergeneli Azmi Erdoğan 

Elâzığ Ordu 
Salim Hazerdağlı Selâhattin Acar 

Urfa 
Halil Balkıs 

1. Program 101 altprogram 01 deki 01 olarak 
yazılan ödenek türü kodunun 1 olarak düzeltilmesi, 

2. Program 101, altprogram 02, ödenek türü 1, 
ödeneği 9 263 170 liranın 16 581 050 lira olarak, 
yine aynı program ve altprogramdaki ödenek türü 
2'nin, 7 767 880 lira ödeneğinin, 450 000 lira olarak 
düzeltilmesi ve bu ödenek türüne ait 450 000 lira 
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tahsisatın 001 Bina onarımı projesi adı ile 700 ve 
710 harcama kalemlerindeki ödenekleriyle birlikte bu 
altprogramının 007 faaliyetinden sonraya alınması. 

BAŞKAN — Bu önergede önerilen gider artırıcı 
ve gelir azaltıcı mahiyette görünmüyor. Sadece büt
çe tekniğini ilgilendiren bir düzenlemedir. 

Sayın Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ALİ 

SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV — Katı

lıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, bu şekil
de düzenlenecektir. 

Bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

111 Dış ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 54 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 

B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, programa göre Ada
let Bakanlığı Bütçesini görüşmemiz gerekirken beli
ren bir lüzum üzerine Çalışma Bakanlığı Bütçesinin 
konuşulması gerekmiştir. Çalışma Bakanlığı Bütçesi-
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Bölüm Lira 

112 İç ticaretin düzenlenmesi ve ge
liştirilmesi 34 733 950 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 8 519 000 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi bu şekilde kabul edil
miş bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı Bütçesinin uy
gulamasının Milletimize ve Ticaret Bakanlığı cami
asına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Saat 14,30'da toplanmak üzere oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 13,40 

nin görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi konuşulacaktır. Sayın 
Bakan ve Komisyon yerlerini alsınlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Adalet 
Bakanlığı konuşulacaktı, sabah öyle kararlaşmıştık. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel ifade ettim. 
Programda öyleydi; ama Hükümetin bir üyesinin 

* w 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
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bulunması, katılması gereken bir toplantı nedeniyle 
durum Başkanlığa intikal etti. Bakanlar kendi ara
larında anlaşmışlar, oylarınıza sundum, kabul buyur
dunuz ve o şekilde bir tanzim değişikliği yapmış bu
lunduk. * 

(A. P. sıralarından «Çalışma Bakanlığı ile Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı beraber görüşülmeyecek mi?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Hayır efendim, Çalışma Bakanlığı 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ayrı ayrı ko
nuşulacaktır. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesini konuşacağız. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 

Başkan, bendenizin bu konuda bir önergesi var. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz Çalışma 
Bakanhğıyle Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin 
beraber konuşulmasını öneriyor. Bu iki bakanlık 
ayrı ayrı iki bakanlık, ayrı ayrı iki ünitedir; zaten 
birbiri arkasından konuşulacak ve konuları da bir 
bütün olduğuna göre teselsülü de bozulmamış ola
caktır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bu iki bakanlık Bütçe Karma Komisyonunda 
beraber konuşuldu; yani ikisinin beraber görüşülme
sinde; daha yeni kurulmuş, taazzuv etmemiş bir ba
kanlık olduğu için bir mahzur yok. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Bütçe Karma Komisyo
nunda birlikte konuşulmuş olması bizim konuşma 
programımızı bağlamaz. Şimdi, iki ayrı bakanlık 
var ve iki ayrı bakanlık da bütçelerini müstakil ola
rak tanzim etmiş getirmişlerdir; bunun için ayrı ayrı 
konuşulacaktır; ama birbiriyle yakın ilişkisi münase
betiyle birbirini takiben konuşulacaktır. Zaten Danış
ma Kurulu öyle planlamış ve Yüce Heyet de öyle 
kabul etmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar adına 
söz almış olan sayın üyeleri arz ediyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ke
mal Kıhçoğîu, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
İlyas Karaöz, Millî Birlik Grupu adına Sayın Sami 
Küçük. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ke
mal Kıhçoğîu; buyurunuz Sayın Kılıçoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL KILIÇOĞLU 
(Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

Bütçe Karma Komisyonundan çıkan ve Yüksek 
Heyetinizin tetkik ve kararlarına sunulmuş bulunan 
1975 malî yılı Genel Bütçe kanun tasarısının müte-

vazi bir bölümünü teşkil eden Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi kanun tasarısı üzerinde mensubu bulunduğum 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
pu adına bu mezkûr bütçe kanun tasarısına havi gö
rüşlerimizi, eleştirilerimizi, dilek ve temennilerimizi 
Yüce Heyetinize açıklamak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Sosyal devleti; bir toplumda yaşayan bütün vatan

daşların bugünlerini ve yarınlarını güvence altına 
almayı; ekonomik, sosyal ve kültürel sahalarda ihti
yaç duyduğu her şeyi sağlamayı hedef tutar. Sosyal 
devlet; çalışabilecek herkese, insan haysiyetine yara
şır bir yaşam temin etmek için gerekli her türlü 
tedbiri almakla görevlidir. 

Yirminci yüzyılda sosyal devlet anlayışı artık 
başıboş bir çalışma düzenine bigâne kalamazdı. Çalış
ma haytını ülke ve toplum yararına yöneltmek ge
rekmekteydi. Sosyal bir hukuk devleti olan Türk 
Devleti de işe buradan başladı. Avrupa memleket
lerinde olduğu gibi, evvelâ çalışanlarla çalıştıranla
rın münasebetlerini düzenlemek, çalışma hayatını 
bir nizama bağlamak için gerekli olan Yasayı 1936 
yılında Yüce Meclisten çıkardı. Daha sonra da; 
1946 yılında bu yasayı uygulayacak olan Çalışma 
Bakanlığı resmen kurulmuş oldu. 

Değerli senatörler; 
Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatına bir veçhe ve 

yön veren bir Bakanlıktır. Bu Bakanlığın, sosyal 
hukuk devleti anlayışı açısından görevleri de şunlar 
olacaktır: 

Başta, çalışma hayatını düzenlemek, çalışanların 
çalışma seviyelerinin, yükseltilmesini amaçlamak; ça
lışanlarla, çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
ahekli bir biçimde toplum ve ülke yararına uygun 
bir hale getirmek, çalışma gücünün genel refahı artı
racak şekilde verimli kılınması, tam çalıştırma ve 
sosyal güvenliğin sağlanması gibi görevlerdir. 

Bu görevlerini ifa edebilmek için, Çalışma Bakan
lığının Kuruluş Kanununa göre bidayeten kurulmuş 
merkez ve taşra üniteleri dışında ve buhusus sonra
dan kurulmuş olan yurt içinde ve yurt dışında olmak 
üzere : 

İller kuruluşu; 24 Bölge Çalışma Müdürlüğü, bu 
bölgelerde ancak kadroları Çalışma Bakanlığı Çalış
ma Genel Müdürlüğünde olmak üzere sayıları 
160 - 200 arasında değişen gerek özel sektöre ait ve 
gerekse kamu sektörüne ait 200 700 işyerini yılda en 
az iki defa, İş Kanunu ve bu Kanuna istinaden çı-
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karılmış tüzük hükümlerine uyularak, Devlet adına 
teftiş yapan Çalışma Bakanlığı iş müfettişleridir. 

Yine 7 bölgede kurulu îş Güvenliği Grup Başkan
lığı : Bu grupta da 200 kadar iş güvenliği müfettişi 
istihdam olunmuştur. Bunların görevleri de, bu say
dığım 200 700 işyerinde işçilerin sağlığını korumak 
ve iş emniyeti yönünden gerekli teftişleri, kontrolü 
yapmaktır. 

Ayrıca, yurt dışında çalışan işçilerimizin hak ve 
menfaatlerini korumak için 1967 tarih ve 864 sayılı 
Kanun ile ihdas olunan, 8 ülkede 7 çalışma müşavir
liği ve 14 çalışma ataşeliği mevcuttur. Hattâ yurt 
dışında çalışan işçilerimize yapılan hizmetlerin da
ha yaygın ve etkin hale getirilmesi hususunda, Han-
nover Ataşeliğine bağlı Bremen ve Stutgart Ataşe
liğine bağlı Göppingen büroları da kurulmuştur. 

Keza, 1972 tarihli ve 1579 sayılı Yasa ile kurulan 
Yurt Dışı tşçi Sorunları Genel Müdürlüğünde halen 
yurt dışında 90'ı kadrolu, 32'si de sözleşmeli olmak 
üzere cem'an 122 eleman çalışmaktadır. 

Çalışanların çalışma koşulları yönünden sağlıkla
rını ve güvenliklerini sağlamak üzere İşçi Sağlığı ve 
tş Güvenliği Merkezi; çalışma hayatına ilişkin eği
tim ve umumî araştırma tatbikatını yürütmekle gö
revli bulunan Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Ensti
tüsü, durumlarına uygun iş talebinde bulunan işçile
rin işe yerleştirilmeleriyle işçi isteğinde bulunan işve
renlerin bu isteklerini sağlamak için kurulan tş ve 
İşçi Bulma Kurumu; Çalışma Bakanlığına bağlı ku
ruluşlardır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulduktan sonra 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile 
Bağ - Kur Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığın
dan alınarak, bu yeni Bakanlığa bağlanmıştır. Şu hal
de, biraz evvel de yukarıda görevlerini belirttiğim İş 
ve İşçi Bulma Kurumu konumuzun ağırlığını teşkil 
etmektedir. 

Halihazırda Çalışma Bakanlığının denetim ve mu
rakabesine tabi ve fakat özerk bir kamu kuruluşu 
bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, 
1946 yılında 4837 sayılı Yasa ile kurulmuştur. Bir 
kere daha belirtelim ki, ana görevi; işsiz yurttaşla
rımızı meslek ve yeteneklerine göre uygun işlere yer
leştirmek ve işçi talebinde bulunan işverenlere 
işçi temin etmektir ve bu gayretini sürdürmektedir. • 

Değerli senatörler; 
İstihdam hizmetlerinin gelişmesi, her şeyden önce 

bölgeler ve sektörler arası dengeli yatırımların yapıl

masına, iş olanakları .yaratılmasına ve çok sayıda iş
yerleri açılmasına bağlıdır. Bu kamu kuruluşunun ku
rulduğu 1946 tarihinden, 1974 yılı sonuna kadar, du-
rumlarıyle ilgili olarak işlere yerleştirilmek üzere 15 
milyon 10 bin yurttaş müracaat etmiş ve bunlardan 14 
milyon 68 bin kişi işe yerleştirilmiştir; tabiî bu raka
ma yurt dışına gönderilenler de dahildir. 

Tarım kesiminde 800 bin, tarım dışında ise 960 bin 
kişi olmak üzere cem'an 1 milyon 760 bin kişi iş 
bulamamıştır; yani kadın ve erkek olmak üzere bu ka
dar işgücü fazlası bulunmaktadır. Sayın Çalışma Ba
kanı Bütçe Karma Komisyonunda yaptıkları konuşma
da, bu 1 milyon 760 bin işgücü fazlasına gizli işsizle
rin de dahil olduğunu beyan ettiler. Biz bu hususta 
sayın Bakan ile aynı görüşte değiliz. Zira, iş için İş 
ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat etmemiş işsiz va
tandaşların, hangi usul, kreteryum ve hangi yordamı 
kullanmak suretiyle tespiti cihetine gitmişlerdir? Kanı
mızca bugün Türkiye'deki hakikî işsiz sayısının 2,5 
ilâ 3 milyona yakın olduğu bir vakıadır. Kendimizi al
datmayalım. Bunlar; yani işgücü fazlası, millî ekono
miye katkıda bulunmadığı gibi, millî hâsıladan da na
siplerini alamadıkları cihetle, cemiyetimize karşı küs
kün ve üzgündürler. Bu bapta süratle tedbir almalı
yız. Zira, Federal Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, 
Fransa ve Avusturalya ile yapılan işgücü anlaşmaları 
gereğince, 1961 - 1974 yılları arasında İş ve İşçi Bul
ma Kurumu kanalıyle yurt dışına gönderilen işçi sayı
sı 810 600 civarındadır. Bu işçilerin 1974 yılı sonu
na kadar yurdumuza kazanıp da transfer ettikleri döviz 
miktarıysa 6 milyar dolar civarındadır. Bu şekilde iş
çilerimizin yurda transfer ettikleri dövizler, dış öde
meler dengemizin sağlanmasına çok önemli katkıda 
bulunmaktadır. Bugün, Fransa, Avusturalya, İsveç ve 
Norveç, aldıkları kararlarla yabancı işçi alımını dur
durmuşlar; bazı ülkeler de yabancı işçi istihdamını sı
nırlayıcı bir politika takibine başlamışlardır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Şu anda, Federal Almanya'da 46 bin kadar işsiz 

işçimiz vardır ve bu rakam daha da artacaktır. Birkaç 
gün evvel gazete sütunlarından okuyup öğrendiğime 
göre, yine Federal Almanya'da VVolksv/agen araba fir
ması 79 bin işçisini bir anda işten çıkarmıştır. Bugün 
bütün dünya 1930 - 1931 ekonomik krizini hiç şüphe
siz tekrar yaşamaktadır. Hal böyle olunca, yarın dış 
ülkelerden yurda dönecek olan işçilerimizin büyük kıs
mı da bu işgücü fazlasına dahil olduğunda, bu durum 
daha da endişe verici olacaktır. O halde, süratle ve ev-
leviyetle büyük sonayi yatırımlarına yönelerek, yeni 
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yeni çalışma sahaları açmamız ve iş hacmi yaratmamız 
gerekmektedir. 

1974 yılı Aralık ayı başına kadar Kuruma iş için 
baş vurmuş olan 631 290 kişiden 391 639'u durum
larına uygun işlere yerleştirilmiştir. Böylece, iş iste
ğinde bulunanların ancak yarısının talebi karşılanabil-
miştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sosyal hukuk 
devleti olarak süratle yeni yeni iş sahaları açmak zo
runluluğu meydandadır. 

Sayın senatörler; 
Çalışma Bakanlığı teşkilâtında tam 16 yıl çalışmış, 

Çalışma Bakanlığı îş Müfettişi görevi yapmış bir ar
kadaşınız olarak huzurunuzda bulunuyorum ve diyo
rum ki, Çalışma Bakanlığı hâlâ bir Çıraklık Yasasını 
çıkarmamıştır. Çıraklar hakkında 1926 yılında tedvin 
edilmiş olan Türk Medenî Kanununun bir mütemmi
mi bulunan Borçlar Kanununun 317 ve 318 nci madde 
hükümlerine göre hâlâ tatbikat yapılmaktadır. Bu yüz
den de, işyerlerinde bulunan körpe yaştaki çocukla
rımız en ağır şartlar altında günde sekiz saat ve hat
ta sekiz saatin de üstünde çalıştırılmaktadır. Keza, 
Çalışma Bakanlığı tarım kesiminde çalışan ve 8,5 mil
yon vatandaşımızı ilgilendiren Tarım İş Kanununu 
çıkarmamıştır. Böylece bunlar sosyal güvenceden 
yoksun bırakılmıştır. 20 nci Yüzyılda ve bahusus Cum
huriyetimizin 51 nci yılını idrak ettiğimiz bu dönem
de bu durum büyük bir talihsizliktir. 1966 yılından 
beri Yüce Meclislerde Çalışma Bakanlığı bütçeleri gö
rüşülürken, gelmiş geçmiş sayın bakan ve parlamen
terler Tarım îş Kanununun biran evvel çıkarılması 
gerektiğine işaret etmişlerdir; fakat ne yazık ki, şu âna 
kadar bu konuda bir arpa boyu mesafe katedilmemiş-
tir. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Bugün 1475 sayılı îş Kanununun uygulanmakta 

olduğu tescilli işyerleri sayısı 200 700 civarındadır. Bu
na mukabil, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına ta
bi ve tescilli işyeri sayısı ise 526 000'in üzerindedir. 
Bu işyeri sayısındaki farklılığı sayın Çalışma Bakanı 
Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı konuşmalarında 
şu şekilde nitelendirmiştir; 

«Her iki kanun kapsamlarının değişik olmasından 
ileri gelmediğini ve fakat eleman yetersizliği sebebiyle 
iş teftiş hizmetinin gereği gibi etkin biçimde yapılama
dığı cihetle bu farklılığın olduğunu...» beyan ettiler. 

Sayın Bakanımızın teftiş elemanı yetersizliğine canı 
gönülden katılıyoruz. Ancak, «1475 sayılı îş Kanunu 
ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun kapsam 
değişikliği yoktur...» gibi beyanlarına katılmıyoruz. 

Katılmıyoruz, zira her iki kanunda kapsam farkı çok 
barizdir. Şöyle ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası 
bir işçi dahi çalıştıran işyerlerine teşmil edilirken, 1475 
sayılı îş Yasası üç ve üçten yukarı işçi çalıştıran işyer
lerine teşmil edilmektedir. Kaldı ki, 1475 sayılı îş Ya
sasının 5 nci maddesinde bazı bağışıklıklar, yani mua-
fiyetlikler de tanınmış ve tadat olunmuştur. Durum 
böyle olunca da, elbetteki her iki kanun şümulünde 
bulunan işyerlerinin adedi arasında farklılık olacaktır. 
Bu farklılığın kaldırılmasıyle çalışma hayatı sosyal ada
let ilkelerine daha uygun olacaktır. Bunun için de 1475 
sayılı İş Kanununun kapsamını genişletmek gerektir. 

Kanunlar, ister tüm vatandaşlar ve isterse cemiyetin 
bir kesimini teşkil edenler için tedvin edilmiş olsun; 
esas olan, bu kanunların herkese seyyanen uygulan
masıdır. Bu ise, özgürlükçü demokrasinin, parlamen
ter rejimin ve sosyal hukuk devleti anlayışının bir so
nucudur. Aynı zamanda da, modern hukukun bir ge
reğidir. Bunun aksi ise, sosyal adalet ilkelerine ters 
düşer. 

Bu bakımdan, 1475 sayılı îş Kanununun bir işçi 
çalıştıran işyerlerine de uygulanması hakkaniyet icabı
dır. Çünkü, iş yasasına tabi olmayan işyerlerinde çalış
tırılan işçiler her türlü sosyal güvenceden yoksun ve 
aynı zamanda da çalışma hayatını düzenleyen yasala
rın getirmiş olduğu hak ve menfaatlerden yararlandı
rılmamaktadırlar. Bir tarafı âbâd ederken, hiçbir 
günahı olmadığı halde, diğer tarafı berbat etmeye hak
kımız yoktur. Madem ki kanunlar, cemiyete düzen ver
mek gayesi ile zaruretlerden doğan müeyyideli ve is
tikrarlı kaideler külliyatıdır, o halde men veya müsa
ade eylediği olayların da, toplumla ilgili ve umumî 
olması ve aynı zamanda objektif esaslara dayanması 
icabeder. Aksi halde, millet vicdanında teşriî yetkinin 
kötüye kullanıldığı ve istismar olunduğu, kanaati ile 
kanunlara ve kanun yapanlara karşı haklı şüpheler 
uyandırır. 

Sayın senatörler, temas etmek istediğim bir husus 
da şudur; 

Bugün hâlâ büyük şehirlerimizdeki kapıcıların ve 
kalorifercilerin çalışma şartlarını ve sosyal güvencele
rini düzenleyen bir tüzük çıkarılmamıştır. Bu bakım
dan da çalışma barışı gün geçtikçe bozulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sanayi kesiminde gelişen ve oluşan teknolojik de

ğişmeler ve devamlı olarak yurt dışına kalifiye işçi 
gönderilmiş olması hali, işgücünün teknolojiye uygun 
biçimde eğitilmesi hususunu zorunlu ve gerekli kıl
mıştır. Bu cümleden olarak, Sayın Çalışma Bakaru-
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nm Bütçe Karma Komisyonundaki beyanlarında, 1974 
yılında usta, kalfa ve çıraklara 231 işyerinde kurslar 
açıldığını ve bu kurslarda 5 390 işçinin eğitildiğini, 
ancak bunun yeterli olmadığı ve Ankara, Kayseri, Ma
latya, Samsun ve Aydın illerinde işçi eğitim merkez
leri kurulacağına dair müjdelerini memnunlukla kar
şılamaktayız. 

Muhterem senatörler; 
1974 yılında yurdumuzda işçi ve işveren arasın

daki uyuşmazlıkların sayısına gelince : 
928 işyerinde grev kararı, 177 işyerinde de lokavt 

kararı alınmış ve bunlardan fiilen uygulanan 138 
grev ve 17 lokavt hadisesine toplam olarak 37 400 iş
çi katılmıştır. Bu da, uyuşmazlığın büyük bir yekûn 
tutmadığını gösteriyor. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet hükümetlerinin Türk işçisine sağladı

ğı büyük haklardan biri de, toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkıdır. Bu hak Anayasamızın 47 nci maddesi ile 
saptanmıştır. Toplu sözleşme sistemleri, işçi ve işve
ren ilişkilerinde hukukî ve yasal bir düzen kurulma
sını amaçlar. İşgücü kadar, işverenlerin de saygıya 
değer olduğu benimsenmiştir. Toplu iş sözleşmesi mü
essesenin, işin verimliliğini gerçekleştirme, çalışma dü
zeni ve barışını koruma yolundaki gelişmesinden de 
ayrıca memnunluk duymaktayız. 

1317 sayılı Kanun ile değişik 274 sayılı Sendikalar 
Yasasına göre kurulmuş ve faaliyet gösteren hür ve 
milliyetçi sendikacılığımızdan cidden kıvanç duymak
tayız. 

Son olarak şu hususa da bir kere daha değinmek 
istiyorum; 

Eğer 200 700 kadar işyerinin teftiş ve kontrolü
nün müessir olmasını bekliyorsak, halen sayıları 160 -
200 civarında değişen Çalışma Bakanlığı iş müfettiş
leri ile keza sayıları yine bu civanda bulunan iş güven
liği müfettişlerinin sayılarını yeteri seviyeye çıkarmak 
gerekir. Bunların halen bir teftiş tüzüğü mevcut de
ğildir; biran evvel çıkarılması lâzımdır. 

Çok hareketli olan çalışma hayatımızda hemen 
hemen her gün bir grev veya lokavt hadisesi, keza 
sendikalar arasında toplu sözleşme yapma yönünden 
yetki anlaşmazlıkları çıkmaktadır. Bölge esasına göre 
kurulmuş ve iki, üç ve hatta dört vilâyeti kapsayan 
bölge çalışma müdürlüklerinin çoğunda binek aracı 
yoktur. Yukarıda sayılan hadiselerin vukuunda derhal 
el atılması yönünden birer araba sağlanması çok ye
rinde olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan; Söz
lerimi bitirirken bu bütçenin memleketimize, Yüce 

I Milletimize ve Çalışma Bakanlığı mensuplarına hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, sizleri mensubu bulundu
ğum Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ve şahsım adına 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
I Ilyas Karaöz, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 

1 üyeleri; 
I Çalışma Bakanlığı 1975 Malî Yılı Bütçesi üzerinde 
I Adalet Partisi Grupunun görüş, tenkit ve temennileri-
I ni arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

I Sayın senatörler; 
28 . 1 . 1946 tarih ve 4841 sayılı Teşkilât Kanu-

I nunun birinci maddesinde ifade edildiği gibi Çalışma 
I Bakanlığı; çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışan-
j ların yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, çalışanlar ile 

çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket ya
rarına ahenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücü
nün genel refahı artıracak şekilde verimli kılınması, 
tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması ile gö
revlidir. 

Ülkemizde sanayileşme yolunda girişilen çalışma
lar her ülkede olduğu gibi sosyal meselelerin çıkma
sına sebep olmuş, çalışma hayatının düzenlenmesi 

I için çeşitli kanunlar kabul edildiği gibi bunların tat-
• bikatını sağlamak üzere gerekli teşkilâtlanmaya da 
I ihtiyaç duyulmuştur. 

I Anayasamızın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriye
tinin bir sosyal devlet olduğunu belirtmiştir. Yine 

I Anayasamızın muhtelif maddelerinde Devlete ödev ve 
I hedef olarak, vatandaşa tanıdığı çeşitli sosyal hakları 
I göstermektedir. 
I Anayasamızın saydığı sosyal hak ve hürriyetler 

şunlardır : Aile kurma hakkı, özel mülkiyet hakkı, 
çalışma hürriyeti ve hakkı, sözleşme hürriyeti, dinlen
me hakkı, âdil ücret hakkı, sendika kurma hakkı, 
toplu sözleşme hakkı, grev hakkı ve benzeri işveren 
hakları, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı, konut 
hakkı, öğrenim hakkı, tarımsal gelirin korunmasıyle 
ilgili haklar. 

Değerli senatörler; 
Anayasamızın 53 ncü maddesi bu sosyal haklan, 

I iktisadî ve sosyal amaçlar olarak belirtmiş ve Devle-
I te verdiği bu amaçlara ulaşma ödevinin ancak ikti

sadî gelişme ve malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsün-
I de yerine getirileceğini de açıkça ifade eylemiştir. 
I Anayasamızın verdiği bu görevlerin yerine getiri-
1 lebilmesi için çalışma hayatiyle ilgili tedbirler ve ku-
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ruiuşîar yeniden gözden geçirilmeye başlanmış ve sos
yal güvenlik tedbirleri yurdumuzda büyük ehemmiyet 
kazanmıştır. Bu sebepledir ki, 1974 yılı sonlannda 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş ve sosyal güven
lik kuruluşları bu Bakanlığa bağlanarak bir çatı al
tında toplanmaları temin edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 1974 malî yılı Bütçesi 
171 957 054 lira olarak huzurumuza gelmiş idi. Bu 
paranın, 72 055 000 lirası iş ve İşçi Bulma Kurumu
na, 41 094 200 lirası yurt dışı işçi sorunlarına, 
58 807 854 lirası Bakanlığın diğer hizmetlerine ay
rılmıştır. 

Çalışma Bakanlığının 1975 malî yılı bütçesi ge
çen seneye nazaran yüzde 7,74 oranında; yani 
13 306 654 Türk Lirası noksanı ile 158 650 400 Türk 
Lirası olarak huzurumuza getirilmiş bulunmaktadır. 
Bu meblağın 1 526 984 Türk Lirası sosyal güvenli
ğin düzenlenmesi hizmetleri için, yeni kurulan Sos
yal Güvenlik Bakanlığına tahsis edildiğine göre, Ba
kanlık Bütçesi 156 779 670 Türk Lirasına inmiş bu
lunmaktadır. 

Geçen yıl Bütçe müzakerelerinde de ifade ettiği
miz gibi, tş ve îçşi Bulma Kurumu Bütçesinin Ge
nel Bütçeye dahil edilmesi lâzımdır. îş ve İşçi Bul
ma Kurumununun yeniden düzenlenmesi 1975 yı
lında tamamlanmalıdır. 

İstihdam sorunun çözümünde, büyük ağırlık olan 
«meslekî teknik yaygın eğitim sisteminin» kurulması 
için Millî Eğitim Bakanhğıyle işbirliği yapılarak pra
tik sanat okullarının sayılarının arttırılması cihetine 
gidilmesi ve buralarda çeşitli iş kollarında ihtiyaç du
yulan bilgili ve görgülü işgücü yetiştirilmesine çalışıl
malıdır. Bu suretle, tarım sektöründeki işgücü faz
lasını, sanayiin istediği vasıflara haiz kılarak sanayi 
sahasına aktarılması temin edilmelidir. 

Değerli senatörler; 
Bilindiği üzere, ekonomik faaliyetleri meydana 

getiren 4 unsur vardır. Bunlar; emek, teşebbüs, ser
maye ve tabiattır. Çalışma ekonomisi bunlardan 
tahsisen emek unsuruyle meşgul olur. İktisadî faali
yete emeği ile katılmak isteyenler emeğini arz eder. 
İstihsal unsurlarını bir araya getirip iktisadî faaliyeti 
yürütecek olan müteşebbisler, diğer istihsal unsurla-
rıyle emek talebinde bulunur. 

Emek arzı, bir ülkenin nüfusu ve nüfus yapısıy-
le; yani insan unsuruyle ilgilidir. Emek talebi ise, 
yatırımlarla, yeni iş sahalarının açılmasıyle; yani ül
kenin ekonomik yapısı ve gücü ile ilgilidir. 

Her ülkenin insangücü yönünden ekonomik ve 
sosyal politkasının hedefi, o ülke içinde çalışma ar

zu ve iktidarında bulunan insanlara iş sahası açmak
tır. Bunun manası, emek arz ve talebinin denge hali
ne gelmesidir. Bu hedefe tam istihdam veya tam 
çalıştırma denmektedir. İktisadî gelişme ve iktisadî 
büyüme durumundaki bütün ülkelerde şu veya bu 
ölçüde aynı hedefe varılmak istenmektedir. 

Yurdumuzda, yurt içi istihdamın gelişmesi bölge
ler ve sektörlerarası dengeli ve yatırımların yapıl
masını, bu suretle iş imkânları yaratılmasını ve çok 
sayıda işyeri açılmasına bağlı bulunmaktadır. 

1974 yılında ülkemizde maalesef bu hedefe doğ
ru tek adım atılmamıştır. 1974 yılında memleketi
mizde yatırımlar yavaşlamış, inşaat sektöründeki du
raklama hâd safhaya ulaşmış, demir ve çimento 
stoklan büyümüş ve dolayısıyle işsizliğe sebebiyet 
verilmiştir. 

1974 yılı sonunda 15 010 000 olarak tahmin edi
len işgücü arzının, 14 068 000'i istihdam edilebil
mekte; tarımda 800 000, tarım dışında 942 000 kişi 
olmak üzere 1 760 000 işgücü fazlası bulunduğu 
hesaplanmaktadır. Geçen yıl bu sayı; yani toplam iş
gücü fazlası 1 665 000 kişiydi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elimizde aksini ispat edebilecek başka rakam

lar yok; fakat işgücü açığının bugün memleketimiz
de 1 760 000 kişinin üzerinde olduğu söylenmekte
dir. 

Değerli senatörler; 
İşsizlik, işgücü seviyesiyle istihdam seviyesi ara

sındaki farktır. İçinde yaşadığımız sanayi çağında 
işsizliğin toplumların iktisadî bünyesinden doğduğu 
anlaşılmış bulunmaktadır. Nitekim, yüzbinlerce ba
zen milyonlarca insan çalışma arzu ve iktidarında 
oldukları halde işsiz kalabilmektedirler. Şu halde iş
sizi, 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 kalkınmanın belli başlı araçları ara
sında yer almaktadır. Asrımıza hâkim olan sosyal 
devlet görüşü tam istihdamı sağlamayı devletin en 
önemli görevlerinden biri kabul etmekte ve çalışma 
hürriyeti Anayasalara kadar girmiş bulunmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Ülkemizde bugün işsizlik vardır ve bunun oranı 

gittikçe artmaktadır. Fakirliğin kaynağı işsizliktir. Her 
nerede olursa olsun, fakirlik bütün insanların refahı 
için bir tehlike teşkil eder. Bu itibarla, işsizlikle mü-



C. Senatosu B : 32 11 . 2 . 1*75 O : 2 

cadele edilmelidir. Bu mücadele için de yatırımlara 
önem verilmesi, teşvik edilmesi lâzım gelmektedir; 
ama bugüne kadar herhangi bir tedbir alındığını 
maalesef görmedim. 

Çalışma gücüne malik insanlar, geçimlerini sağla
yabilmek için mutlak surette bir yerde çalışmak ve 
karşılığında bir ücret almak zorundadırlar. Ücret, 
her şeyden önce emeği mukabilinde çalışan insanla
rın ekseri ahvalde yegâne gelir kaynağını teşkil ettiği 
için, bir memlekette işgücünün büyük bir kısmının 
satın alma gücü olarak önem ifade eder. 

Bu sebeple, bilhassa sanayide ileri gitmiş memle
ketlerde ücretler işçilerin ve sendikaların üzerinde 
en çok durdukları konulardan biridir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sosyal politika yönünden ücret mefhumu ikiye 

ayrılır: 
1. — Verime göre ücret, 
2. — İhtiyaca göre ücret. 
Verime göre ücret, iktisadî bir kavramdır. Her

kesin yaptığı işin değerine ve zahmetine göre ücret 
almasını ifade eder. Halbuki, ihtiyaca göre ücret, sos
yal bir kavramdır. Burada ücret, bir istihsal amili 
olan emeğin bsdeli olarak değil, toplumun ve hayatın 
mihverini teşkil eden insanın yaşamasını mümkün 
kılan bir gelir kaynağı olarak mütalaa edilir. 

Değerli senatörler; 
Konuşmanın bu bölümünde, 1974 yılının ekono

mik durumuna, çalışanları çok yakından ilgilendir
mesi bakımından kısaca değinmek istiyorum. 

1974 yılında Sayın Başbakan, «Ücretlerin fiyatla
rın önünde gideceğini» müteaddit tefalar beyan etti
ler; fakat hepinizin bildiği gibi, gerçek böyle olmadı: 
Enflasyon artmış, fiyat istikrarını sağlayacak tedbir
ler alınmamış, halkın zarurî ihtiyacı olan temel gıda 
maddelerinde yokluk ve darlığa sebebiyet verilmiş, 
yatırımlara güven, imkân ve hız verilmemiş, ekono
mik faaliyetlerde finansman sıkıntısı yaratılmış, pa
ra - kredi politikası bazulmuş, krediler kısıtlanmış, 
üretim düşmüş, döviz rezervlerimiz azalmış, fiyat ar
tış hızı yüzde 29'u aşmış ve bazı temel mallarda ise 
yüzde 50'ye kadar yükselmeler vuku bulmuştur. Pa
halılık, başta işçiler olmak üzere çeşitli gelir grupla
rının tasarruflarını elinden almış; halk, gelirini tüke
tim mallarına sarf etmiş; bu suretle büyük bir tasar
ruf açığına sebebiyet verilmiş, geniş vatandaş kitle
lerinin ekonomik bakımdan yüzü gülmemiş, gelirler 
fiyatların önünde değil, fiyatlar gelirlerin çok önün
de seyretmiş, enflasyon hızı artmış, pahalılık çekil
mez bir hale gelmiştir. 

Netice olarak; takibedilen yanlış, isabetsiz eko
nomik politika ile memleket yokluk, pahalılık ve iş
sizliğe sürüklenmiştir. Kalkınmada Japonya'dan son
ra dünya 2 ncisi olan ülkemizin, 1974 yılında paha
lılıkta dünya 3 ncüsü olduğu ve böylece önemli bir 
rekor kırdığı dünya haberleri arasında yer almış
tır. 

Değerli senatörler; 
Enflasyonu, fakiri daha fakir yapan, kalkınma

yı köstekleyen, ülkeyi ekonomik çıkmazlara, sosyal 
bunalımlara sürükleyen büyük bir tehlike olarak gö
rüyoruz. Pahalılık Türkiye'yi mahrumlar ve muzta-
ripler ülkesi haline getirmektedir. Enflasyon ve paha
lılık sebebiyle, her gün vatandaşın cebindeki para
nın bir kısmı eksilmektedir. Türkiye, bugün enflas
yon girdabının içindedir ve pahalılıktan, her gün daha 
fazla şikâyetçidir. Enflasyonun hızının azaltılmasını, 
zamların durdurulmasını, ilk planda halli gereken bir 
mesele olarak görüyoruz. 

Enflasyon ve pahalılığı önlemenin en tesirli çare
leri, üretimi artırmak ve kalkınmayı hızlandırmak
tır. Bunun için de istikrarlı ekonomi politikalarına, pa
ra ve kredi politikalarına ihtiyaç vardır. Ancak, ön
celikle enflasyonun bir tehlike olduğunu kabul etmek 
ve onunla mücadeleye kararlı olmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, hatalı bir ekonomi politikasının tabiî so

nucu olarak, 1974 yılında talep ve maliyet enflasyo
nunun tam içine düşmüştür. 1974 yılında hayat pa
halılığı, memur, emekli, işçi, köylü ve az gelir sahi
bi olanlar için tahammül edilmez bir seviyeye çık
mıştır. Gelirleri ve özellikle ücretleri enflasyonun 
kemirdiği bir ekonomide, sosyal adaletten bahsetmek 
imkânsızdır. 

Devletin bu alandaki görevi, enflasyona mani ol
mak veya hiç değilse müstakar ve devamlılık arz eden 
bir idare ile enflasyonu yumuşatarak, köklü tedbir
leriyle bertaraf etmektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yabancı ülkelerde olduğu gibi, yurdupmuzda da 

hızlı sanayileşme yeni birtakım problemlerin doğu
şuna sebebolmaktadır. Bu problemlerin başında ge
len iş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışanlar ve 
millî ekonomimiz için büyük bir önem arz etmekte
dir. 

Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıkları ne
deniyle meydana gelen maddî ve manevî kayıplar, 
küçümsenmeyecek bir seviyeye gelmiştir. 1972 yılı 
istatistiklerine göre, bu kayıpların değeri 478 449 322 
TL. olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaba, iş kazası 
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sonucu tahrip olan makine, tesisat, teçhizat ve mal
zemedeki kayıplar dahil değildir. 

1972 yılında 160 585 iş kazası, 215 meslek has
talığı, 2 581 daimî iş görmezlik, 807 ölüm olayı mey
dana gelmiştir. 

1973 yılında ise; 177 004 iş kazası, 159 meslek 
hastalığı, 2 484 daimî iş görmezlik, 1 048 ölüm olayı 
meydana gelmiştir. 

Yurdumuzdaki kaza oranı, Batı ülkelerinden üç 
kat fazladır. Kazaların oranı ve seviyesi bu halini 
muhafaza ederse, gelecek 10 yıl içinde tedavi ve taz
minat giderlerinin, 9,5 milyar TL. nı aşacağı tahmin 
edilmektedir. Kazalanma oranı, alınacak yeterli ted
birlerle, 1972 yılındaki seviyeye nazaran yarıya dü
şürüldüğü takdirde, 5,5 milyar TL. tasarruf sağlana
cağı kabul edilmektedir. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının, alınacak ted
birlerle önlenebileceği ve azaltılabileceği bir gerçek
tir. Hızlı sanayileşme devrinin başlarında, Batı ülke
lerindeki kaza oranı, bugün bizdekilerin üstünde idi; 
fakat alınan müessir tedbirlerle azaltılabilmiştir. 

Bilindiği gibi, çalışma hayatının kaçınılmayan risk
leri arasında bulunan iş kazaları ve meslek hastalık
larının etkileri, belirli bir seviyede kalmakta, kişiden 
topluma, işyerinden pazara kadar devam ederek, ül
kenin sosyo - ekonomik yapısını sarsmakta ve yeni 
bazı problemlerin doğmasına sebebolmaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meyda
na gelen maddî kayıplar asla küçümsenemeyecek se
viyede olmakla beraber, yine de çeşitli yollardan te
lâfi edilebilmektedir. Konunun en önemli ve düşün
dürücü ve telâfisi mümkün olmayan yönü, iş kazası 
veya meslek hastalığı sonunda ölen veya sakat kalan 
bir insanın, gerçek anlamda eski haline getirme imkâ
nına sahip olunulamamasıdır. 

İnsanları mutsuz, ekonomileri güçsüz kılan iş ka
zaları, ve meslek hastalıklarını önlemek, hiç olmazsa 
nispetlerini azaltmak lâzımdır. 

Çalışma Bakanlığından, bu husustaki gerekli ted
birlerin alınmasını bekliyoruz. 

Değerli senatörler; 
Sağlık; bedenî aklî, ahlâkî ve ruhî bütün beşerî 

servetlerin en kıymetlisidir ve güvenlikte temel fak
tördür. Günümüzde, tıbbî ilimler ve tatbikatı, has
talıkları ortadan kaldırmakta hızlı bir gelişme gös
termekte ve refaha, verimliliğin artırılmasına hayatî 
katkıda bulunmaktadır. Bugün endüstri denince akıl
dan çıkmaması lâzımgelen bir husus iş güvenliğidir. 
Çalışma hayatı ve sanayi hareketleri, getirdiği refa
hın yanıbaşında, insan sağlık ve hayatı bakımından 

müteaddit riskleri de beraber getirmektedir. Bunun 
karşısında iki dayanak vardır. Birisi, kazayı ve has
talığı önlemeye çalışan, sağlam, sıhhatli ve bilgili bir 
şekilde çalışma imkânlarını hazırlayan, işçinin mev
cut kapasitelerini değerlendirerek, devamlı bir takip 
ve murakabe ile işgücünü koruyan iş hekimliği mü
essesesidir. 

Diğeri ise, hepinizce malum olan (hastalık, ihti
yarlık ve benzeri olaylar karşısında destek olan, ona 
iş hayatında sosyal bir güvenlik sağlayan) sigorta 
idaresidir. 

İş hekimliği, sanayi çağının büyük bir ihtiyacı 
olarak ileri sanayi memleketlerinin her birinde ele 
alınmış ve mediko - sosyal yapılarıyle, teknolojik du
rumlarına göre az - çok değişik farklarla geniş bir 
uygulama düzeni kurulmuş olmasına rağmen, mem
leketimiz maalesef bu sahada çok geri kalmıştır. 

îş hekimliği nedir? 
Değerli arkadaşlarım, bunu kîsa bir tarifle özet

lemek pek kabil değildir. Gelişen endüstri ile bu en
düstrinin bu sahaya empoze ettiği yeni problemlerle 
devamlı olarak sahası genişleyen, tatbikatı özellikler 
arz eden bir hekimlik koludur. 

İş hekimliği, tıbbî bilgiyi, teknolojik tatbikat ile 
destekleyerek, çalışanların, sağlık ve güvenliklerini 
koruyan bir organdır. İş hekimliği, insanın sağlık ve 
sıhhatinin murakabesi, çalışma şartlarının ıslahı yolu 
ile iş verimliliğini sağlayan, insanın mevcut kapasite
lerini değerlendirerek uygun şartlar altında çalışma
sını düzenleyen işgücünü koruyarak, memleket eko
nomisini olumlu bir şekilde etkileyen bir müessese
dir. 

İş hekimliği, anladığımız manada müdafi hekimli
ğin bir kolu değildir. İş hekimi; işçiyi, işyerini, çalış
ma şartlarını ve istihsal unsurlarını yakından takibe-
den, yerine göre, işverenin bir müşaviri, yerine göre 
işçilerin sağlıklarının bir nezaretçisi gibi çalışır. Kaza 
ve hastalık sebeplerini araştıran, kısaca işyerinin tek
nik, biyolojik, tıbbî ve sosyal problemleri ve işçinin 
psikolojik konularına eğilen bir şahsiyettir. 

Bu itibarla, alınacak tedbirlerin başında iş he
kimliği müessesesinin ihdası gelmektedir. 

Memleketimizde 174 sayılı Kanunla İşçi Sağlığı 
ve Işgüvenliği Teftiş Teşkilâtı kurulmuş ise de bugün 
için verimli çalıştığı söylenemez. Kadrosu çok azdır. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 124 ncü 
maddesinde «Kurum, sigortalıların sağlık durumla-
larını kontrol amacıyle istediği zaman sağlık muaye
nesine tabi tutabileceği gibi, koruyucu hekimlik ba-
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kımından gerekli her türlü tedbirleri de alabilir» de
nilmektedir. 

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

Eğitim, konferans, afiş ve panolarla işçi sağlığı 
ve iş güvenliği şuurunun yerleştirilmesi, güvenlik ve 
sağlık standartlarının hazırlanması, iş güvenliği per
soneli yetiştirecek bir ünitenin kurulması, teftiş ter
fih sisteminin geliştirilmesi, iş güvenliği imkânlarının 
düzenlenmes, bütçenin yeterli bir seviyeye çıkarılma
sı ve Çalışma Bakanlığının reorganize edilmesi ica-
betmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1974 malî yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi müzake

re edilirken, grupum adına yaptığım konuşmada ifa
de ettiğim ve millî ekonomimiz bakımından çok 
önemli gördüğümüz bir hususu tekrar etmekte fay
da mülâhaza ediyorum; 

1974 yılının Ocak - Eylül döneminde ülkemizde 
vukubulan lokavt sayısı 14, lokavta tabi işçi sayısı 
398, kaybolan işgünü sayısı ise 142 308'dir. Aynı dö
nem içinde vukubulan grev sayısının 46, greve katı
lan işçi sayısının 16 934, kaybolan işgünü sayısının 
ise 736 692 olduğunu Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulan 1974 yılı ekonomik raporundan öğren
miş bulunuyoruz. Raporda, grev ve lokavtların, iş
letmelere ve millî ekonomiye olan maliyeti hususun
da bir kayıt mevcut değildir. Bu önemli konunun 
ele alınmasını Hükümetten ve Bakanlıktan rica edi
yorum. 

Yurt dışı istihdam: 
Değerli senatörler; 
Yabancı ülkelerde çalışmak isteyen işçilerimizin 

buralara gönderilmeleri, kamu hizmeti olarak iş ve 
İşçi Bulma Kurumu tarafından yürütülmektedir. 
1961 - 1974 yılları arasında yurt dışına gönderilen iş
çilerimizin sayısı 810 600'e ulaşmıştır. Bugün yaban
cı ülkelerde çalışan işçilerimizin sayıları eş ve çocuk-
larıyle 1 milyon 200 bin kişinin üzerindedir. 

Yurt dışına gönderilen işçilerimiz bir yandan ülke
mizin işgücü fazlasını hafifletmekte, bir yandan da 
yurda gönderdikleri dövizlerle dış ödemeler dengemi
zin sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar. 

1964 - 1974 yılları arasında işçilerimizin yurda 
transfer ettikleri dövizlerin tutarı yaklaşık olarak 4 
milyar 500 milyon dolara ulaşmış olup, 1974 yılında 
transfer edilen işçi tasarrufları miktarı ise 1 milyar 
400 milyon doları geçmiş bulunmaktadır. 

Değerli senatörler; 
1975 yılında Libya'ya işçi gönderilmesi imkânı 

doğmuş ve bu suretle yeni bir yurt dışı istihdam mey
dana çıkmış bulunmaktadır. Libya'ya işçi gönderilme
sini düzenlemek amacıyle Libya Arap Cumhuriyeti 
ile imzalanan işgücü sözleşmesine ilâveten, bu ülkede 
çalışan veya çalışacak olan işçilerimizin sosyal gü
venliklerini teminat altına almak için, bu ülke ile bir 
sosyal güvenlik sözleşmesi yapılması yoluna gidilme
lidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarını çö

zümleme, bir hükümet politikası olarak ele alınmalı
dır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin türlü problemle
ri vardır. Gerek Hükümetin ve gerekse Bakanlığın bu 
problemler üzerinde âcil ve ciddî tedbirler almaşım 
ve her an geri dönmeleri mümkün olan işgücünün, 
yurt içinde çalışmalarını temin edecek yatırımlara yö
nelme mecburiyeti doğmuş bulunmaktadır. 

Yurt dışı istihdamdan söz etmiş iken, geçen sene 
olduğu gibi bu sene de önemli gördüğümüz bir hu
sus hakkında, Hükümetin, dolayısıyle Bakanlığın dik
katini çekmek için konuya tekrar değinmek istiyo
rum; 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere Avrupa Ekonomik Topluluğu 25 

Mart 1957'de imzalanan ve 1 . 1 . 1958 tarihinde yü
rürlüğe giren Roma Andlaşması ile Federal Alman
ya, Hollanda, Fransa, Lüksemburg, İtalya ve Belçi
ka arasında, iktisadî ve buna bağlı olarak siyasî en
tegrasyonu sağlamak için kurulmuştur. Bilâhara İl-
giltere, Danimarka, İrlanda bu topluluğa katılmış
lardır. 

Topluluğun ana amaçları; sermayenin, hizmetlerin, 
işçilerin serbest hareketiyle, yerleşme hakkı olarak 
belirlenmiştir. 

Ülkemiz, Avrupa Ekonomik Topluluğunun ortak 
üyesi bulunmakta ve Katma protokolün 36 ncı mad
desinde, 1976 yılı sonundan itibaren, işçilerimizin Av
rupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde,, serbest dola
şım hakkından kademeli bir şekilde yararlanabilmele
ri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda, çözümü pek kolay olmayan problem
ler karşımıza çıkabilecektir. Avrupa Ekonomik Top
luluğu ülkeleri iş piyasasının bir anda Türk işçileri 
ile doldurulmasını hiçbir zaman hoş karşılamayacak
lar, ve daha şimdiden bunun endişesi içinde bulun
maktadırlar. 
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10 yıllık kademeli bir planla gerçekleştirilecek bu 
serbest akımın, bir taraftan bu endişeleri hafifletecek, 
diğer taraftan Türk ekonomisinin de vasıflı işçi ihti
yacı gözönünde bulundurulacaktır. 

Bu itibarla; serbest dolaşımda, yurt dışına işgü
cü akımının Türk ekonomisine, millî gelire, dış öde
meler dengesine, enflasyona, istihdama, vasıflı işgü
cü kaybına, ekonomik bünyeye, Türkiye'nin sosyal 
yapısına, çırak ve işçilerin eğitimine ve aile bütünlü
ğüne etkisi ne olacaktır? Sorusunu geçen sene bu kür
süden ifade etmiş idim. 

Hükümetin ve Bakanlığın bu konular hakkında 
ne gibi tedbirler aldığını sayın Bakandan öğrenmek 
istiyoruz. 

Değerli senatörler, 
Yurdumuzda, çalışanlar ile çalıştıranlar arasında

ki münasebetlerin, çalışma barışını zedelemeden işle
tilebilmesi için bugün yürürlükte bulunan İş Mahke
meleri Kanunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 
1475 sayılı İş Kanunu, Çalışma Bakanlığı Kuruluş 
Kanunu yeniden ele alınarak boşluklarının doldurul
ması ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekle geti
rilmesi lâzımdır. 

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda 
idare ve zabıtaya düşen görevler lâyikı veçhile izah 
edilmediğinden lüzumsuz çatışmalara sebebiyet ve
rilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada 275 sayılı Kanunda 
söz konusu olan hakem kurullarının durumundan da 
kısaca bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere... 

BAŞKAN — Sayın Karaöz bir iki cümle içerisin
de toparlamanızı rica ediyorum. 

A. P. GRUPTJ ADINA İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, bir sayfam kaldı. 

Bilindiği üzere mecburî tahkim ile görevli hakem 
kurulları ikidir. 

1. — İl hakem kurulları. 
2. — Yüksek Hâkem kurulu. 
İl Hakem Kurullarının üye sayısı 7 dir. Yüksek 

hakem Kurulunun sayısı ise 9 kişidir. Bu sayılar yük
sektir. İşçi ve işverenlerin seçecekleri hakemlerin sa
yısını birer kişi ile kurmak uygun olur kanaatindeyim. 
Yüksek hakem kuruluna iştirak edecek üniversite öğ
retim üyesinin seçimi için seçici kurulu Ankara'da 
toplamak külfetli ve zor olmaktadır. Bunun için Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanunununda olduğu gibi bir 
sistemin kabul edilmesi yerinde olur düşüncesinde
yim. 

Değerli Senatörler, 
Menfaat uyuşmazlıklarına ilişkin hakem kurulu 

kararları kazaî nitelikte olmayıp, idarî niteliktedir. Bu
na mukabil hak uyuşmazlıklarına ilişkin hakem kuru
lu kararları ise kazaî niteliktedir. 

Hakem kurullarının hak uyuşmazlıklarına ilişkin 
kararlarının mahkeme hükmü niteliğinde olduğu ve 
İcra İflâs Kanununun 38 nci maddesine göre ilam 
gibi infaz edileceği ileri sürülmüş bulunmaktadır. 

Şu halde hakem kurulları hak uyuşmazlıklarına 
bakarken kazaî bir iş görmekte, başka bir deyimle 
yargı yetkisi kullanmaktadırlar. Oysa, yargı yetkisi 
Anayasamızın .7 nci maddesi gereğince Türk Mille
ti adma bağımsız mahkemelerce kullanılır. İşte bu 
sebepledir ki, hakem kurullarının hak uyuşmazlıkla
rına bakması, kanaatimce Anayasaya aykırı düşmek
tedir. O halde hak uyuşmazlıklarında hakem kurulla
rının görevli olmadığı açık bir kanun hükmü ile be
lirtilmeli ve bu konuda sadece iş mahkemeleri görev
li kılınmalıdır. Bundan başka hak uyuşmazlıklarında 
grev ve lokavta da müsaade edilmemelidir. Çünkü grev, 
hakların mahkemeler vasıtasıyle elde edilemediği 
haller (menfaat ihtilâfları gibi) için tanınan bir yol
dur. 

Anayasamnm 7 nci maddesindeki hüküm müla-
haazası ile hakem kurullarına kazaî nitelikte görev 
verilmesinden sakınılmalıdır. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları 275 sayılı Ka
nunun 36 nci maddesinin son fıkrasına göre kesindir. 
Uygulamada bu kesinliğin mutlak olarak kabul edil
diği ve Yüksek Hakem Kurulu kararlarına karşı Da-
nıştaya başvurulamadığı anlaşılmaktadır. Halbuki, 
Yüksek Hakem Kurulu kararları idarî niteliktedir ve 
Yüksek Hakem Kurulu idarî bir organdır. Anayasa
nın 114 ncü maddesine göre idarenin hiçbir işlemi 
yargı merciinin denetimi dışında bırakılamayacağın
dan Yüksek Hakem Kurulunun kesin kararlarına kar
şı da Damştaya baş vurulabileceği kabul edilmelidir 
veyahut da başka başvurma yolu açılmalıdır. 

Bu suretle iş uyuşmazlıklarının daha kolay ve da
ha seri bir şekilde halledilmesi temin edileceği kanaa
tindeyim. 

Değerli senatörler; 
Memleketimizde sosyal güvenliğin tam manasıyle 

oturabilmesi için bazı noksanlıklarımız bulunmakta
dır. Bu mevzuat noksanlığıdır. Çıraklık Kanununun 
bir an evvel çıkarılması lâzımdır. Tarım İş Kanunu
nun keza bir an evvel çıkarılması lâzımdır. İşte bu 
kanunlar çıktıktan sonra, çalışan insanlar grupu sos
yal haklarına kavuşmuş bulunacaklardır, 
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Değerli arkadaşlarım; j 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş, ten- j 

kit ve temennilerimi burada bitirirken 1975 Malî Yı
lı Bütçesinin Bakanlığa, memleketimize hayırlı ol
masını diler, Grupum ve şahsım adına Yüce Senatoya 
derin saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük, Millî Birlik 
Grupu adına, buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, konuşmamı; ağırlığı Çalışma 
Bakşanlığı olmak ve gereğinde Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına da atıflarda bulunmak üzere hazırladım. 
Tekrar kürsüyü işgal ederek zaman kaybını önlemek 
izin müsaade ederseniz, eleştirilerime bu yolda devam 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bütçesini müzakere ettiğimiz Çalışma ve bu arada 

Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, çalışanlarla çalıştıran
lar arasında emeğin ürettiği ürün üzerindeki halkın, ! 
emekle sermaye arasında âdil bir esasa dayanmayan 
bölüşümünden doğan tarihî mücadeleyi iktisaden za
yıf ve işleri bakımından başkalarına muhtaç ve emek
lerinden başka satacakları olmayan çalışanların ha
yat seviyelerini ve onların her alandaki iş ve gelecek 
güvenliklerini sağlayarak bir sosyal barışa dönüştür
mek maksadiyle kurulmuşlardır. Çalıştıran çalışan ve
ya işveren - işçi arasındaki üretilen ürünün paylaşılma
sından doğan bu mücadele zaman zaman çok kanlı 
ve insanlık için yüz kızartıcı olmuştur. İnsanlık tari
hi bu mücadelelerin örnekleriyle doludur. 

Türkiye tarihten ders alarak, insanlık için acı ve 
yüz kızartıcı bu kanlı mücadeleleri idrak etmeden, di
ğer birçok milletlerin geçtikleri bu yollar yerine, akıl 
yolunu seçmiş ve 27 Mayıs Anayasasının teminatı al
tında işveren - işçi münasebetlerini hukuk yolu ile 
çözmek basiretini göstermiştir. Her ne kadar adına 
ara rejim veya olağanüstü yönetim rejimi dediğimiz 
12 Mart sonrası uygulamalarında 27 Mayıs Anayasa
sına dayalı olarak çıkarılan yasalarla işveren - işçi ara
sında kurulmuş olan sosyal barış, bu rejimin serma
yeden yana olan belirgin görünüşü ve icraatı ile bu 
dönemde hiçbir grev yokken birçok lokavt olmuştur. 

Bu denge 1973 seçimlerinden sonra bozulmuş ise-
de işveren ve işçinin ortak gayretleriyle ve o günün 
iktidarının basiretli tutumu ile patlamalar ve sosyal 
huzursuzluklar büyümeden önlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sosyalleşmeyi Devletimizin bir temel taşı telakki 

eden Anayasamız, çalışanlara insan haysiyetine yara- I 
sır bir hayat yaşamaları yolunda birtakım sosyal ve ik- j 
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| tisadî haklar ve ödevler sağlamış ve bu hakların ger-
j çekleştirilmesinde Devleti vazifeli kılmıştır. Sosyal ve 

ekonomik hayatın düzenlenmesinde ve yürütülmesin
de çalışanlara tanınan bu hakların zaman içinde ger
çekleştirilmesi ve devamlı gelişme kaydetmesi, bu iki 

I sınıf işçi ve işveren arasında sosyal barışın devamı için 
zorunludur. Artık, sermaye - emek ilişkilerinde de-

I gerin tümüne sahip çıkmak suretiyle kapitali büyült
mek olanağı kalmamıştır. 

i İşçi, sahip olduğu yasal haklardan yararlanarak 
! ailesiyle birlikte insan haysiyetine yaraşır bir hayat ya

şamak, işinin ve geleceğinin güvenlik altına alınması
nı sağlamak ve nihayet ürettiği değerden gerçek payını 
alma hakkına sahip olduğu bilincine varmış ve bu 
haklarını yasal yollarla alma mücadelesine başlamış 
bulunmaktadır. Grevler ve toplusözleşmeler bunun en 
belirgin örnekleridir. 

Sosyal hayatın alabildiğine gelişip genişlediği ve 
ekonomik koşulların sosyal hayat üzerindeki ağır bas
kılarının her gün arttığı bir dönemde çalışma şartla
rının düzenlenmesi, işçi haklarının ve çıkarlarının ko-

j runarak güvence altına alınması, iş güvenliğinin sağ
lanması, sosyal güvenliğin günün şartlarına uygun ola
rak yasalarla teminat altına alınması vazifeleri Çalış
ma ve bu arada Sosyal Güvenlik Bakanlıklrına veril
miş ödevler arasınddaır. 

Emek gücünü satarak kendini ve ailesini' geçindi
ren kimselerin huzur ve refahı ve iş güvenliğinin sağ
lanması, emek ile sermaye arasında objektif, sağlam 
ve emeğin istismarına yol açmayan bir dengenin ku
rulmasına bağlıdır. 

Bugün değeri, emek ve hattâ hayatları pahasına 
yaratan işçiler, işverenlerle mukayese edilmeyecek ka
dar kötü bir hayat yaşamaktadırlar. İşçilerin iş ve sos
yal güvenlik teminatlarının biricik dayanakları olan 
sendikalar malî yönden daha zayıftırlar. Aynı ve 
benzeri iş kollarında âdeta sunî olarak yaratılan sen
dikaların sayıca fazlalığı, sendikacılığın gelişmesine 
ve işçileri malî bakımdan etkili şekilde desteklemeye 
yeterli değildir. 

Ayrıca, istikrarlı bir iktisadî politika takip edilme
diğinden alabildiğine artan enflasyonist baskılar, işçi
lerin toplusözleşmelerle sağladıklarını bir hamlede 
alıp götürmekte ve bunun sonucu olarak da, işçinin 
sosyal ve ekonomik hayatında iyiye doğru giden bir 
gelişme olamamakta; işçi, ürettiğini yiyememekte ve 
giyememektedir. 

I Ayrıca, bütçe açıkları, çıkarılan ve çıkarılacak va-
j sıtah vergilerle işçi ve dar gelirlilerin sırtına yükletil-
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mektedir. Kamu gelirlerinin, vergi kaçakçılığını huy 
haline getirmiş bulunan büyük iş çevrelerinin kontrol 
altına alınarak artırılması için etkin tedbirler yerine 
temennilerle iktifa edilmektedir. 

Yalnız düğününde sarf edilen viskinin yüzbinler-
ce lira olduğu iş adamlarının verdikleri vergilerin bir 
hademeninkinden az olduğu komisyon toplantılarında 
dile getirilmektedir. Bu, kamuoyunu rahatsız eden ge
lirle vergi arasındaki aşın dengesiz olayların gözden 
kaçmış olmasını ihmalle izah etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülkenin gelişmişliği veya az gelişmişliği; o ül

kenin üretimi ile tüketimi arasındaki ilişki, üretimin 
türleri ve üretimin yarattığı istihdam ile ölçülür. Ge
lişmiş ülkelerde üretim, tüketimden fazla olduğu gibi. 
üretim türleri de sanayi mamulleri olup. bu tür üre
tim de büyük istihdam yaratmakta ve çoğu kez bu ül
keler dış işgüçlerine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Türkiye'nin durumu bütün çabalara rağmen karan
lıktan kurtulmuş değildir. Türkiye, ürettiğinden fazla 
tüketen tüketici bir toplum olduğu gibi, istihdam ya
ratılmadığından işsizlik de her gün artmaktadır. 

Çözmek zorunda olduğumuz üretim ve işsizlik 
konularına da kısaca değinmek isterim: 

En büyük adaletsizlik ve eşitsizliğin işsizlik ol
duğu ve bütün sosyal bunalım ve patlamaların işsiz
likten doğduğu kuşkusuz bir gerçektir. Birinci ve İkin
ci Beş Yıllık Planlarda olduğu gibi, Üçüncü Beş Yıl
lık Planda da önce millî gelirin artırılması öngörül
mekte ve istihdam probleminin çözümü bunun ger
çekleşmesi ilkesine bağlanmış bulunmaktadır. Bugün 
ülkemizde 1 760 000 işgücü fazlasının bulunduğu ve 
istihdam yaratılmadığı takdirde bu sayının her yıl 800 
bin ilâ bir milyon arasında artacağı yıllık programlar
da belirtilmektedir. 

Büyük bir insan kitlesine istihdam yaratacak, köy
lerin boşalmasını ve şehirlerin de gezici işsiz orduları 
tarafından istilâsını bir ölçüde önleyecek olan toprak 
reformunun yapılmamasını istihdam yaratmada men
fî etken olan montaj sanayiinin hızla gelişmesini ve 
gelişmesi için teşvik görmesini Türkiye'nin üretim ve 
istihdam yetersizliği sorunlarıyle bağdaştırmak müm-
kün değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de geniş kapsamlı bir sosval gü-

î venlik oıduğunu iddia etmek mümkün değildir. Bu j 
konuda bir Bakanlığın kurulmuş olmasını, soruna ve- j 
rilen önemi ve soruna çözüm arama ve bulmada atıl- j 
mış olumlu bir adım telâkki etmekteyiz. S 

Sosyal güvenlik, fertlerin çalışma güvencelerinin 
olması, yarınlarının teminat altına alınmış bulunması, 
sağlık durumlarının garanti altına alınması ve işsizlik 
sigortasının kurulması, gibi konuları kapsamaktadır. 

1969 yılında yapılan bir araştırmaya göre (daha 
sonraki bir araştırmayı bulamadım) ülkemizde ça
lışma yaşı dışındakilerin ~c/c 84 ünün gelir, ve c/f 91 
nin sağlık garantileri yoktur. Yani bunlardan f̂c 16 
sının geliri vardır ki, bunlar da çeşitli kurumlardan 
emekli maaşı alanlardır, diğer % 84 ü ya özel gelir
leriyle ya çocuk ve akrabaları tarafından bakılmakta 
veyahut toplumun merhametine sığınmaktadırlar. 
Bunların ancak -c/c 9 nun muayene olacak doktor, 
ilâç alacak eczane ve tedavi olarak bir hastaneye yat
ma olanakları vardır. % 91 i bunlardan mahrum
dur. 

Son yıllarda çıkarılan ve bir sosyal güvenlik kuru
lu olan Bağ - Kurun bu oranları az da olsa düşürdüğü 
bir gerçektir. Ancak, çalışma yaşı dışındaki üyelerine 
yardım edecek bir hale geldiğini söylemek mümkün 
değildir. 

Çalışma yaşındakilere gelince: Bunların % 52 si 
gelir, 9r 36 sı sağlık garantisine sahiptir. Sağlık garan
tisine sahip olanlar Emekli Sandığı, Sosyal Sigorta 
Kurumu üyeleriyle bazı bankaların özel sandık üyele
ridir. Bu arada, uygulanmaya başladığı zaman Bağ -
Kur üyeleri de bundan yararlanacaklardır. Bunu bir 
örnekle belirtelim; 

1974 yılında toplam sayıları 4 milyon 600 bin do
laylarında olduğu tahmin edilen ücret karşılığı çalış
tırılanların; ancak sigorta ve sandık yoluyla sosyal gü
venliğe sahip kişi adedi 2 milyon 600 bindir. Yıllık 
program bu acı gerçeği dile getirmektedir. 

Ayrıca, ekilen arazinin % 70 nin erozyona tabi 
olduğu ve bu alanların sık sık tabiî âfetlere maruz 
kaldığı bir gerçektir. Bu kesimde çalışanların ne ken
dilerinin ve ne de yetiştirdikleri ürünlerin güvencesi 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal güvenlik konuları üzerindeki bu kısa ma

ruzattan sonra sosyal güvenlik tedbirleri üzerinde de 
durmak isteriz. 

İşsizlik Sigortası: 
Planlı döneme başladığımızdan beri işsizlik sigor

tası çıkarılması, planların hedefleri ve hükümet prog
ramlarının ilkeleri arasına alınmış olmasına ve Ba
kanlıklarda bu yolda yoğun çalışmalar yapıldığı be
lirtilmiş bulunmasına rağmen, bugüne kadar çıkarı
lamamıştır. 
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Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren ve pat
lamalara çok müsait yaş gruplarındaki insanları kap
samına alacak böyle bir- kanunun kısa zamanda çıka
rılmasında, sosyal barışın devamı için sayısız yarar 
görmekteyiz. 

Tarım İş Kanunu: 
Tarım alanında çalışan ve büyük bir kısmı mev

simlik işçi niteliğini taşıyan yüzbinîerce tarım işçisi 
en küçük bir sosyal güvenliğe sahip değildir. Bunla
rın çalışma hayatları ve hakları sendikal bir örgüte 
bağlı olmadıklarından zaman ve ücret bakımından 
müeyyideleşmiş değildir. 

Tarım gelirinin büyük kısmını üreten bu kitlenin, 
çalışma hayatlarını zaman ve ücret bakımından mü
eyyidelere bağlayacak olan Tarım İş Kanununu be
şer yıllık planlarda, yıllık programlarda ve Hükümet 
programlarında yer almış olmasına rağmen, bugüne 
kadar gerçekleştirilememiştir. Ancak, ulusal düzeyde 
uygulanmaya başlayan asgarî ücret (ki 33 lira) politi
kası ekonominin bu kesimi için önemli ve tutarlı bir 
adımdır. 

Tarım kesimindeki sosyal politikanın yürütülmesi, 
büyük ölçüde toprak reformuna bağlıdır. Tarım İş 
Kanunu ancak toprak reformu ile birlikte yürütül
düğü zaman verimli olabilecektir. Çıkarılan Toprak 
Reformu Kanunun uygulanmasında savsaklamalar 
ve gecikmeler olmaktadır. Urfa pilot bölgesinde uyu
lacak olan toprak reformunun, bölgedeki işsizliği his
sedilir derecede azaltacağı gibi, üretimi de o ölçüde 
arttıracağından emin bulunmaktayız. 

Anayasamız, toplum yaşantımızı tam çalışma esa
sına bağlamış bulunmaktadır. Toplum içinde her va
tandaşın insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi
ne sahip olarak yaşaması ve hayatını devam ettirmesi 
temel bir ilkedir. Emek arzının bol, işsizlik sigortası 
ve Tarım - İş Kanunlarının çıkarılmadığı bir ülkede 
uygulanan asgarî ücret politikası, özellikle 1974 yılın
da asgarî ücretlerin 1 200 lira olarak saptanması, se
vindirici bir olaydır. Ancak, ağırlığı hergün artan ha
yat pahalılığı, asgari ücretlerin yeterli bir ölçüde, ol
madığı gerçeğini meydana çıkarmaktadır. 1 200 lira
lık asgari ücret hayat seviyesinin belirli bir düzeyde 
tutulduğu dönem için geçerli ve tutarlıydı. 

Kısaca, Sosyal Sigortalara bağlı işçilerin ücretleri 
üzerinde de duralım: 

İşçilerin günlük ücretleri, fazla çalışma ile prim
ler dahil, toplusözleşmeler sonucu giderek artış gös
teren sosyal yardımlar hariç olmak üzere, 1972 yılı
na nazaran % 24 gibi bir artışla 1973 yılında günlük 

ortalama 54 lira 41 kuruşa ulaşmıştır. Aynı yılda 
kamu kesiminde istihdam edilen sigortalı bir işçinin 
günlük ortalama ücreti 61 lira 59 kuruş, özel kesim--
dekinin ise, 11 lira noksanı ile 50 lira 96 kuruş idi. 
1974 yılında bu artış kamu kesiminde % 10,5 olur
ken, artarken, özel kesimde ancak % 7,7 artış ol
muştur. Burada iki konuda dikkatlerinizi çekmek is
terim: 

Bugün Türkiye'de bir aile normal ölçülere göre 
beş kişiden oluşmakta ve genellikle ailede bir kişi ça
lışmaktadır. Bu hale göre, kamu kesiminde çalışan bir 
işçi ailesi kira dahil, 67 lira 90 kuruş ile, özel kesim-: 
deki ise 54 lira ile geçinmek zorundadır. Eşya fiyat
larının korkunç artışı karşısında işçinin bu parayla 
insanca yaşadığını söylemek mümkün değildir. 

Ayrıca, kamu kesimi ücretleriyle özel kesim üc
retleri arasındaki fark da göze batacak kadar büyük-
çedir. Yaratıcı işgücünü ücretleriyle insanca yaşaya
bilir bir duruma getirmek ve iki kesim arasındaki üc
ret farklarını çalışan işçilerin lehine olarak artırmak, 
Hükümetlere düşen en önemli görevlerden birisidir. 
Toplusözleşmelerle aşırı isteklerin kaynakların kuru
masını ve bu nedenlerle de bunun işsizliği davet ede
ceğini dikkatten uzak tutmamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanayileşmiş toplumlarda makinenin yoğunlaşma-: 

sı ve teknolojinin dev adımlarla ilerlemesi sonucu, 
artan üretimden toplusözleşmelerle işçilere pay ve
rilmesi kabul edilmiş ve işçiler arasındaki ücret fark
ları da çok azalmış ve bazen tamamen kalkmıştır. 
Bu sözleşmelerde anakural, üretim artışından meyda
na gelen kârın işçi, sermaye ve tüketici arasında eşit 
olarak paylaşılmasıdır. 

Uyanan işçi, ürettiğinin maliyetiyle satışını ve ara
daki farkı hesaplar bir duruma gelmiştir, Türkiye'de. 
Birçok ülkelerde uygulanmakta olan prodüktivite ar
tışından işçiye pay verilmesi usulünün Türkiye'de 
de uygulanmasının bir teşvik tedbiri olacağı kanısın
dayız. Ancak, artan üretimden işçinin gerçek payını 
alabilmesi için işçinin de yönetime katılmasının zaru
retine inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sermayesi, işçilerden ve işverenlerden kesilen 

primlerden teşekkül eden Sosyal Sigortalar Kurumu, 
gerek işçinin sosyal hayatında, ekonomik durumun
da ve sosyal güvenliğinde ve gerek millî ekonomide 
büyük hizmetler ifa edecek güçtedir. 506 sayılı Ka
nunun kapsamına bütün illerdeki tek işçiye kadar teş
mil eden ve öz varlığı 10 milyar liranın üstünde bu-: 
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lunan Sosyal Sigortalar Kurumu yönetiminde kuru
mun asıl sahibi olan işçiler yeteri kadar temsil edile
memektedirler. Kurumun genel kurullarının sorum
luluklarının artırılması ve kurumun özerk bir hale 
getirilmesinde yarar görmekteyiz. Kurumun diğer 
sosyal güvenlik kurumlariyle birlikte Sosyal Güven
lik Bakanlığı bünyesinde kalkınmanın, özellikle sana
yi devriminin yapılmasında istihdam yaratan büyük 
bir itici güç olacağına inanmaktayız. 

Ancak, bugüne kadar uyguladığı üretken olmayan 
alanlara yatırım politikasından hâlâ vazgeçmediğini 
görmek, üzücü oluyor. Kanunla ilâç sanayii kurma 
yetkisini almış bulunan kurumun, bugüne kadar göz
le görülür ve kamuoyunu tatmin eder bir politika uy
guladığını göremiyor ve bundan üzüntü duyuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kurumun denetim sistemi de yetersizdir. Kurumun 

sigorta primlerinin tahsilini yeteri kadar ciddiyetle 
takibettiğini söylemek mümkün değildir. Primleri da
ha önceden takibe almak mümkünken, bunları, za
manaşımına uğrayacağı son yılın son ayında takibe 
geçmesi, işçiye hizmet anlamına gelmez. Nitekim, ku
ruma bu yolla dört milyon borcu olan bir mükelle
fin, borcunu ödemeden yurt dışına kaçtığını basından 
öğreniyoruz. Mükellef, dört milyonluk borcunu öde-
mektense, birkaç ay yurt dışında kalmayı tercih et
miş görünüyor. Bu gibi takip işlerinde ihmal yaygın
dır ve daha birçok örnekler vermek mümkündür. 

Kendileri de işçi kesiminden gelen ve en büyük 
işçi teşekküllünün genel sekreterlik görevini yüklen
miş bulunan Sayın Güvenlik Bakanının, bu konu 
üzerine bütün ağırlığiyle eğileceğine, ve işçinin hakkı
nı kimseye yedirmeyeceğine inanmak isteriz. 

Her türlü olanaklara sahip, rasyonel çalışacak du
rumda ve her türlü kırtasî muameleleri basitleştire
cek güçte bulunan kurumun buna yeteri derecede 
önem verdiğini söylemek mümkün değildir. Kurumun, 
emekli, dul ve yetim aylıkları bağlaması, ayları almak
ta ve hak sahipleri sağa sola el açma durumunda kal
maktadır Kurumun, emeğiyle değer yaratan bu insan
ları ve onların dul ve yetimlerini bu duruma sokmaya 

. hakkı yoktur. Bu işlemler günün koşullarına uygun 
olarak sadeleştirilmelidir. 1975 yılında emekli olaca
ğı tahmin edilen 200 bin işçinin emeklilik iş] emi eri
nin, bunların emeklilik günlerine kadar tamamlanmış 
olmasını görmek ve işitmek bize huzur verecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İş piyasasını değerlendirmek, işçinin mesleki eği

timlerinin yükselmesi ve kalifiye işçi yetiştirilmesi çin 

gerekli tedbirler üzerinde çalışmak, kurslar açmak ve 
açtırmak, hizmet akitlerinin yapılmasında aracılık yap
mak gibi amaçlarla kurulmuş bulunan İş ve İşçi Bulma 
Kurumu; faaliyetlerini, istihdam olanakları az oldu
ğundan yurt içinden ziyade yurt dışına yöneltmiş bu
lunmaktadır. Atıl işgücüne yurt dışında pazar sağla
nıncaya kadar, Kurumun değeri anlaşılmamıştı. Kuru
mun gelişmesi, 1966 yılından sonra her ilde birer şube 
açmak suretiyle olmuştu. Kurumun, bu faaliyetlerini 
yurt dışı işçi pazarlarının kapanmaya başlayacağı önü
müzdeki yıllarda da içe dönük olarak yürütmesini bek
leriz. Ancak, Kurumun istihdam yaratan bir müessese 
olmadığını da hatırdan çıkarmamak gerekir, 

Değerli arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığının; sosyal devlet ilkesinin dahi 

benimsenmemiş olduğu bir dönemde çıkarılmış ve 
Anayasanın kişiye tanıdığı sosyal ve ekonomik hak ve 
ödevleri kapsamayan bir kanunla kendine verilmiş bu
lunan görevleri yürütmesi beklenemez. Yeni Kurulmuş 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının da uzun süre teşkilât ka
nunu olmaksızın faaliyette bulunması verimli olmaz. 

Bu bakımdan Çalışma Bakanlığının Teşkilât Kanu
nunun günün şartlarına uygun olarak değiştirilmesi ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilât Kanununun da ha
zırlanarak Büyük Millet Meclisine şevkini beklemek
teyiz. 506 sayılı Sigortalar Kanununda da, gerekli de
ğişiklikler yapılarak emeklilerin eş ve çocuklarının da 
sağlık yardımından yararlanmaları kanunî teminat al
tına alınmalıdır. 

Ayrıca, 12 Mart veya olağanüstü veya olağan ol
mayan rejim döneminde memurlardan alınan ve bir 
demokratik hak olan sendika kurma hakları Anayasa
da yapılacak geriye veya aslına dönüş değişikliği ile 
iade edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sendikalar hakkında da kısaca görüşlerimi belirtmek 

isterim. Türkiye ölçüsünde ve işyeri esasına göre ku
rulmuş 750 kadar sendika vardır. Halbuki sanayileşmiş 
ülkelerde bunun ancak 1/10'u kadar sendika bulundu
ğu bir gerçektir. Sendika adedi azaldıkça, sendikaya 
kayıtlı üye adedi artar ve sendikalar toplu sözleşme
lerle işçi haklarını daha kuvvetli olarak savunur ve 
bu hakkı alırlar. 

Sendika enflasyonu bulunan ülkelerde işçiler, ken
dilerini sarı sendikaların elinden ve dolayısıyle kendi
lerini sömürülmekten kurtaramazlar. Ülkemizde de 
sendikaların pazarlık güçlerinin artması için benzeri 
iş kollarındaki sendikaların birleşerek güçlü hale gel
mesinde yarar görmekteyiz. Bu da demokratik yollar
la yapılmalıdır, 
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Çalışma Bakanlığının Kanunundaki espiriye uygun 
olarak, işçilere kendi sendikalarım seçme konusunda 
uygulamakta olduğu hâkim teminatı altında, gizli oy, 
açık tasnif esasına dayanan, bir anlamdaki referan
dumları demokratik ve gayet olumlu karşılamaktayız. 
Yarının daha güçlü işçi liderleri bu gibi demokratik 
yollardan geçerek yetişeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yıllardan beri uygulamakta olduğumuz üretken ol

mayan ve istihdam yaratmayan tutarsız iktisadî ve sa
nayi politikalarının sosyal sonucu işsizlik olmuştur. 
1962'de başlayan ve 1973 yılına kadar sayıları belirli 
oranda giderek artan ve halen sayıları 800 bin dolay
larında bulunan işgücü ihracı; Türk ekonomisine, enf
lâsyona, millî gelire, vasıflı işgücünün kaybına, eko
nomik büyümeye, dış ticaret dengesine ve Türkiye' 
nin sosyal yapısına bazı yönleriyle olumlu ve bazı 
yönleriyle de olumsuz etkiler yapmıştır. 

işçilerin 1976 yılından sonra Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkeleri arasında serbestçe dolaşmaları ve 
yerleşmeleri ilkesi gerçekleştiği takdirde, Türkiye'nin 
kalifiye işgücü bakımından kayıpları daha da artacak
tır. 

Gerek enflâsyonist etkiler ve pazarların alım gücü
nün azalması ve bunun sonucu üretimin düşmesi gibi 
faktörler, işgücü ihracını azaltmış ve hatta bir ölçüde 
durdurmuştur. 

Planda öngörülen her yıl 50 bin işçiye dışarda is
tihdam olanağı sağlamaya karşılık, 1972 de yurt dışına 
85 bin, 1973'te 135 bin kişi gitmiş; fakat 1974'te 
bu miktar büyük bir düşüşle 20 bine inmiştir. 

Ayrıca, dışarıda çalışıp da mukaveleleri biten iş
çilerimizin mukaveleleri yenilenmemekte ve bu suret
le Türkiye'ye dönmeleri âdeta zorlanmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda dışarıda çalışan bu işgücünün 
kafileler halinde yurdumuza dönmelerine tanık ola
cağız: Zira, 1976'da uygulanmaya başlayacak olan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri arasında üye 
ülke işçilerinin serbestçe dolaşma ve yerleşme hakla
rının kısıtlanmakta olduğu bilinmektedir. Örneğin Al
manya'da çalışan yabancı işçilerin çalıştıkları yerlerin 
nüfuslarına göre oranlarının % 10 - 11'den fazla olma
ması kararlaştırılmıştır. Bu da serbestçe dolaşım ve 
yerleşmeyi kısıtlamaktır. 

Ayrıca, Topluluğun gelişmiş ülkeleri işçi almaktan 
ziyade, işçilerin geldikleri ülkelere sermaye transferi 
yaparak istihdami kendi ülkelerinde yaratmak arzusun
da oldukları sezilmektedir. Gelişmiş ülkeler bu suret
le hem istihdam edemedikleri yabancı işçilerden kur

tulmaya ve hem de transfer edecekleri sermaye ile o 
ülkelerin kaynaklarına el koyma olanaklarına sahip 
olacaklarını hesaplamaktadırlar. Bu şartlar altında 
yurt içindeki işgücü fazlası, yurta dışı işgüçlerinin dö-
nüşleriyle de daha da artacaktır. Bunlara kısa dönem
de istihdam yaratılmadığı takdirde, bu işgücü fazlası
nın, özellikle yeni hayata uymuş dış işgücü dönüşü
nün, ülke ekonomisine ve sosyal bünyeye olumsuz etki
ler yapacağından kuşku duymaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşgücü ihraç ederek kalkınmış ülkelerin daha da 

kalkınmasına yardımcı olduğumuzu, işgücü ihracının 
uzun yıllar devam edemiyeceğini, bu yaratıcı işgücü
nün Türkiye'nin kalkınmasında ve imarında kullanıl
ması daha akıllıca bir yol olacağını söylediğimizde ya
dırganmış ve hattâ suçlanmıştık. O gün bizi suçlayan
ların, tıkanan işgücü yolları ve artan işgücü dönüşleri 
karşısında işledikleri hataların idrakine vardıklarım 
zannederiz. 

Yurt dışına gönderilen, orada çalışan ve yurda 
dönecek işçilerle ilgili önemli gördüğümüz birkaç ko
nuya değinmek isterim : 

Dışarıya gönderilen işçilerde tercih sırası; kalifiye 
olmak ve kalifiye işçiler arasında da özel ihtisas dalla
rıydı. 1970'lerden sonra gönderilen işçilerin % 70'i 
kalifiye işçidir. Kalkınmakta olan Türkiye'nin kali
fiye işçiye olan ihtiyacı hepimiz tarafından bilinmek
le beraber, biz bu nimetten yararlanmayı bilemedik, 
Kaldı ki; kalifiye işçi ihracının, yurtta işsizliği teşvik 
eden bir faktör olduğu da gözden uzak tutuldu. Az 
da olsa bundan sonra işçi ihracında; bu konuda gayet 
hassas olması ve işgücü dönüşlerinde de kalifiye işçi
lere öncelik tanınması hususu dikkatten uzak tutulma
malıdır. Gönderilecek olan işçilerle orada belirli bir 
dalda kalifiye işçi durumuna gelmiş bulunanların bu
lundukları ülkelerde meslekî kurslardan geçirildikten 
sonra istihdamlarının ve dönüşlerinin sağlanmasına 
özel bir gayret gösterilmelidir. 

Dış ülkelerde bulunan işçilerimizin o ülke banka
larında yatmakta olan ve o ülkeler iş çevrelerince kul
lanılan tasarruflarının Devlet kâr garantisi altında, mo
tor, dişli kutusu ve benzeri gibi üretken sanayi alan
larına yatırılması için gerekli teşvik tedbirleri alın
malı ve bu cazip tedbirler işçilerimize duyurulmalı-
dır. Bu suretle de, ülkelerinde kendi emeklerinin ta-
sarruflarıyle kendileri için istihdam alanları yaratılmış 
olur. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin dönüşlerinde, iş
yerlerini kurarak hemen üretici duruma geçmeleri için 
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ihtisas dallanyle ilgili işyerlerinde kullanacakları ma
kine ve teçhizatın ithalinde gerekli kolaylıklar göste
rilmeli ve mümkünse bunlar gümrükten muaf tutul
malıdır. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin sayıları on bin
lere varan öğrenim çağında çocukları vardır. Bunların 
tamamının Türk okullarında toplanmasına ne gerek ve 
ne de zorunluluk vardır; ancak bunlara küçük yaştan 
itibaren verilecek kültür dersleriyle Türkiye'ye ve 
Türklüğe yabancılaşmamaları sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim sayın Kü
çük. 

Sayın üyeler; 
Sayın Küçük'ün konuşma süresi dolmuş bulunuyor. 

Ancak, temas ettiği konular arasında Sosyal Güven
lik Bakanlığına taallûk eden konular da bulunduğu 
için durumu müsamahanıza arz ediyorum. 

Buyurunuz sayın Küçük. 
M. B. GRUPU ADİNA SAMİ KÜÇÜK (De

vamla) — Üç dakika kâfi sayın Başkanım. 
Yurt dışında çalışan ve aileleriyle birlikte milyo

nun çok üstünde bulunan işçi ve işçi ailelerine oy hak
kı tanınmalıdır. Seçme ve seçilme, vatandaşlık hak
larının başında geldiğine göre, yabancı ülkelerde bu
lunan bu kişilerin bu haklardan yararlanmaları için 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin çoğu, yıllık izinlerini 
Türkiye'de geçirmektedirler. Devlete yılda yüzlerce 
milyon dolar döviz sağlayan işçilerimizin gelişlerinde, 
beraberlerinde getirdikleri birkaç kuruşluk hediyelik 
eşya veya satacak eşya için gümrükte didiklenmelerini 
ve saatlerce bekletilmelerini haklı bulmuyoruz. 

Yurt dışında çalışan ve döviz getirdiklerini tevsik 
eden işçilerimize gümrük muafiyet sınırlarının geniş
letilmesini ve girişlerinin kolaylaştırılmasını lüzumlu 
görüyoruz. 

İzinlerini geçirmek için kara ve demiryolu ile yur
da gelen işçilerimiz, aramızda vize anlaşması olma
dığından Bulgaristan'dan geçiş için vize almaktadırlar. 
Cezasız gidiş - dönüş vizeler 125 lira olup, çoğu kez 
vizeler hudutta alındığından, cezalı vize harcı ödemek 
zorunda kalmaktadırlar. Bu yolla Bulgaristan'a öde
nen ve bu suretle de Hazinenin uğradığı kayıp mil
yonlarca marka baliğ olmaktadır. Bulgarların önşartı 
ileri sürmeksizin talip oldukları bu vize anlaşmasının 
biran önce yapılmasında, azalan döviz rezervleri de 
dikkate alınırsa, bir zaruret olduğu anlaşılır. Böyle 
bir anlaşma esasen Yugoslavya ile mevcut. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin her türlü vatan
daşlık işleri orada bulunan konsolosluklar aracılığıyle 

yapılmaktadır. Konsoloslukların çalışma gün ve saat
leri işçilerimizin iş saatini ve Hazinenin de döviz kay
bını önleyecek bir şekilde yeniden gözden geçirilerek 
düzenlenmesinde yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime burada son verirken, Grupum adına 

saygılarımı sunar. Bütçenin Yüce Milletimize uğurlu 
olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi şa
hısları adına söz almış sayın üyelere söz vereceğim. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever... Yoklar. Sayın İsmail 
İlhan. 

Buyurunuz Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler. Çalışma Bakanlığının saygıdeğer mensup
ları; 

Grup sözcüleri Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüş, tenkit ve temennilerini bu yüce kürsüde 
dile getirdiler. Bir bağımsız üye olarak ben de birkaç 
noktaya izninizle değinmek istiyorum ; 

Talebeliğim süresince çeşitli işyerlerinde çalışmış, 
bedenen çalışmanın ne demek olduğunu bizzat yaşa
mış bir arkadaşınız olarak Çalışma Bakanlığı mensup
larını saygı ile selâmlarım. 

Gerçekten 1952 - 1953 yıllarında yaz tatilinde iş 
ararken, o sıralarda Anafartalar caddesinde çalışmak
ta bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumunun şubesine 
uğradığımda (aradan geçen 22 sene sonra karşılaştı
ğım) Sayın Mukbil Bey bana çok yardım etmişlerdi, 
hayatımın sonuna kadar bu yardımı unutmayacağım. 

Bu anımı bu şekilde dile getirdikten sonra, Sayın 
Bakana ve Çalışma Bakanlığı mensuplarına tehlike 
çanlarının çalınmakta bulunduğu şu günlerde işsizlik 
sorunun halli için ne düşündüklerini ve herkesçe bili
nen Avrupa ekonomik krizi sebebiyle işlerinden atılan 
işçilerin sorunlarının halli için daha evvel alınmış ted
birlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyorum. 

Gerçekten senelerden beri yurt dışında çalışmakta 
bulunan bu işçi kardeşlerimiz, yurda dönerlerse Tür
kiye'nin durumu nice olur. Zaten Türkiye'de 1,5 ilâ 
2 milyon işsiz vardır. Bu işsizler ordusuna dışarıdan 
gelenler de katılırsa, çözümü çok zor bir sorunla baş 
başa kalacağımız bir gerçektir. Kanaatimce Türkiye' 
nin karşı karşıya bulunduğu sorunların en önemlilerin
den birisi de bu işsizlik sorunudur. 

Amerikan yardımı kesilmiş, Türk işçileri yurt dı
şındaki işyerlerinden şu veya bu gerekçe ile uzaklaş
tırılmakta, komşularımız gittikçe silâhlanıyorlar, Kıb-
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rıs sorunu, Makarios adaya döndükten sonra çetin 
bir safhaya girmiş bulunuyor. Bütün bunlara ilâveten 
pahalılık vatandaşın cebindeki son kuruşunu da alıp 
götürmektedir. Bu durumda bütün partilerin araların
daki ihtilâfları bir yana atıp bu sorunlara elbirliği ile 
çözüm aramaları gerekmez miydi? Maalesef ufukta 
bu hususta herhangi bir belirti görülmemektedir. 

Türk işçilerinin yurt dışındaki sosyal ilişkileri üze
rinde geçen yıl bazı hususları dile getirmiştim, tekra
rında hiç bir yarar görmediğim için bu yıl aynı konu
ya değinmeyeceğim. 

Sayın senatörler, 
Gerçekten Türkiye'de, Avrupa devletlerinin tam 

tersi, eğer bir işçi - işveren mücadelesi olmamış ise, 
bunda Türkiye'de işçi sendikalarının başında yer al
mış ve işçilere yön göstermiş, çok saygı değer büyük
lerinin bulunduğundan ileri gelmiştir. 1770 yılların
da, 1880 yıllarında Avrupa'daki problemler Türkiye' 
de işte bu saygıdeğer sendikacılarımız vasıtasıyle ber
taraf edilmiştir. 

Burada, huzurunuzda saygıdeğer Seyfi Demirsoy'u 
anmaktan kendimi alamayacağım. Bir sene evvel kay
betmiş olduğumuz bu büyüğümüzü ve aynı zamanda 
Halil Tunç kardeşimizi de aynı şekilde anmak istiyo
rum. 

1946 tarihinde kurulmuş olan İş ve İşçi Bulma Ku
rumu, o günden bu güne kadar milyonlarca işçiye iş 
bulmuş ve bu işsizleri işe yerleştirmiştir. Ancak, 1960' 
lardan itibaren dış ülkelere işçi göndermeye başladık
tan sonra, bu Genel Müdürlüğün iş hacmiyle birlikte 
sorumluluğu da artmıştır. 

1966 depreminden beri çeşitli nedenlerle ilişki kur
muş olduğum bu kuruluş, her türlü politik etkenlerin 
dışında kalmasını bilmiştir. Prensiplerine bağlı, çalış
maları ile herkesin güvenini kazanmıştır. Ancak, her 
gün çığ gibi büyüyen işsizler karşısında o da hiç bir 
şey yapamaz olmuştur. 

Seçim bölgem olup, 1966 yılında büyük bir doğal 
âfete, depreme uğramış olduğu hepinizce bilinen Var
to, Muş, Bulanık ve Malazgirt'e tanınan ve daha son
ra iptal edilen kontenjan hakkında birkaç söz söyle
dikten sonra huzurunuzdan ayrılmak istiyorum : 

1970 - 1971 yıllarında deprem sebebiyle Varto, 
Muş, Bulanık ve Malazgirt'e yurt dışına işçi gönder
mede belli sayılarda kontenjan tanınmıştı. 12 Mart' 
tan sonra iptal edildiği halde, bazı girişimlerimiz ne
ticesinde tekrar almayı başarmış olduğumuz bu kon
tenjan durumu, maalesef daha sonra tekrar iptal 
edildi. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Mühim olan listenin tanziminden evvel vatandaş

lara bildirilmiş olması. Muş, Bulanık, Malazgirt ve 
Varto'nun bütün köyleri ilçe ve il merkezinde toplan
mak suretiyle imtihan komisyonu adı verilen bu ko
misyonun önünde günlerce ter dökmüşlerdi. Daha 
sonra düzenlenen bu kontenjan, maalesef Ankara'dan 
gelen bir emirle iptal edildi. Niçin? 

Vatandaş ile Devlet arasındaki bu uçurumu git
tikçe büyütmeye hakkımız yoktur. Gerçekten burada 
vatandaşın hiç bir suçu yoktur. Bildiğimiz basit bir 
dosya kartonu bu imtihan günlerinde Varto'da 5 lira
ya çıkmıştı. Bu suretle düzenlenen kontenjan listeleri
ne girenlerden bir kısmı dış ülkelere gidebilmiş, di
ğerlerine sıra gelmeden kontenjan ikinci defa Çalış
ma Bakanlığınca iptal edilmiştir. Bu sebeple büyük 
bir ümitle sıralarını bekleyenler, hayal kırıklığına uğ
ramışlardır. 

İleride Libya'ya işçi gönderilecek olursa, iptal 
edildiğini bldirdiğim sözü edilen kontenjanın tekrar 
canlandırılmasını önemle rica ederim. Ayrıca, Bar
tın, Sakarya, Demirci, Erzurum, Kars, Varto ve Bin
göl gibi il ve ilçelere tanınmış olan kontenjanların, 
yani önceliğin adet bakımından durumunu sayın ba
kanlıktan istirham ediyorum. Önceliğin de önceliğini 
almak suretiyle gitmiş olanların iller itibariyle listesini 
istirham ediyorum. 

Bütçenin Çalışma Bakanlığı için, Türk Halkı için 
hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, sizleri saygıla
rımla selâmlarım. 

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

senatörler; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde benden önce 

konuşan arkadaşlarım yeterli açıklamalarda bulundu
lar, tekrar etmeyeceğim. Sadece görüş ve dileklerimi 
satır başı halinde sıralayarak gerekçelerini takdirleri
nize terk edeceğim. 

1. İşçi kıdem tazminatlarının yılda 15 günden 
30 güne çıkarılması. Bu hususda kanunlaşmak üzere 
teklif veya tasarı halinde Parlamentomuza gelmek üze
redir; bunu bilhassa istirham ediyorum; 

2. İşçi kıdem tazminatlarından vergi kesilmemesi 
ve memur ikramiyesi gibi tam olarak ödenmesi; 

3. İşçi - memur ayrımının kaldırılması; 
4.. Kadın işçilere 20 sene çalışmaları halinde 

emeklilik haklarının tanınması; 
5. 1950 yılından önce çalışanlara borçlanma ola

nakları sağlanarak, yaşlı işçilerin emeklilik haklarının 
verilmesi suretiyle işsizliğin nispeten önlenmesi; 
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6. Cumartesi tatilinin işçilere de teşmilinin sağ
lanması; 

7. Emekli keseneğine esas olan tavan ücretinin 
kaldırılması veya Devlet Personel Kanunundaki tava
na paralel olarak yükseltilmesi; 

8. Bu yıldan başlayarak büyük bir süratle art
makta olan emekli işlemlerinin süratle sonuçlandırıla
bilmesi ve işçilerin uzun süre malî sıkıntıya sokulma
larının önlenmesi; 

9. Yasalardaki sendikal özgürlük haklarını kısıt
layıcı hükümlerin daha demokratik hale getirilmesi; 

10. Bilhassa Kamu İktisadî Kuruluşlarında ve 
sermayesinin yansından fazlası Devlete ait olan ku
ruluşlarda çalışanlara, bu kuruluşların yönetim veya 
müdürler kurulunda temsil edilmelerini sağlayacak 
yasa hükümlerinin getirilmesi; 

11. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunların
da lokavt hakkının istismarını önleyici değişikliklerin 
yapılması; 

12. Toplu sözleşme ve yetki uyuşmazlıklarına 
karşı referandum sisteminin getirilmesi; 

13. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin dövizleri
nin kanalize edilerek yurt kalkınmasına katkıyı artı
rıcı ve geniş iş alanı sağlayıcı yatırımlara yöneltil
mesi; 

14. İşçi çocuklarının okutulması yolunda yurt içi 
ve yurt dışında gerekli imkânların sağlanması. 

Hatırıma gelen hususlar bunlardan ibarettir. 

Ayrıca şunu da arz edeyim ki, yurdumuzda açık 
ve gizli işsizlik alabildiğine çoğalmıştır ve dış ülkeler
den de dönüş olursa, bu dayanılamayacak bir sıkıntı 
verecektir. Bu hususta Sosyal Güvenlik Bakanlığı in
şallah bu işsizlik fırtınasına karşı sigortasını sağlam 
tutar ve onlara yeterli çareleri bulur. Ayrıca daha 
şimdiden işçilerimizin dövizlerini sanayie kanalize 
etmekte önderlik eder. Sanayi Bakanlığıyle ve diğer 
bakanlıklarla işbirliği yaparak; gerek dışarıdaki eği
tilmiş işçilerimizin, gerek onların dövizlerinin memle
ketin çeşitli bölgelerine yayılmas( suretiyle yaygın ve 
dengeli bir sanayi sistemi içinde de memleektin is
tihdam sorunu da halledilmiş ve bölgelere yayılmış 
olan dağınık işsizlik de o bölgeler içinde giderilmiş 
olur. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin milletimize, memle
ketimize ve bütün işçilerimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğîu?. Yoklar. 
Sayın Âdemoğlu; buyurunuz. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken ben de 
şahsım adına Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında 
kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 

İşçilerimizin meseleleriyle uğraşmak ve onların 
meslek ve sosyal mevzularma çare bulmak amacıyle 
kurulan bu müessesemiz, hastalanan ve iş görme ka
biliyetini kaybeden işçilerimize karşı olan vazifesini 
maalesef lâyıkıyle yapamamakta ve yapmamaktadır. 
Hastalanan işçilerimiz hastanelerde uzun müddet kuy
ruklarda bekletilmekte ve bu yüzden hastalıkları da
ha da artmaktadır. 

Poliklinikte hastaya bakan doktor, viziteye çıkan 
50 - 100 hastaya bakmak için çırpınıp dururken, bir 
hastaya ancak bir dakika, en çok 1,5 dakika verebil
me imkânına sahiptir. Senelerden beri yaptığımız bu 
tenkitler ve gösterdiğimiz çare yoluna bir türlü gidile
memekte ve işçilerimiz bu yüzden perişan olmaktadır. 

Diğer taraftan, evinden gelemeyecek hastalara ev
de muayene usulü de maalesef genişletilmemektedir.. 
Bu iki yanlış ve hatalı bir tutuma son verecek olan 
mukaveleli hekim çalıştırma sistemi bir türlü getiril
memektedir. Temennimiz, en kısa zamanda mukave
leli hekimliğin ihdas edilmesi ve işçilerimizin manevî 
olarak itimat ettiği doktora muayene olup biran ev
vel bünyevî ve moral düzelmesine kavuşmasını te
min etmektir. 

Diğer taraftan, uzun münakaşalardan sonra Sosyal 
Sigortalar Kurumunun ilâç sanayii kurması hakkın
daki Kanunu çıkarmamıza rağmen, bu hususta en kü
çük bir faaliyete geçilmemiş olduğunu esefle müşa
hede etmekteyiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun hastalarla beraber 
ihmalini gördüğümüz ve işçilerimizi rahatsız ve peri
şan eden diğer bir vazife noksanlığı da, artık çalışa
maz hale gelip emekli olmak isteyenlere karşıdır. Bu
gün Türkiye'de 1 milyon 600 bin sigortalı işçi vardır. 
Bu seneye kadar her sene 20 bin işçi emekli oluyordu. 
Bu işçilerin emeklilik işlemleri emekliliklerini isteme
lerinden. maaşlarının bağlanıp kendilerine havale edil
melerine kadar en erken bir seneden başlayıp 1,5 
hatta iki seneye kadar uzayanları vardır. Bu kadar 
uzun müddet işten ayrılıp eline para geçmeyen bir 
işçi, parasızlıktan sefil ve perişan olmaktadır. Bu müd
detin kısaltılması için geçmiş umum müdürlere defa
larca istirhamda bulunduğumuz ve kadrolarınızı ar
tırıp müddeti kısaltın, dediğimiz halde hiç bir netice 
hasıl olmamıştır. Bakınız; senede aynı adet, 20 bin 

224 — 



C. Senatosu B : 32 11 . 2 . 1975 O : 2 

memurunu emekliye sevk eden Emekli Sandığındaki 
müddetin, Sosyal Sigortalar Kurumunclakine göre 
üçte bir daha kısa olması bizleri ne kadar haklı kıl
maktadır. 

Diğer bir mevzu da, işçi konutu mevzuudur. İş
çilerimizin her birine sosyal konut teminini gaye edin
miş bulunmamıza, onların işten çıkınca rahat bir ha
yata kavuşmalarını arzulamamıza ve Sosyal Sigorta
lar Kurumunun da bunu istemesine ve vazifeleri me-
yanında bulunmasına rağmen, hâlâ bu hususta işçile
rimizin onda biri bile sosyal konuta kavuşamamışlar
dır. Üç bin küsur konutun inşasının verildiği İNTUR 
Firması maalesef bu işi yapacak durumda değildir. 
Parlamenterlerin kurduğu ve konut inşaatının verildi
ği bu firma, inşaatı yarıda bırakmış ve borçlu olarak 
çekip gitmiştir. Bu misal ortada iken, bu İNTUR 
Şirketine, işçinin nispeten büyükçe konut ihtiyacını 
karşılayacak olan bu inşaatı vermenin mutlaka bir 
tesir ve tazyikle ve kayırmayla olduğunu düşünüyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de işçi haklarını ve menfaatlerini koru

yacak, kanunla kurulmuş diğer bir kurum da vardır; 
o da Türk - İş'tir. Onun sayın başkanının, hasta 
olan ve perişan durumda bulunan işçilerin yukarıda 
açıkladığımız dertlerini bertaraf etmek varken; yine 
emekliliğini isteyen ve işten ayrılan parasız durumda
ki bir işçinin emeklilik işleminin birgün evvel tamam
lanmasını Sosyal Sigortalar Kurumu nezdinde takip 
ve neticelendirmesi icabederken, işçilerin rahat yaşa
yabileceği bir konuta kavuşmaları için yalnız koope
ratiflere değil, hususî şahısların yaptıkları binalarda 
da daire almaları imkânını sağlamak varken; lüks 
binalarda oturup, lüks vasıtalarla dolaşışı Parlamen
to seçimlerinin öne alınması hususunda TRT hakkın
da yapılan konuşmalara cevaplar hazırlaması ve basın 
toplantıları yapması ve politika yaparak vakitlerini 
amaçları dışında kullanmaları bizi üzmektedir. Ken
dilerine, bütün zamanlarını işçi lehine ve işçi hakla
rının elde edilmesi hususuna harcamalarını tavsiye 
ederiz. Böylece işçi camiasına daha faydalı olacak
larını ifade eder, Yüce Senatoya saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Âdemoğlu'nun 
konuşmaları Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiri
yor. Mamafih, Sayın Bakan da burada bulunuyorlar, 
gereken kaydı almışlardır umarım. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?. Yoklar. 
Sayın Hazerdağlı?. Yoklar. 

Sayın Bakan?. Buyurunuz efendim. 
Sayın Bakanım, konuşmalarınızın bir süresini de 

size tevcih edilecek suallere ayırmanızı istirham ede
rim. Sualler bendenize gelmiştir, size takdim edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Başkan ve Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Şu anda cidden çok mesudum. Çnükü gerek üç 
grup adına yapılan konuşmalar ve gerek teker, teker 
kişiler adına yapılan konuşmalar; müşterek dertleri
mizi ve müşterek ihtiyaçlarımızı dile getirmiş bulun
maktadır. Bundan dolayı bütün arkadaşlarıma te
şekkür ediyorum ve zannediyorum, işi o kadar yaki-
nen izlemişler ki, bana sadece ve sadece, bugünkü Ça
lışma Bakanlığının durumunun tablosunu çizmekten 
ibaret bir görev kalacak. 

Yine konuşan kıymetli arkadaşlarımdan öğren
dim ki, (Bundan evvelki yaptığım bir Senato dışı ko
nuşmamda da işaret etmiştim) bugün Türkiye'nin 
birinci derecedeki problemlerinden bir tanesi, işsiz
liktir. Bu soruna söz alan arkadaşlarım değindiği için, 
kendimi çok mutlu sanıyorum. Elbirliğiyle bu işsiz
lik problemine bir çare bulmak gerekir. 

Çalışma Bakanlığının Teşkilât Kanunu her ne ka
dar tarihi itibariyle eski ise de; bugün ister Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun bünyesinde yapılan andlaş-
malar olsun, ister Avrupa Konseyi andlaşmaları ol
sun, orada yer alan ölçülere, orada yer alan teklifle
re büyük ölçüde (1946 yılında) birinci maddesinde, 
yer vermiştir. Onun için müsaade ederseniz birinci 
maddeyi okumaktan zevk duyacağım. Bakanlığımız; 
çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama 
düzeylerinin yükseltilmesi (Bugün bilhassa üzerinde 
duruluyor), çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki iliş
kilerin ülke yararına uyumlu hale getirilmesi, genel 
çalışma gücünü, refah düzeyini artıracak yolda verim
li kılınması ve tam çalıştırmanın sağlanmasıyle gö
revlidir. 

Bu görevleri yerine getirmek için; Çalışma Ba
kanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütleri bu
lunmaktadır. 

Merkez birimleri; bilindiği gibi, Araştırma Kuru
lu, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Çalışma Genel 
Müdürlüğü, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Yurt 
dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü ile diğer destek 
birimlerinden ibarettir. 

Bunların dışında; iş isteğinde bulunanların du
rumlarına, isteklerine uygun işlere yerleştirilmeleriy-
le işverenlerin işçi isteklerini sağlayabilmek için 4837 

— 225 — 



C. Senatosu B : 32 

sayılı Kanunla kurulmuş bulunan İş ve İşçi Bulma 
Kurumu, çalışma hayatına ilişkin genel araştırma ve 
eğitim uygulamalarını yürütmekle görevli 7460 sayılı 
Kanunla kurulmuş bulunan Yakın ve Orta Doğu Ça
lışma Enstitüsü ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun
da uygulanacak normların tespiti için inceleme ve araş
tırma yapmakla görevli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Merkezi bulunmaktadır. 

Ayrıca, taşrada 24 Bölge Çalışma Müdürlüğü ve 
yedi İş Güvenliği Teftişi Grup Başkanlığı bulunmak
tadır. Yurt dışında da sekiz ülkede, yedi çalışma mü
şavirliği ve 14 Çalışma Ateşeliği kurulmuş bulun
maktadır. 

Bu arada, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün duru
muna da kısaca değinmekte yarar vardır. Bu genel 
müdürlük; 1946 yılında yürürlüğe giren 4841 sayılı 
Kuruluş Kanunumuzla esas itibariyle iş ve işçi bul
ma, sosyal yardımlar ve iş kazaları ve meslek has
talıklarını düzenleyen kanun hükümlerinin uygulan-
masıyle görevli kılınmıştır. Aradan geçen zaman için
de «Sosyal yardımlar» deyimi, «Sosyal güvenlik» e 
dönüşmüş ve ayrı tüzel kişiliğe haiz Sosyal Sigorta
lar Kurumuyle Bağ - Kur kurulmuştur. 

Böylece bu genel müdürlük; sözünü ettiğimiz iki 
bağlı kurumun üzerindeki idarî vesayet denetiminin 
gerektirdiği işlemleri yürütegelmiştir. Bu defa Sos
yal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyle, ilgili bağlı 
kurumların denetimi işlemleri bu Bakanlığa devre
dilmiş bulunduğundan, İşçi Sağlığı Genel Müdürlü
ğüne İş ve İşçi Bulma Kurumunun Bakanlıkla ilişki
lerinin kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesi işlem
lerini yürütme görevi kalmıştır: görevi buna inhisar 
etmektedir. 

Bu genel müdürlüğün istihdam konusunda Ba
kanlığa düşen görevleri yürüten bir birim haline ge
tirilmesi düşünülmektedir. 

Bakanlık kuruluşu hakkındaki bu genel açıkla
madan sonra, Bakanlığımızın görevlerini üç ana bö
lümde özetlemek mümkündür. Bunlardan birincisi is
tihdam; ikincisi, yurt dışı işçi sorunları ve nihayet 
üçüncüsü de, çalışma koşullarıdır. 

Birinci, istihdam: Çalışmak isteyen ve çalışabilir 
durumdaki kişilerin yeteneklerini değerlendirebile
cekleri işlere yerleşerek çalışmalarına istihdam denir. 
Sanayileşme süreci içinde bulunan ülkemizde, işgü
cü verimlililiğinde görülen artışların ve teknolojide
ki gelişmelerin daha çok kalkınma planında önş örül
meyen sektörlerde me3Tdana gelmesi nedeniyle, 1974 
yılında da istihdam sorunu önemini muhafaza etmiş
tir. 
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Tarım dışı sektörlerde Üçüncü'Beş Yıllık Kalkın
ma Planının 1974 programında 5 milyon 225 bin ola
rak tahmin edilen istihdam düzeyine ulaşılmamış, 
1975 programında da görülebileceği gibi, gerçekleş
me 5 milyon 200 bin dolaylarında olmuştur. Bu du
rumda, 1974 yılı içerisinde 305 bin kişiye yeni iş ola
nağı sağlanması gerekirken; sanayi kesiminde 92 bin. 
inşaatta 20 bin, ticarette 36 bin, ulaştırmada 47 bin 
ve hizmetlerde 85 bin kişi olmak üzere; ancak 280 bin 
kişiye yeni istihdam olanağı sağlanabilmiştir. Bu ke
simdeki toplam işgücü fazlası 960 bin kişidir. 

Sanayi sektöründe tahmin edilen hedefin altında 
kalmasına karşılık, özellikle imalât sanayiinde ve ma
dencilikte istihdam açısından olumlu gelişmeler kay
dedilmiştir. 

1972 yılında yurt içi sivil istihdam içinde tarım
sal istihdamın payı; yaklaşık olarak yüzde 65 iken, 
1974 yılında yüzde üç azalmayla yüzde 62'ye düşmüş
tür. 

Tarım sektörüne gelince: Mevsimlik eksik istih
dam anasorun olarak önemini korumaktadır. 1974 
yılında tarımda fiilen çalışır görünenlerin sayısı se
kiz milyon 700 bin kişi olup, bunun 800 bini işgücü 
fazlası olarak hesaplanmıştır. Bu durumda. 1974 yı
lında tarım dışı kesiminde 960 bin, tarım sektörün
de de 800 bin olmak üzere; yurt dışında bulunan iş
gücü dışında; toplam 1 milyon 760 bin işgücü fazla
sı bulunduğu sonucuna varılabilir. 

İşgücü arzı ile talebini gerek yurt içinde, gerek 
yurt dışında karşılaştırarak istihdam sorununun 
çözümlenmesi konusunda görevli İş ve İşçi Bulma 
Kurumu, hizmetlerini dördü yurt dışı olmak üzere. 
yurt düzeyinde bütün illere yayılmış olan 72 ünite ve 
bunlara bağlı olarak işgücü ve ekonomik durumları 
bakımından önemlilik gösteren ilçe merkezlerinde 
kurulu 26 büro ile yürütmektedir. 

Kurumun kadro sayısı 1974 yılında 2 l iû 'a yük
selmiştir. Kadro artışlarının büyük çoğunluğu, özel
likle 1970 - 1973 yılları arasında yurt dışına işgücü 
gönderilmesi hizmetlerinin gittikçe artan bir yoğun
luk kazanması nedenine dayanmaktadır. 

Kurum, 1974 yılında iş için başvuran 663 765 ki
şiden, 407 826'sını işe yerleştirmiştir. Yıl içinde açık 
bulunan işyerleri sayısı 424 103 olduğuna göre, bu 
açık bulunan işlere yerleştirme hizmeti yüzde 96 
oranında başarıya ulaşmıştır. 

Ancak kurumun, bu başarısı ile genel istihdam 
sorununu bu oranda çözüme kavuşturdu sonucuna 
varmamak gerekir. Bilindiği gibi, istidam olanakları 
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yaratma ve mevcut işyerlerinin daha fazla işgücü kul
lanmasını sağlama konuları, Çalışma Bakanlığını 
aşan genel ekonomik politikaya ve bunun artan işgü
cünü istihtam edebilecek biçimde uygulanmasına bağ
lıdır. 

Ülkemizin kalkınmasında en önemli sorunlar
dan birisi de, işgücünün eğitilmesidir. Bugün yalnız 
Türkiye'de değil, Avrupa'da da bu «Formasyon - pro
fesyonel» denilen bu konu büyük bir önem taşımak
tadır. İşgücünün büyük bir bölümü, iş piyasasının 
gerektirdiği beceri, yetenek ve niteliklere sahip bu
lunmamaktadır. Bu durum, onların istihdama giriş
lerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bir taraftan 
büyük sayılara ulaşan işgücü fazlası görülürken, di
ğer yandan da, çeşitli sanayi ve hizmet dallarında 
işgücü açıklarıyle karşılaşılmaktadır. Bu çelişkinin 
giderilmesi için kalkınma planlarında öngörüldüğü 
üzere yaygın meslekî teknik eğitim çalışmaları ile 
işçi ve çırakların işyerlerinde ve işyerleri dışında eği
tilmeleri zorunluğu kendini kuvvetle duyurmakta
dır. 

İşçi ve çırakların eğitimi konusunda Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Temel Eğitim Kanu
nunda belirtilen meslekî - teknik yaygın eğitim sis
teminin kurulması için, Millî Eğitim Bakanlığı ile iş
birliği halinde Meslekî Teknik Yaygın Eğitim Koor
dinasyonu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bunun bir 
devamı olarak Bakanlığımızca da İşçi ve Çırakların 
Eğitimi Kanun tasarısı hazırlanmıştır ve hatta masa
mın önüne kadar da gelmiştir. 

Yurt içinde istihdam durumunu ve insangücü 
kullanımını işyeri çapında bütünüyle tespit ve geliş
meleri izleyebilmek için 1975 yılında geniş bir bilgi 
toplama çalışmasına girişilmiştir. Bu çalışma sonun
da yurt içinde istihdam edilebilme imkânları aynn-
tılarıyle bilinecek ve yurt dışına fazla işgücünün 
şevki gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenebi
lecektir; mümkün olacaktır. 

İkinci konumuz, çalışma koşullarıdır : 
Bu, işçilerimizin, iş kanunlarının sağladığı koru

yucu haklardan ve hükümlerden yararlanmaları, sen
dikal ve toplu pazarlık hakları, kısaca çahşma ko
şulları Bakanlığımızın en önemli görevleri arasında 
yer almaktadır. Bu görevlerin tam olarak yerine ge
tirilebilmesi, işyerlerinin nicelik ve nitelikleri bakı
mından saptanması ve izlenmesinin kaçınılmaz bir 
hizmet olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu hiz
metin gereği gibi yapılmasından sonradır ki. iş tes
piti hizmetinin gerektiği şekilde yaygın ve etkili bir 

seviyeye getirilmesi mümkün olabilecektir. Devlete 
bir kamu görevi olarak verilmiş bulunan işyerlerinin 
teftiş ve denetimi hizmetleri Bakanlığımızın 200 iş 
müfettişi ve kendilerine teftiş yetkisi verilmiş bir o 
kadar teknik elemanı tarafından yapılmaktadır. 

İşyerlerinin teftiş ve denetimi hizmetleri: 4841 sa
yılı Bakanlığımız kuruluş Kanununa ve 13 . 12 . 1950 
tarihli ve 5690 sayılı Kanun ile onaylanmış bulunan 
Uluslararası Çalışma Teşkilâtınca kabul edilen Sa
nayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 81 sayılı Söz
leşme hükümlerinin telif edilmesi suretiyle çıkarı
lacak bir yönetmelikle düzenlenmesine çalışılmakta
dır. 

İş teftişi, usul ve esasları ise, 1475 sayılı İş Kanu
nunun 89 ncu maddesinde çıkarılması öngörülen ve 
üzerinde son çalışmaları yapılan iş teftişi tüzüğü ile 
düzenlenecektir. 

Kapıcılık hizmeti: İş Kanununun beşinci madde
si ile kaloriferli konut kapıcıları ile mesaisinin ta
mamını tek konuta hasreden kapıcılar İş Kanunu 
kapsamı içine alınmış olup, İş Kanunundaki koruyu
cu hükümlerden yararlanmaktadırlar. Ancak, İş Ka
nunda, kapıcıların çalışma koşullarındaki özelliği 
kapsayan hükümler bulunmadığından, bunlar diğer 
işçiler gibi kanunun diğer genel hükümlerine göre 
çalıştırılmaktadır. Kapıcılar, kendisine özgü bazı özel
likleri bulunan bir hizmet olduğundan çalışma ko
şullarının bir tüzük ile ayrıntılı şekilde.düzenlenmesi, 
kapıcılar ile işverenler arasında çıkması muhtemel 
uyuşmazlıkların giderilmesi, bu hizmetin bir düzene 
kavuşturulması yönlerinden yararlı görülmektedir. 
Bu amaçla, kanun kapsamında bulunan konut kapı
cılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile işve
ren vekilinin belirlenmesi, günlük çalışma süreleri
nin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri 
ile yıllık ücretli izin haklarının ve kapıcı konutla-
rıyle ilgili sorunların düzenlenmesinde uygulanacak de
ğişik şekil ve esasların bir tüzük ile belirlenmesi için 
İş Kanununa böyle bir tüzüğün çıkmasına olanak 
sağlayacak bir ek madde eklenmesine ilişkin bir ka
nun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Toplu iş ilişkilerine geçmeden evvel şunu da mü
saade ederseniz söyleyeyim. Demin bîr arkadaşım, 
zannedersem Kemal Kılıçoğlu arkadaşımız kanunun 
kapsamından da bahsetti. 

Bilindiği üzere, 3008 sayılı eski İş Kanununun ak
sine olarak bugünkü 931 sayılı İş Kanunu ve onu ta
kiben 1475 sayılı İş Kanunu, bir işçiyi kapsamına 
alan yerlere dahi uygulanmaktadır. Yalnız, kendile-
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rinin haklı olduğu bir yer var, o da zannediyorum 
istisnaları tanıyan 5 nci maddenin, zannederim 5 nci 
bendidir. O da küçük esnaflarla ilgili; orada üç işçi 
şartı aranıyor. Bunun düzeltilmesine çalışacağız; ya
ni orada da bir işçi olsa dahi, İş Kanunu kapsamı
na alınması suretiyle muhtelif şekilde kanuna karşı 
hile yollarının önüne geçilmesine çalışılacaktır. , 

Toplu iş ilişkilerine gelince : 
İşçi iie işveren arasındaki uyuşmazlıkları gideren 

ve dolayısiyle sosyal barışı sağlayan toplu iş sözleş
meleri uygulamada- büyük bir rağbet görmüştür. 
Örneğin, 1973 yılında 6 300 işyeri için 1 921 toplu 
iş sözleşmesi yapılmıştır. Bu toplu iş sözleşmelerin
den büyük ölçüde olmak üzere 500 bine yakm işçi
nin yararlandığı tespit edilebilir; 

Bununla birlikte, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunumuzun uygulanmasında ba
zı güçlüklere rastlandığı da bir gerçektir. Bu gerçe
ğin başında çoğunluk sendikasının tespit edilmesi 
gelmektedir. Çünkü bizim sistemimizde üye fişle
rine göre tutulan kayıtlara göre muamele yapılmak
ta, bölge çalışma müdürlüğünün vermiş olduğu ka
rarlar aleyhine iş mahkemesine müracaat edilmek
tedir. Fakat, bu üye fişlerinin tutulmasmdaki bazı tu
tarsız hareketler, bazen işçilerimizin birden fazla sen
dikaya aynı anda üye olması gibi sebepler dolayı
siyie bu sistem, boşuboşuna sendikalar arasında sür
tüşmelere sebep olmakta; hatta hiç sebep olmadığı 
halde bazı grevlere dahi sebep olmaktadır. Bu 275 sa
yılı Kanunun bu çoğunluk sendikasını tespit eden 
«istemin iyi sonuç vermediği bir gerçektir. 

Bunun için son zamanlarda yine memleketimizde 
Adana ve İstanbul'da mahkeme kararlan uyarınca 
işçilerin kimliklerinin ve hangi sendikaya üye olduk
larına dair beyanlarının imzalarıyla birlikte tespiti 
suretiyle, Ankara ve Kırıkkale'de ise rakip sendikala
rın anlaşması ile gizli oy ve açık tasnif yöntemi uy
gulanarak çoğunluğa ait sendikanın tespiti yoluna 
gidilmiştir. 

Bakanlığımız «Referandum» adı verilebilecek bu 
tıp uygulamaları yakından izlemekte, bir taraftan 
bu uygulamanın toplu iş sözleşmesi hukukumuz 
yönünden yararlarını, diğer taraftan 275 sayılı Ka
nunun özü ve sözüne uygunluğunu araştırmaktadır. 
Bu uygulama biçiminin toplu sözleşme hukuku
muz yönünden en isabetli çözüm yolu olduğu ka
nısına varılırsa kanun değişikliği yapılıncaya kadar 
idari yönden referandumun yapılması usulüne iliş
kin bazı düzenlemelere gidilecektir. Şüphesiz bu uy-
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gulama sadece işyeri seviyesindeki yetki uyuşmaz
lıkları için mümkün olabilecektir. İş kolunda refe
randum mümkün değildir. 

Yine, şimdi aklıma geldi, onu da söyleyeyim: 
Teşmil müessesesi ise 275 sayılı Kanunda yer almış 
olmasına rağmen bugüne kadar bir tek uygulama 
alanı bulmuş değildir. Teşmil müessesesinin de Fran
sa'da veya Almanya'daki veya İtaîya'daki sisteme ben
zer bir şekilde düzenlenmesinde fayda vardır. Çünkü, 
teşmil müessesesi sayesinde toplu sözleşmenin dı
şında kalabilecek bir işyeri kalmamakta ve toplu 
iş sözleşmesinin dışında kalan iş yerlerine dahi mev
cut toplu sözleşmenin, yabancı memleketlerde ça
lışma Bakanlığının bir karariyle (Bizde Hükümet ka
rarı isteniyor) teşmil edilmesi mümkün olabilmekte
dir. Toplu sözleşme sistemimizin, taraflar arasında 
serbest toplu pazarlığa dayanması gerektiğine ina
nıyorum. Herhangi bir şekilde hükümetlerin ve Hü
kümetin toplu pazarlık üzerine bir müdahalesi ola
maz. Olsa olsa Hükümet, taraflara uyuşmazlıklarını 
en kısa ve en kolay şekilde gidermek, usul ve im
kânlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Bunun dı
şında toplu pazarlık sistemi, tamamen tarafların 
karşılıklı güçlerine ve menfaatlerine göre uygula
nan ve düzenlenen bir sistemdir. Bu sistem içerisin
de işçi ve işveren kuruluşlarının yöneticilerine bü
yük görev düşmektedir. Çünkü sadece ücretlerin 
artırılmasıyle sosyal gelişmenin sağlanamayacağı 
bir gerçektir. Bu bakımdan sosyal reformlarla eko
nomik kalkınma arasındaki hassas dengenin sağlan
masına bir kere daha işaret etmekte yarar vardır. 
Kaldı ki, sendikal hareketin gelişmesindeki hedef. 
sadece ücret artışı değil, işçilerin diğer sesyo - eko
nomik koşullarının gelişimini de sağlamak olma
lıdır. 

Hatta aklıma gelmişken, müsaade ederseniz, biz
de çok tanınmış bir Fransız iş hukukçusunun yap
mış olduğu bir tasvire değinmek istiyoıum. Bu 
Fransız hukukçusuna göre. «Kriz devrelerinde top
lu sözleşme rejimi tek istikâmet!! bir yola benzer. Bu 
yolda ileriye doğru gidilebilir; fakat geri gelmek 
mümkün değildir. Fakat Önemli olan nokta, bu tek 
yolda ilerlerken, bunun hızını tayin etmektir. Fazla 
hızlı gitmek otomobili devirir, yavaş gitmek i;e ama
ca varılamayıp geç kalmaya sebep olu.'.» 

Bu toplu sözleşmelerle ilgili olarak bir arkadaşını 
zannediyorum Sayın İlyas Karaöz. hak uyuşmazlıkla
rından ve Yüksek Hakem Kurulundan söz ettiler. Eğer 
müsaade ederseniz ben de bu konulara iki dakika 
içerinde değineyim : 
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1. Yüksek Hakem Kurulunun teşekkülü; 
Yüksek Hakem Kurulu gerçekten Türkiye'de 

Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin Başkanlığın
da, Danıştay başkanlarından birisinin de toplanmasıy-
le iki işçi, iki işveren üye, Çalışma Bakanlığının Hu
kuk Müşaviri ve Çalışma Genel Müdüründen ibaret
tir ve bir de üniversite üyesi bulunur. 

Şimdi sizi güldürmek için söylüyorum; bendeniz 
üç defa seçildim; fakat hakikaten arkadaşım doğ
ru söyledi: Seçilmek için... Seçilmek bir hayli me
sele. Çünkü çalışma yeri Ankara'da ve İstanbul'daki 
bütün profesör arkadaşları da uçakla Ankara'ya ge
tirmek gerekiyor. Bu çok zor oluyor; fakat buna 
rağmen zannediyorum ki, yenisi gelinceye kadar 
eskisinin görev yapması ilk defa orada başladı. Çün
kü bendeniz görevim bittiği halde, yenisi seçilince
ye kadar uzun zaman görev yaptım; ama tesadüfe 
bakın ki, yine ben seçildim de sorun çıkmadı. 

Başka bir sorun; Yüksek Hakem Kurulu kara-
rınm. niteliği; «Bir anlayışa göre, Yüksek Hakem Ku
rulunun kararının niteliği, kazaî nitelik taşır.» dedi
ler. Bendeniz şimdiye kadar böyle bir nitelik gör
medim. Hiçbir zaman Yüksek Hakem Kurulunun 
kararlan .kazaî nitelik taşımamıştır, taşımasına da im
kân yoktur. Çünkü, Sayın îlyas Karaöz arkadaşımız 
kendileri de söylediler ki, «Bu, zaten Anayasaya ay
kırıdır, böyle şey olmaz. Çünkü, ancak ve ancak ka
zaî kararlar yargı organlarından neşet eder. Bunun 
dışmda başka bir yerden yargı kararı çıkmaz.» 

İkinci meseleye gelince: Yüksek Hakem Kurulu
nun kararı nedir? 

«Bu bir idarî karardır» dediler. Ben, idarî ka
rar olmasından da son derece şüpheye düşerim. Çün
kü içerisinde üniversiteden bir hocanın, iki tane işçi 
temsilcisinin, iki tane işveren temsilcisinin bulundu
ğu bir kurulun kararını «İdarî karar» olarak nitele
mek bir hayli zor görülmektedir; ama benim kişi
sel fikrimi sorarsanız, Yüksek Hakem Kurulunun 
kararı, toplu sözleşme hükmündedir. Çünkü, Yük
sek Hakem Kurulu, diğer memleketlerde de olduğu 
gibi, grev yasağının bulunduğu yerlerde greve git
mek imkânı yok ise, o zaman grev yerine geçmek 
üzere toplu sözleşmeyi yapan bir kuruldur. Binaen
aleyh, Yüksek Hâkem Kurulu ne hakkında karar 
verir?.. Toplu sözleşme hakkında karar verir. Ver
miş olduğu karar doğrudan doğaıya, hatta kanunda 
da yazılıdır, Belirsiz süreli top1u iş sözleşmesi hük
müdür. 

| Hak ihtilâfına gelince : 
Şimdi bir menfaat ihtilâfı var, bir de hak ihti-

| lâfı var. Hak uyuşmazlığında, mevcut sözleşmenin 
i uygulanmamasından veya eksik uygulanmasından bir 

uyuşmazlık çıkmaktadır. Bundan dolayı, (Hak gre-
j vi mevcut olduğuna göre, onu öyle kabul ediyorum) 
j bir uyuşmazlık, eğer herhangi bir şekilde, grev ya-
I sağı bulunduğundan dolayı Yüksek Hakem Kurulu

nun önüne gelmişse, Yüksek Hakem Kurulu bura
da da karar verir ve vermiş olduğu kafar, yine top
lu sözleşme hükmündedir; ama tarafların mahkeme
ye müracaat etme hakları her zaman saklıdır. Mah
kemeye müracaat ettikleri zaman ise, Yüksek Hâ
kem Kurulunun kararı bir toplusözleşme, bir delil-

I den başka bir şey değildir. 

Yine şunu söyleyeyim, nasıl Çıraklık Kanunu ha-
zırlanmışsa, aynı şekilde, hiç şüpheniz olmasın, Ça-

j lışma Bakanlığı büyük bir önemle tarım iş Kanunu 
i üzerinde de durmaktadır ve bu zaten bilindiği gibi 
I evvelce de hazırlanmıştır; yeniden gözden geçiri!-
j mektedir. Yakın bir zamanda o da huzurunuza ge

lecektir. 

Geliyoruz üçüncü bir soruna. O da, yurt dışı işçi 
sorunlarıdır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın-

I da yılda ortalama 70 bin dolaylarında işçinin ya-
I bancı ülkelere gideceği ve yurt dışındaki Türk işçi-
I lerinin sayısının 1987 yılında 1 700 000'e ulaşacağı tah-
1 min edilmekte idi. Ancak, 1975 yılı programında da 
I belirtildiği üzere, işçi alan ülkelerin yabancı işçilere 
I ilişkin sosyal sorunlar ve ekonomik bunalımlar ne-
I deniyle, yabancı işçi istihdamına karşı getirdikleri 
I sınırlamalar sonucunda, gelecek yıllarda işçilerimi-
I zin yurt dışına gidişlerinin azalacağı kolaylıkla dü-
I şünülebilir. Yabancı ülkelerde çalışmak isteyen iş-
I çilerimizin gönderme işlemleri yurt dışından gelen 

talebe bağlı olarak bir kamu hizmeti niteliğiyle 
Bakanlığımıza bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumu tara-

I fından yürütülmektedir. 

Vatandaşlarımızın çalışmak üzere yabancı ülke
lere gidişlerini hukukî bir statüye bağlamak, çalış-

I ma koşullarını düzenlemek ve diğer hak ve çıkar
larını kurumak üzere işçi alan ülkelerle işgücü an-

I laşmaları yapılmaktadır. Almanya, Belçika, Hollan-
I da, İsveç, Fransa, Avusturya ve Avusturalya ile yapı-
I lan işgücü anlaşmaları uyarınca 1961 - 1974 yılları 
I arasında yurt dışına gönderilen işçilerimizin sayı

sı 810 500'e ulaşmıştır. Bu sayı, İş ve İşçi Bulma Ku-
J rumu kanalı ile giden işçilerimizin sayısını göster-
I mekte, kendi teşebbüsleriyle gidenleri ise kapsama-
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maktadır. Yurda kesin dönüş yapanlar saptanama-
dığından, bu hususun sağlanması için bir projenin 
geliştirilmesine de çalışılmaktadır. Böylece, yurt dışın
dan dönen işçilerimizi izlemeye olanak veren bir sis
temin kurulması sağlanmış olacaktır. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizle eş ve ço
cuklarının sayısı 1974 yılı sonunda 1 200 000 civa
rındadır. Başka bir deyişle 33 vatandaşımızdan biri 
yabancı ülkelerde yaşamakta ve aktif işgücümüzün 
18'de biri yabancı ülkelerde çalışmaktadır. Yurt dışı 
istihdam, bir yandan yurt içinde istihdam sorunu
nu hafifletmekte; öte yandan, işçilerimizin gönder
dikleri dövizler dış ödemeler dengemizin sağlanma
sına önemli katkıda bulunmaktadır. 1974 yılında trans
fer edilen işçi dövizlerinin miktarı (Demin de arka
daşımın söylediği gibi) 1 milyar 426 milyon dolardır. 
Ayrıca işçilerimizden bir kısmının yabancı ülkeler
de elde ettikleri meslekî bilgi ve tecrübe sanayimizin 
gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden değişik bir 
yapıya sahip bulunan Batı Avrupa ülkelerinde çalı
şan işçilerimiz ve ailelerinin özellikle bulundukları 
ülkenin dilini, mevzuatını, örf ve âdetler kuralını bil
memeleri nedeniyle çok çeşitli ve çok yönlü sorun
ları bulunmaktadır. Yararları ve sorunları ile bir bü
tün olan yurt dışı istihdamın özenle ele alınması ve 
yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını çözümleme 
hizmetlerinin geliştirilmesi bir Hükümet politikası 
olarak benimsenmiştir. Zannediyorum bu, bizden son
ra gelecek hükümetler tarafından da izlenecektir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarının mahal
linde çözülmesi, hak ve çıkarlarının korunması a m a -
ciyle dış temsilcilikler nezdinde. çalışma müşavir
likleri ve ataşelikleri kurulmuştur. Şimdiki halde, se
kiz ülkede yedi müşavirlik ve 14 ateşelik faaliyette
dir. Bu kuruluşlarımızda 110 kadrolu, 33 sözleşmeli 
personel istihdam edilmektedir. Kadrolu personeli
mizin 20'si din görevlisi, 10'u sendika uzmanıdır. 

İşçilerimize götürülen hizmetlerin etkinleşmesi 
için, personelin bir yerde toplanması yerine, işçile
rimizin yoğun bulundukları yerlerde (Demin arka
daşlarımızdan birisi de işaret etti) bürolar açmak 
suretiyle, işçiye yaklaştırılmasma çalışılmaktadır. 

Sosyal güvenlik anlaşmalarına gelince: Yabancı 
ülkelerde çalışan işçilerimizin sosyal güvenliklerini 
teminat altına almak amaciyle Almanya, Belçika, Hol
landa, Fransa, Avusturya, İsviçre ile sosyal güvenlik 
sözleşmeleri yapılmıştır. İsveç ve Avusturalya ile de 
sözleşme âk ti yolundaki çalışmalar devam etmekte

dir. Danimarka ile yapılan sosyal güvenlik sözleş
mesinin, bu ülkenin Avrupa Ekonomik Topluluğu
na üye olmasından sonra mevzuatında meydana ge
len değişiklikler nedeniyle yenilenmesi yoluna gi
dilmiştir. 

Dış ülkelerdeki işsizlik sorununun işçilerimize et
kisi: Yurt dışma işçi göndermelerde, 1973 yılının so
nunda ortaya çıkan petrol fiyatlarının artışı ve kon
jonktürdeki düşme nedenleriyle azalma görülmüştür. 
1973 yılında 135 820 işçimiz yabancı ülkeye gittiği hal
de, (Demin bir konuşmacı arkadaşımız da işaret et
tiler) 1974 yılında gönderilen işçilerimizin sayısı 
20 211 'dir. Yabancı ülkelerde bulunan işçilerimiz
den çoğunluğunun bulunduğu Federal Almanya, ya
bancı işçiler ve ailelerinin sebep olduğu sosyal sorun
lar ile altyapı tesislerinin yetersizliği gözönünde bu
lundurularak ve enerji bunalımı da neden gösteri
lerek, 23 Kasım 1973 tarihinde Ortak Pazar üyesi ol
mayan ülkelerden işçi alınmasını geçici olarak dur
durmuştur. Bu arada, Fransa, Avusturalya, Danimar
ka, İsveç ve hatta Norveç, 1 . 1 . 1975 tarihinden iti
baren aldıkları kararlarla yabancı işçi alımım durdur
muşlar ve yabancı işçi istihdamını sınırlandırıcı bir 
politika izlemeye başlamışlardır. 

Federal Alman Hükümetinin, Almanya'da çalı
şan yabana işçilerin sayısını, bilimsel bir plan içe
risinde ve kademeli olarak azaltma yoluna gittiği mü-
şahade edilmektedir. Federal Alman Hükümeti, bir 
yandan sosyal nedenlerle yabancı işçi sayısını bel
li bir düzeyde dondurmak, öte yandan artan enflâs
yon hızını yavaşlatıp, konjonktürü canlandırmak ama
ciyle yabancı işçi getirilmesi ve eğitimine ilişkin 
olarak işveren adına yapılan masraf karşılıklarının 
Deutsche Mark olarak miktarını çoğaltmakta, 1 000 
Mark'a kadar getirmekte, kaçak işçi çalıştıran işve
renlere uygulanan para cezasını yükseltmekte. İşi Teş
vik Kanununun 19 ncu maddesinde görülen ve işe 
yerleştirmede Alman Temel Kanununun 116 ncı mad
desi anlamındaki Alman vatandaşlarına öncelik ve
ren hükümlerin uygulanmasına 26 Kasım 1973 ta
rihinde başlamış bulunmaktadır. 

Bundan başka, yabancı işçilerin belli merkezler
de, «Balancegebietn denilen yabancı merkezlerde 
yoğunlaşmasını önlemek amaciyle, yabancı işçi ora
nının, hiçbir bölgede yüzde 12'den yukarı çıkmama
sı için de tedbirlere başvurmuştur. 

Aralık 1974 sonu itibariyle. Federal Almanya' 
da tüm issiz sayısı 945 900. işsizlik oranı yüzde 4.2 

! idi. İşsiz yabancıların sayısı 134 700, yabancılarda iş-
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sizlik ise yüzde 5,4"ü buluyordu. Aynı tarihte işçileri
mizden 42 418'i işsiz olup, işsizlik oranı yüzde ye
diyi bulmaktaydı. Ocak 1975'te tüm işsizlerin sayısı 
200 000 daha artarak 1 150 000 olmuş; aşağı - yuka
rı, Almanya'da ilk defa olarak işsizlik oranı yüzde 
5'e çıkmıştır. Kısa süre ile çalışan işçilerin sayısı 
800 000'e varmış, Ocak ayı sonu itibariyle, Alman
ya'da bulunan 570 000 işçimizden 46 000'i işsiz du
rumda kalm-ştır. Böylece işsizlik oranı Türk işçileri 
arasında yüzde sekize . ulaşmış bulunmaktadır. Ta
biî bunlar işsizlik sigortasından faydalananlar... 

İşsizlik sigortasından yararlanmak için başvur
mayanları da hesaba katarsak, bunun bir misli daha 
artacağını görürüz. Federal Almanya'da normal dö
nemlerde binde yedi olan işsizlik oranının bu de
rece yükselmesi, işsiz kalan kendi vatandaşlarına iş 
bulabilmesi için yabancı işçilerin çalışma izinleri
nin yenilenmesi sırasında, İşi Teşvik Kanununun 
19 ncu maddesindeki Alman uyruklularla AET üyesi 
ülkeler işçilerine öncelik verilmesi kuralının daha 
titizlikle uygulanmasına yol açmıştır. Gerçekten, Fe
deral Çalışma Kurumu, 13 Kasım 1974 tarihli genel
gesiyle, İşi Teşvik Kanununun 19 ncu maddesine atıf 
yaparak, çalışma müsaadelerinin verilişinde, bir yan
dan iş piyasasının yabancı işçiye olan ihtiyacınınm 
gözönünde tutulmasını, diğer yandan, yabancı işçi is
tihdamının Alman ve AET ülkeleri uyrukluğundaki 
işçiler aleyhine işsizlik yaratmamasına dikkat edil
mesini, çalışma dairelerinden istemiştir. Tabiî, bu ka
rarlar sonucunda bir miktar Türk işçisinin de bundan 
etkilenmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu işsiz
likten, özellikle otomotiv, kimya, tekstil ve inşaat sek
törlerinde çalışan işçilerimiz etkilenmiş; buna karşı 
lık kömür işletmelerinde çalışan işçilerimiz ise, ikti
sadî krizden en az etkilenen olmuştur; hatta hiç etki
lenmemişlerdir. 

Diğer bir husus daha görüyoruz. Bazı müessese
ler; Ford gibi, Opel gibi bazı müesseseler de bazen 
4 500 ilâ 8 000 Mark arasında bir tazminat vererek, 
işçilerimizi işten çıkarmaktadırlar. Hatta, bu şekilde 
Ford'dan 3 000 işçimiz, Opel'den de 527 işçimiz ayrıl
mış bulunmaktadır. Ancak, bu işçilerimizin mutlak 
surette Türkiye'ye döndükleri de iddia edilemez. Çün
kü, «Sperrzeit» denilen 28 günlük bir süreden sonra 
bunlar yeniden işsizlik sigortasından, işsizlik yardı
mından faydalanabileceklerdir. 

İşsiz kalan işçilerimize, Alman vatandaşları ve 
Or+a.k Pazar ülkeleri işçilerinden sonra işe yerleşti
rilmeleri için öncelik verilmesi ve bunların işsizlik 

sigortasından, yasalarda öngörülen sürece yararlan
dırılmaları ve turist olarak giden vatandaşlarımızın 
yurda dönüşlerinde Alman hudut kapılarında, hava 
meydanlarında karşılaştıkları güçlükleri ortadan kal
dırabilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı aracılığryle Fe
deral Alman makamları nezdinde, Aralık 1974'te 
gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca, yurt dışı 
kuruluşlarimıza, işçilerimize, bütün olanaklarını kul
lanmak suretiyle yardımcı olmaları için de gerekli 
talimatlar verilmiştir. Alınan bilgilerden, çalışma 
ataşeliklerimizin büyük bir çaba sarfettikleri ve işsiz 
kalan vatandaşlarımızın genellikle işsizlik yardımın
dan faydalanmakta oldukları anlaşılmaktadır. 

Alman İşi Teşvik Kanunu gereğince, kendisine 
görülebilir bir zaman içinde iş olanağı bulunması 
mümkün olan işçilerimize «İşsizlik parası» adı altın
da bir işsizlik sigortasından yardım yapılmaktadır. 
İşsizlik parası alabilmek için, işçinin oturma ve çalış
ma müsaadelerinin geçerli bulunması, uygun 
iş almaya hazır olması gerekmektedir. İşsiz kal
dığı tarihden önceki son üç yıl içinde, en az 6 ay iş
sizlik sigortası primi ödemeyi gerektiren bir işte ça
lışmış olanlar 78 iş günü, 18 ay prim ödeyenler 274 
iş günü, 24 ay prim ödeyenler de 312 iş günü iş
sizlik prası almak hakkına sahiptirler. Almanya'da 
son zamanlarda bir de «Kurzurbeit» denilen kısa sü
reli çalışmalara fazla girildiği görülmektedir; fakat 
1.1.1975'ten itibaren bu kurzarbeit'lerde verilen para 
miktarı, saat ücretlerinde eskiden yüzde 62,5'ü veri
lirken şimdi yüzde 68'i verilmektedir. 

Diğer ülkelere gelince: İşçilerimizin bulunduk
ları diğer ülkelerde de işsizlik eğilimi artma göster
mektedir. Hollanda'da Aralık 1974 itibariyle tüm 
işsiz sayısı 189 700'dür. Genel işsizlik oranı yüzde 
3,9'dür. Türk işçilerinin sayısı 32 687'dir. Türk işçi
lerinin işsizlik oranı yüzde 4,2'dir. Belçika'da 13 000 
kadar işçimiz bulunmaktadır. 1974 sonunda tüm iş
sizlerin sayısı 140 000, işsiz yabancıların sayısı 19 571 
olup; 715'i Türk işçisidir. Avustralya'da Aralık 
1974'te tüm işsizlerin sayısı 266 998, işsizlik oranı 
yüzde 4,5'dir. İşsiz kalan vatandaşlarımızın sayısı 600 
kadardır. 34 000 civarında işçimizin bulunduğu Fran
sa'da Aralık ayı itibariyle 723 000 işsiz bulunmaktay- -
di. İşsizlik oranı yüzde 3,3'tür. 6 000 kadar işçimizin 
bulunduğu Danimarka'da işsiz sayısı Aralık 1974'de 
115 bin, işsizlik oranı da c/c 8,9. 

Bu rakamları vermekten bilhassa izlediğim amaç 
şu olmuştur; bu işsizlik bir' hastalık halinde Avrupa'
yı ve hatta bütün dünyayı dolaşmaktadır. Bu işsizlik-
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ten, bu işsizlik hastalığından en kolay kurtulacak olan 
memleketler refaha kavuşacaklar; Aksi halde büyük 
felaketlere maruz kalacaklardır. Bunun için, yapıl
ması lâzım gelen şey; eğer malî yeteneğiniz yetiyorsa 
derhal yatırımları genişletmek, yeni yatırım alanları 
bulmak ve yine malî imkânlarınız yetiyorsa, işsizliği, 
sefalet olmaktan kurtaracak tedbirleri bir an evvel al
maktır. 

Bu arada bir de Libya meselesi karşımıza çıktı. 
Halen Libya Arap Cumhuriyetinde beş bin dolay
larında Türk işçisi çalışmaktadır. İki ülke arasında 
bir işgücü anlaşmasının düzenlenmesi, İş ve İşçi Bul
ma Kurumu dışında aracılar tarafından sürdürülen 
işgücü göçünün sakıncalarını gidermek bakımından, 
esasen zorunlu bir halde gelmişti. İki ülke arasında 
5 Ocak 1975 tarihinde bir İşgücü Anlaşması imza
lanmış bulunmaktadır. Bu anlaşmanın esaslarını şu 
şekilde özetlememe müsaade ediniz: 

— Libya'da çalışan Türk işçileri, Libyalı ve di
ğer yabancı işçilere tanınan ve tanınacak olan bütün 
hak ve imtiyazlardan aynı ölçüde yararlanacaklar
dır; yani bu bir nevi bizim toplu sözleşmelerde yer 
alan «başka bir sendikaya bir kuruş fazla verirsen 
bana da aynen ver» maddesinden ilham almış olan 
bir maddedir. 

—• İşçi ve ailesinin Libya'daki işlerine gidiş ve 
Türkiye'ye dönüş yol, yemek ve yatak masraflarını 
işveren karşılayacaktır. 

— Eşi yanında olmayan veya bekâr olan işçileri
miz gelirlerinin Çr 90'nına, eşi yanında olanlar ise ge
lirlerinin ci 60'ma kadar olan kısmını konvertibl 
döviz olarak Türkiye'ye transfer edebileceklerdir. 

—• Türk işçi çocuklarının Türk eğitim sistemine 
göre Türk öğretmenleri tarafından eğitilmeleri için 
Libya'da Türk okullarının açılmasına olanak sağlan
mıştır. 

— Türk işçilerinin Libya'ya gönderilmesinde mes
lekî bakımından seçimleri Libya Çalışma Ataşesi
nin katılmasıyla, Türk - İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
yapılacaktır. 

— Libya'da çalışan Türk işçilerinin hak ve çı
karlarını korumak üzere Libya'da dış temsilcilikleri
miz nezdinde çalışma müşavirlik ve ataşeliklerinin 
kurulmasına olanak sağlanmıştır. 

— İşçi göndermeleri, kaza sigortası bulunan araç
larla yapılacaktır. 

— Libya'da çalışan Türk işçilerinin bu ülke ile 
bir sosyal güvenlik anlaşması imzalanıncaya l:a:';ar 
(ki, bu sosyal güvenlik anlaşmasının Şubat ay. için

de imzalanması için zannederim teşebbüslere girilmiş
tir) mahallî sosyal güvenlik hükümlerinden Libyalı 
işçiler gibi aynen sigorta hükümlerinden yararlana
caktır. 

Anlaşmanın süresi iki yıl olup, taraflardan biri 
sürenin bitiminden 3 ay önce, feshi ihbar etmediği 
takdirde anlaşma bir yıl süre için uzatılmış sayıla
caktır. Bu anlaşma ile sadece vasıflı işgücünün Lib
ya'ya gönderilmesi söz konusu olmayıp, yabancı ül
kelerde çalışmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
kaydını yaptırmış olanlar arasından sırası gelenlerin, 
ülkemiz ihtiyacı dikkate alınarak gönderilmeleri dü
zenlenmektedir. 

Burada en önemli nokta, ülkemizin ihtiyacıdır. 
Eğer. vasıflı işçiye ihtiyacımız var ise, gayet tabiî 
o kısma ait vasıflı işçi gönderilmeyecektir. Libyalıla
rın ne kadar işçi isteyeceği henüz belli değil. Libya 
Andlaşması Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yasama 

İ organlarından geçmektedir. Henüz karşı taraftan bir 
haber gelmemiştir. 

Bu arada bir başka noktaya da değinmeme mü
saade ediniz; o da : Bir arkadaşım çok hakiı olarak, 
«Libl sirkülasyon;» yani serbest dolaşım sorununa 
değindiler. Bu libl sirkülasyon meselesi, bugün ulus
lararası hukukçular arasında tartışılan önemli sorun
lardan bir tanesidir ve hatta yabancı memleketlerde, 
gerek Almanya'da, gerek Fransa'da iş hukukunun bir 
numaralı sorunlarından birisi olarak karşımıza çık
maktadır. 

Bizde, katma protokolün 36 ncı maddesiyle dü
zenlenmiş oluyor; işgücü serbest dolaşımı. Bu işgücü 
serbest dolaşımı; 36 ncı maddeyi okuyacak olursak 
görürüz ki; Türkiye ile Topluluk üyesi devletler ara
sında işçilerin serbest dolaşımı, ortaklık anlaşmasının 
12 nci maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, 
anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra; 12 nci yılın 
sonu ile 22 nci yılın sonu arasında kademeli olarak 
gerçekleştirilecektir. Demek ki, burada, bir kademe 
söz konusudur ve geçiş döneminin 12 nci ve 22 nci 
yılları arasında; yani 1976 sonu ile, 1987 yılları ara
sında kademeli olarak gerçekleştirilecektir. 

Nasıl gerçekleştirilecektir? Bu büyük bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta inceleme
ler yapılmaktadır. Çünkü, serbest dolaşımın bazı ya
rarlarına karşılık, bazı sakıncaları da vardır. Yararla
rı şu. 

Bugün bir İtalyan işçisi nasıl Almanya'da bir iş 
i bulunduğu zaman, gidip o işte iş alabiliyor ise, Türk 
I işçisi de aynı şekilde işsizliğin bulunduğu bir memle-
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ketten çıkarak, iş sahalarının bulunduğu memleket
lere kolaylıkla gidebilecek ve orada iş alabilecektir. 
Böylelikle bugün, Türk işçilerinin serbest dolaşımın 
uygulanmaması sebebiyle karşılaştıkları müşkülâtlar 
ortadan kalkmış olacaktır. 

Bunun yanında gayet tabiî serbest dolaşımın sa
kıncası da var. Sakıncası yalnız Türkiye bakımın
dan değil; sakıncası, yabancı işçi alan ülkeler bakı
mından da ortaya çıkmaktadır. Çünkü, bugün Al
manya'da koyu koyu düşünmektedir; serbest dola
şıma müsaade edildiği zaman, bu kadar yabancı işçi
yi nasıl barındıracağım diye. Yalnız şunu da unut
mamak gerekir ki, nasıl bir para piyasası varsa, bir 
iş piyasası da vardır. İşçiler, iş olanaklarının bulun
duğu yere doğru akın ederler; yoksa işsizliğin bulun
duğu yere doğru gitmezler. Tabiî bu, büyük bir so
rundur, bunu çözümlemeye hemen imkân yok. Bu 
hususta etütler yapılacaktır. 

Bizim bakımımızdan; Türk hukuku bakımından 
endişemiz, denildiği gibi, kalifiye olan işçilerimizin 
serbest dolaşımdan faydalanarak Türkiye'den çık
maları veya kalifiye olmayan işçilerin ise, serbest 
dolaşım dolayısıyle çıkıp da bugünkü turist pasaport
lu işçilerin durumuna düşmeleridir. Bundan endişe 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Görülüyor ki; Bakanlığımız ülkemizin sosyo -

ekonomik gelişiminde çok çeşitli ve geniş kapsamlı 
sorunlarının çözümleriyle görevli bulunmaktadır. 
Bu görevlerini, en üst yöneticisinden, yardımcı hiz
metlisine kadar, iller ve yurt dışı kuruluşlar dahil, 
1 081 kadro ile en iyi şekilde yürütmeye çalışmak
tadır. Buna rağmen 4 841 sayılı Bakanlık Teşkilât 
Kanununun birinci maddesindeki fevkalâdeliğe rağ
men, 4 841 sayılı Kanunun içinde bulunduğumuz 
şartlara gerçekten uyduğunu iddia etmek çok zor
dur. Eğer bir örnek vermek gerekirse, daha sonra 
onayladığımız, uluslararası sözleşmelerle girdiğimiz 
taahhütlerin yerine getirilebilmesi için yeni bir reor-
ganizasyonun yapılmasının şart olduğu kolaylıkla or
taya çıkmaktadır; bilhassa, iş müfettişleri bakımın
dan. Bu yetersizliklerin, kuruluş kanunumuzda yapı
lacak değişikliklerle giderileceğine inanıyoruz. 

İkinci nokta; Bakanlığımızın gerek kadro sayısı, 
gerek ve özellikle nitelikli eleman yönünden takviye
ye olan ihtiyacımızdır. Böyle bir kadronun oluşturul
masına başlanmış ise de, bu yöndeki çalışmaların 
sürekli bir şekilde yürütülmesi yerinde olacaktır. 

Son olarak bir de şuna değinmeme müsaade edi
niz; işçi ve işveren ilişkileri : 

Benim kanımca Türkiye'de bu iyi bir yolda git
mektedir. Çünkü; eldeki mevcut bazı rakamlara bir 
göz atacak olursak; meselâ, 1974 yılında 928 işyerin
de alman grev kararından sadece 138'i fiilen uygu
lanmıştır. Bunlardan bugüne kadar Bakanlığımıza 
gelen 94 işyerine ait bilgilere göre, bu grevlere katı
lan işçi sayısı 35 bin 502 ve kaybolan işgücü sayısı 
ise yine 35 bin 502'dir. Aynı dönemde, 177 işyerinde 
alman lokavt kararından 17'si fiilen uygulanmıştır. 

Görülüyor ki, işçi ve işveren ilişkilerinde alınmış 
bulunan grev kararlarının çokluğuna rağmen, uygu
lama bakımından endişe verici bir durum yoktur. 
Kaldı ki, nasıl Almanlar işsizliği önlemek için birta
kım tedbirler almışlarsa ve nasıl Alman halkı, ve Al
man sendikaları ücret artışlarını da bir miktar dur
durmak için, işsizliğin giderilmesi için ücret artışla-. 
rina da bir sınır çizmek gayesini gütmekte iseler, ay
nı şekilde zannediyorum ki, bizim işçi ve işveren te
şekküllerimiz de aynı metoda uyarak, memleketin 
içinde bulunduğu durumu da gözönünde tutarak, de
min söylediğim hassas dengenin sağlanması bakımın
dan gerek işçilerimizin iyi hayat şartlarına kavuşa
bilmeleri, sıhhat ve refahlarının sağlanması ve ge
rek işveren teşekküllerin lâyiki veçhile Türkiye eko
nomisine katkıda bulunabilmelerini sağlayacak üc
ret pazarlıklarına girişecekler ve bu toplu pazarlıklar 
sulh yolu ile çözümlenecektir. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler, bu vesile ile Yüce 
Senatoya olan saygılarımı bir kere daha tekrarla
mama müsaadenizi rica ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Aslanoğlu ta
rafından yöneltilmiş birkaç soru var, müsaade eder
seniz onları arz edeyim. 

Bu sorulara yazılı olarak veya buradan sözlü ola
rak kısa cevap lütfedebilirsiniz. 

«1. Hatırımda kaldığına göre, bir televizyon 
programında da belirtildiği gibi, korunmaya muhtaç 
çocuk adedi 220 bin adettir. Buna mukabil koruna-
bilen çocuk adedi 16 bin adettir. Bu faciaya son ver
mek için yapılacak çalışmalar ve alınan tedbirler ne
lerdir?,» 

Soruyu aynen takdim ettim. 
Sayın Aslanoğlu?... Efendim, kendileri bulunmu

yorlar. Ben soruyu yazılı olarak takdim edeyim si
ze, kendilerine yazılı olarak cevap verirsiniz. 

Çok teşekkür ederim, buyurunuz efendim. 
Son söz hakkını kullanmak üzere Sayın Refet 

Rendeci. 
Buyurunuz efendim. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Arz edeceğim husus fazla uzun bir mevzu değil. 
Kısaca bir noktayı Yüce Senatonun ve Çalışma Ba
kanlığı mensuplarının dikkatine arz etmeyi faydalı 
buldum. 

Yabancı ülkelerde bulunan işçilerimiz iki grup ha
linde bulunmaktadır. Birisi, anlaşma ile dışarıya gön
derilmiş işçiler. Bir kısmı da, kaçak olarak gidip; ka
çak değil de daha doğrusu pasaportla gidip, orada 
anlaşma dışı kalmış ve orada kaçak olarak çalışan iş
çiler. 

Şimdi malumları, mukavele dışı, anlaşma dışı ça
lışan işçiler, çalıştıkları memlekette bir nevi baskı 
altında, korku altında ve endişe altında çalışmakta
dırlar; heran işten çıkarılma ihtimali vardır veya ken
dilerinin bu halini bilen kişiler tarafından ucuza çalış
tırılmaktadırlar. Saat ücreti, anlaşma ile gitmiş işçi
ler trafından 8 mark, 10 mark veya bu civarda iken, 
kaçak işçiler 4 mark gibi, 5 mark gibi düşük ücretler
le çalıştırılmakta ve istismar edilmektedirler. 

Şimdi, bunun önlenmesi için elbette gayretler var, 
Bakanlığın çalışmaları var. Bunlar içerisinde üç, beş 
sene oralarda çalışıp yurda dönmek isteyenler var. 
Fakat dönenler derler ki, isterler ki, bizim için de bir 
af çıkarılsın, diğer işçilere hangi haklar tanınıyorsa, 
hiç değilse bize de o haklar verilsin. Biz, mukavele 
ile sözleşme ile çalışan işçilere tanınan saat ücretle
rinden istifade edemiyoruz. Üç - beş kuruş yaptık; 
bizler de diğer işçiler gibi; üç sene, beş sene kalan
lara traktör getirme, araba getirme, eşya getirme; (bu 
paralarının kur farkı var mı, bilmiyorum) o kurlar
dan istifade etme gibi haklardan istifade etmek ister
ler. 

Şimdi benim arz etmek istediğim husus şu: Ya
bancı memleektlerde oldukça kabarık bir rakama va
ran bu şekilde kaçak işçilerimiz var. Diğer işçilere ta
nınan hakları, bunlara da, üç ay süre ile, beş ay süre 
ile, üç ay içerisinde, beş ay içerisinde yurda dönen
lere, sözleşme ile gitmiş işçilere tanınan hakları tanı
yoruz, isteyenler dönsünler ve beraberinde ne ge
tirmek istiyorlarsa, bunlar da getirsinler, denir ise, 
bunların büyük bir kısmı memlekete döneceklerdir. Bu 
suretle Bakanlığın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin başında bulunan mesele; diğer devletlerle bir an
laşma mevzuu, bir müzakere mevzuu olan mesele kal
kacak veya azalacak veyahut biraz küçülecek. Bu su
retle bir meseleyi daha halletmiş olacağımız kanaa
tindeyim. 
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Bu işçileri çektiğimiz zaman, Türk işçisi çalıştır-. 
maya alışmış ve Türk işçilerine göre kendi iş düze
ni olan kişiler, yine Almanya'ya sözleşme ile gitmiş-
fakat işsiz kalmış kişileri işe alma gibi bir durumun 
içine girecekler ve bu suretle dışarıya, işsizlikten do
layı yurttan mukavele ile gitmiş işçiler memlekete 
dönme gibi bir zaruretin altında kalmayacaklar ve 
bu suretle birçok meselemiz de halledilmiş olacaktır. 

Zannediyorum bu teklif, orada bulunan sefareti
miz tarafından, konsolosluklarımız tarafından da Hü
kümete intikal ettirilmiştir. Bunların bir süre ile af
fedilmeleri, kendilerine bir süre tanınması ve bu hak
lardan istifade etmeleri için Bakanlık bu mevzuda ne 
yapmıştır, bunu öğrenmek istiyorum? Yapmamışsa, 
bu mesele üzerinde hakikaten çalışmalarını ve bir 
hal şekli getirecekse, düşünmelerini rica ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 23 378 146 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma hayatının düzenlenme
si hizmetleri 31 303 879 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal güvenliğin düzenlenmesi 
hizmetleri 1 526 984 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 İstihdamın düzenlenmesi hizmet
leri 99 598 922 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 842 469 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Çalışma Bakanlığı Bütçemizin mü
zakeresi bitmiştir. Bütçenin memleketimize ve Ba
kanlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. 

C) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi
nin müzakeresine geçiyoruz. Lütfen Bakanlık tem
silcileri ve komisyon yerlerini alsınlar. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rinde gruplar adına yapılacak konuşmaların sırasını 
arz ediyorum; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sol
maz Belül, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nazım 
înebeyli. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sol
maz Belül, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın 
Bakan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının değerli men
supları; C. H. P. Grupu ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selâmlarım. 

t Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4951 sayılı Kanun 
gereğince 17.11.1974 tarihinde Başbakan Sayın Tr-
mak'ın teklifi ve Sayın Cumhurbaşkanının onayı ile 
kurulmuş, 18.11.1974 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanmıştır. 

Anayasamızın 106 ncı maddesi «Bakanlıklar, ka
nunun koyduğu esaslara göre kurulur...» demektedir. 
4951 sayılı Bakanlıklar Kanununun birinci maddesi 
aynen «Devlet daireleri, Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanın onaması ile bakanlıklara ayrılır.» de
mektedir. Aslında güvenoyu almamış bir Başbaka
nın yeni Bakanlık kurup kuramayacağı hukukî bir 
sorun olduğundan, burada onun tartışmasına girmi
yoruz. 

Toplumun sosyal güvenliğinin tek bir bakanlıkta 
toplanması fikrine karşı değiliz. Bugün artık, top
luma sadece siyasî ve ekonomik imkân tanımak kâfi 
değildir. Bunun ötesinde, ne kadar sosyal güvence 
sağlandığı önemlidir. Bunun için ülkemizdeki bü
tün sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin bu Bakanlık
ta toplanması topluma bir yarar sağlayacaktır. 
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Ülkemizde; 
1. Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanlar, 
2. Emekli Sandığına bağlı olanlar, 
3. Bağ - Kur'a bağlı olanların sosyal güvencele

ri bir dereceye kadar, biraz sonra değineceğimiz bazı 
farklılıklarla sağlanmıştır. 

Biz, bütün toplumun sosyal güvence altına alın
masını isterken, yeni bir Bakanlık kuran Sayın Ir
mak Başkanlığındaki Hükümetin bu Bakanlığa Emek
li Sandığını neden bağlamadığını anlayamamaktayız. 
Anayasa, her Türk vatandaşının eşitliği ilkesini ka
bul etmiştir. Mevcut statülerde farklı uygulamalar; 
örneğin; emeklilik yaşı, sağlık yardımı, emeklilik 
süresi gibi, farklılıklar ortada ve vatandaş bu hak
sızlıklardan şikâyet ederken, tek bir bakanlıkta eşit
sizliklerin daha net görülebileceği ve daha çabuk dü
zeltilebileceği açıkken, sadece Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve Bağ - Kur'un bu Bakanlığa bağlanmış olma
sını kuruluş amacına aykırı buluyoruz. Biz, Emekli 
Sandığı gibi diğer bakanlıklara bağlı; örneğin; Millî 
Eğitim Bakanlığının, Korunmaya Muhtaç Çocukla
rı Koruma Birliği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının «Sosyal Yardım Bölümü» nün yukarıda belirt
tiğimiz gibi, tüm sosyal yardım, sosyal sigorta 
ve sosyal hizmetlerin bu Bakanlıkta toplanmasında 
yarar görüyoruz. O zaman Bakanlık kuruluş gerekçe
sine uygun bir duruma gelmiş olacaktır. Aksi halde, 
«Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı» demek sure
tiyle bu kuruluşları yeni Çalışma Bakanlığının uhde
sinde bırakmakta daha yarar vardır. 

Anayasamızın 48 nci maddesi, sosyal güvenliğin 
herkes için hak olacağım kabul etmiştir. Bugüne ka
dar gelmiş geçmiş iktidarların bu hakkın yaygınlaş
ması için büyük bir çaba gösterdiği söylenemez. 35 
milyonun üstünde olan nüfusumuzun aşağı - yukarı 
beş milyonuna yakın olanının bir dereceye kadar gü
venceleri sağlanmıştır. Geri kalanlar, geleceğinden 
değil, yarınından emin değillerdir. 

Ülkemizin kalkınmasının tarımdan elde edilecek 
gelirlerin ağır sanayie aktarılma ve sanayie geçişle 
gerçekleşebileceğini artık bilmeyen kalmamıştır. Ama, 
tarımda çalışan 8,5 milyon tarım işçisinin sigorta kap
samı içine alınması ve sosyal güvenliklerinin sağlan
ması, halen üzülerek ifade edeyim ki, kadük olmuş 
tarım iş kanununun ve yeniden ele alındığından bah
seden Sayın Bakanın sözlerinden başka ortada bir 
şey yoktur. 

Kalkınmanın temel taşının temelini tarım işçisi 
temin edecek; ama yarının ne olacağı, kalkınan Tür-
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kiye'nin refahından kendisine ne pay düşeceği belli 
olmayacak- Aslında hiç pay düşmeyecek, toplumun 
bu kesimine senelerden beri süre gelen Bütçe Ko
misyonunun müzakereleri tetkik edilirse görülecektir 
ki, her siyasal partiye mensup kıymetli arkadaşları
mız bu eşitsizliği dile getirmekte, tarım iş kanunu
nun biran evvel çıkarılması zorunluluğundan ve ta
rım işçilerinin sigorta kapsamına alınmasından bah
setmekte ve hiç karşı çıkan da olmamaktadır. Ama, 
tatbikatta tarım iş kanunu kadük oluyor. Bunun so
rumluluğunu elbetteki geçici bir hükümet olan Sayın 
Irmak Hükümetine yüklemiyoruz. Sorumlular, bun
dan evvel iktidar olmuş, hele uzun yıllar iktidarda 
kalmış siyasî partilerdir. Buar t ık Türkiye'nin açığa 
çıkan gerçeklerindendir. Ama, biz Sayın Irmak Hü
kümetinin yeni kurulan bu Bakanlığından uzun yıl
lar sadece lâfı edilen, kadükleştirilen bu kanunun 
bugünkü şartlarla yeniden gözden geçirilerek biran 
evvel çıkmasını sağlıyarak, Hükümet etme dönem
lerine onurlu bir sayfa eklemelerini istirham ediyo
ruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak tarım iş 
kanunundan beklediğimiz şunlardır: 

Tarım işçisi kimdir? Kimleri tarım işçisi sayabi
leceğiz? Bu tanımlamanın çok açık yapılması lâzım
dır. Halen ülkemizde çalışan tarım işçilerini birkaç 
sınıfa ayırabiliriz. Devlet Orman Çiftliği ve Üret
me Çiftliği gibi yederde ücretle çalışan yarım milyon 
civarında tarım işçisi vardır. Bunları sigorta kap
samına almak oldukça kolaydır. 

Diğer bir grup işçi de mevsimlik başkalarının 
toprakları üzerinde çalışan, çalıştığı }̂ er Sosyal Sigor
talar Kurumuna bağlı ise çalıştığı müddetçe sigortalı 
sayılan; bağlı değilse, sigortalı olmayan, tam bir gü
vence altında sayamayacağımız bu tarım işçilerinin 
devamlı sigortalı olmalarını sağlamak. 

Üçüncü bir grup ki, çoğunluğu bunlar teşkil et
mektedir; kendisinin ve ailesinin geçimini zor temin 
eden, kendi toprağında veya toprak ağasının top
raklarında çalışan tarım işçileri. Bunların güvence
si, kendi toprağını işliyorsa, Allah'ın ihsan edece
ği müsait iklim şartı ile başkasının toprağında çalı
şıyorsa, ağasının ihsanıdır. 

Bir de, orman işçilerini tanımlamak, bunları or
ganize etmek ve sigorta kapsamı içine almak icap 
eder ki, nispeten daha kolaydır. Bütün bunlar top
luluk sigortasından mı yararlandırılır, dernekler va-
sıtasıyle yine toplukluk sigortasına mı gidilir; biran 
evvel etüt edilerek yasalaşması en büyük dileğimiz
dir? 

Aslında biz, sosyal güvenliğin tüm toplumu kap
samı içine alacak şekilde yasalaşmasını; örneğin, ev 
kadınlarının, evlerde çalışan aşçı, garson, bahçıvan 
gibi hizmetlilerle çalışamayacak durumda olan vatan
daşların sigorta kapsamı içine alınarak Türk toplumu
nun çağdaş, uygar toplumlar seviyesinde mutlu insan 
onuruna yaraşır bir topluluk olmasını istiyoruz. Tüm 
toplumu kapsamı içine alan ve malî bakımdan güç
süz grupların primlerinin ödenmesinde Devlete so
rumluluk yüklenmesinden yanayız. C. H. P. olarak 
vatandaşlarımıza bu sosyal güvenliği sağlaya
bilmek için, iktidarda olalım, muhalefette olalım 
bütün gücümüzle çalışacağız, mücadelemizi yapaca
ğız. 

Bugün ülkemizde, resmî rakamlarla 1,5 milyonu 
aşan gizli işsizliği de ilâve edersek, 3 milyona ya
kın işgücü fazlalığı; yani işsizlik sorunu vardır. Bu 
sorunun çözülmesi için yatırımların yoğunlaşması, iş 
sahalarının açılması, ekonomik politika yanında iş
siz olan vatandaşa bir güven sağlamak bakımından 
işsizlik sigortasının biran evvel çıkarılması lâzımdır. 
İşsiz kalma korkusu içinde işverenin yasa dışı bazı 
şartlarına boyun eğen işçinin tek güvencesi olan kı
dem tazminatını 15 günden 30 güne çıkaran kanunun 
Meclis gündeminde beklemesi üzücüdür. Kıdem taz
minatının Sosyal Sigortalar Kurumuna prim olarak 
ödenmesi suretiyle kurumda toplanmasına ve işten 
çıkarmada tazminatın Sosyal Sigortalardan toptan 
alınmasına tamamen karşıyız. Bugün işverenlerin 1,5 
milyara yakın Sosyal Sigortalar Kurumuna prim 
borçları vardır. Bu borçlarını suiniyetle ödemeyen, 
birtakım yasa açıklarından istifade eden işverenin bu
gün işçiyi haksız olarak işten çıkarmasını önleyen, 
işçiye cebinden ödeyeceği toplu kıdem tazminatıdır. 
Bunun prim olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna ya
tırılmasını kabul etmek, işverenin hem primi isterse 
ödememesini ve hem de istediği işçiyi işten hemen çı
karmasını sağlamak demektir. İşsizliğin ülkemizde 
büyük bir sorun olduğu ve giderek artacağı bu dö
nemde bunu düşünmek dahi abestir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun konut kredisinin 
75 binden 100 bine çıkarmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. Ancak, kooperatiflerin bu konut yapı
mındaki uygulamaları ve aksaklıklar işçilerimizi ne 
kadar mağdur ettiği hepimizin malumudur. Sosyal 
Sigortalar Kurumunun kendi imkânlarıyle kendi üye
lerine konut yapacağını öğrenmek bizi mutlu kılmış
tır. Ancak, bunun plan ve programını öğrenmek 
imkânını elde edemedik. Örneğin, 1975 yılında kaç 
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konut yapılacak, hangi arsalardan istifa edilecek, 
nitelikleri ne olacak? Maliyetleri ve ödeme şekille
ri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı isteriz. 

Keza Sosyal Sigortalar Kurumunun bir de ilâç 
sorunu vardır. Her yıl kurum yarım milyar ilâç pa
rası ödemektedir. Bugüne kadar kurulması düşünü
len ilâç fabrikasının birtakım siyasal amaçlarla ger
çekleştirilemediği bilinmektedir. Sayın Bakanın Büt
çe Komisyonundaki beyanlarında, «toptan ilâç alma
ya gidileceği, fabrika çalışmalarının büyük ölçüde ta
mamlanacağı» gibi, kesin olmayan bir ifade kulla
nılmıştır. 1975 yılı içinde ilaç fabrikasının yeri tes
pit edilmiş; inşaatına başlanacak mıdır? Bu inşaat 
ne zaman tamamlanacak ve ilâç yapımına ne zaman 
başlanacaktır? Bunlar için, aşağı - yukarı kesin tarih
ler verilmesi her halde imkân dahilindedir. Sayın 
Bakandan açıklamalarım rica ederiz. 

Sigortalıların emeklilik işlemlerinin çok ağır yü
rütüldüğü bir yıla yaklaşan bir süreden sonra 
maaşlarının bağlandığı bir gerçektir. Bu soruna 
Bakanlığın ivedilikle eğilmesini ve ücretinden başka 
geçimini sağlayacak hiçbir geliri olmayan bu vatan
daşlarımızın mağdur edilmemesi en önemli istekleri
mizdendir. 

Ayrıca, yasa gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu
nun Devlet tavhili alma zorunluğu vardır. Bugün 5 
milyar liralık Sosyal Sigortalar Kurumunun tahvili 
vardır. Devlet tahvilleri dahi bugün yüzde 10-11 faiz 
verirken, bu Kurumun elindeki tahvillerin en yük
sek faizi yüzde 6, yüzde 5 veya yüzde 4'tür. Sos
yal Sigortalar Kurumunun olanaklarının daha ran-
tabl kullanılmasını ve bu yasa zorunluğunun kaldı
rılmasını talep ediyoruz. 

Yine, Sosyal Sigortalar Kurumunun yasa gere
ğince îş ve İşçi Bulma Kurumlarına ve sivil savun
ma masraflarına iştirak etmek zorunluğu vardır. 
Devletin finanse etmesi zorunluğu olan bu kurumlara 
işçilerin parasından verilmesinin nedeninin açıklan
masını istemekteyiz, işçi paraları üzerinde yasa ile 
zorunluk olan bu iştirak ve masrafların biran evvel 
düzeltilmesini ve mevcut haksızlığın giderilmesini ta
lep etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Biraz da bu Bakanlığa bağlı Bağ - Kur'dan bah

sedelim: Bağ - Kur, 1479 sayılı Kanunla kurulmuş 
ve Devlet bu kuruluşun yalnız masraflarını vermiş ol
duğu, kendiliğinden müracaat eden 825 bin üyesi 
olan bir kuruluştur. 18.11.1974 tarihinde bir Karar -

I name ile Sosyal Sigortalar Kurumu ile birlikte Bağ -
Kur da yeni kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlanmıştır. 

Bilindiği üzere : 
1. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamı dışında ka

lanlar; 
2. Bir işverene hizmet akti ile bağlı olmayan

lar; 
3. Kendi adına çalışan meslek kuruluşlarına ka

yıtlı gerçek kişiler Bağ - Kur kapsamı içine alınmış
tır. 

1. Meslek kuruluşlarına yazılması zorunlu olma-
I yanlar; 

2. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tâbi 
olanlar; 

3. Tarım işi yapanlar (tarımda sanat işleri ya
panlar hariç); 

I 4. Yabancı uyruklular Bağ - Kur kapsamı dışın-
I da bırakılmışlardır. 

I 1.4.1972 tarihinde kurulan Bağ - Kur'da bugün 
i 260 personel çalışmaktadır. Kanunun öngördüğü 
I bölge ve şube müdürlükleri kurulmadan yurt çapında 
I uygulamaların aksamadan yürütülmesini mutlulukla 
I karşılıyoruz. Uygulama, meslek kuruluşlarıyle iş-
I birliği yapmak, banka ve PTT'de ki boş kapasiteleri 
I değerlendirmek, yığın halinde kütük yaratma ve şa

hıs hesapları tutma işi merkezde elektronik bir beyin-
I le yapılmaktadır. Bu nedenle 7 milyona varan mas-
I raflar yüzde bir - iki gibi çok düşük düzeyde kalmış-
I tır. Kanun, yüzde 10'a kadar yönetim giderlerini 
I öngörmüş olduğu halde, Kurumun bu tasarrufunu 
I kutlamak lâzımdır. 

I Halen Bağ - Kur Kanununun geçici ikinci mad-
I desinin uygulanmasında bir aksaklık, büyük bir hak-
I sizlik meydana gelmiştir. Bağ - Kur Kanununun ikin-
I ci maddesi kanun yürürlüğe girdiği tarihte; 1.4.1972 
I tarihinden evvel 10 yıl kendi işinde çalışma zorun-
I luğuyla beraber, meslek kuruluşlarına kayıtlı olma 
I zorunlugunu da getirmiş olduğundan, Yargıtayın 

içtihadı Birleştirme Kararında çok şekilci olarak ve 
1 toplum güvencesini ikinci plana alan gerekçesiyle 

1.4.1972 tarihinde mutlaka meslek kuruluşuna ka-
I yıtlı olmasını araması, 1.4.1972 tarihinden beri Bağ -
I Kur'a kayıtlı, primini ödeyen, vergi makbuzlarıyle 
I o tarihten evvel 10 yıldan beri küçük esnaf ve sanat -
I karlık yaptığını ispatlayan vatandaşlarımızı açıkta bı-
I rakmıştır. Çünkü yasalarımız küçük esnaf ve sanat-
1 kârların çalışmaları için ruhsat vermede, vergi alma-
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da, meslekî teşekküle kayıtlı olup, olmadığını sorma 
zorunluluğu koymamıştır. Örneğin, avukatlık yap
mak için baroya kayıtlı olmak gibi... 
, Ayrıca, ülkemizde Esnaf ve Sanatkârlar Derne

ği yavaş yavaş gelişmektedir. Yargıtayın bu içtiha
dından sonra esnaf ve sanatkârların yalnız yüzde al
tısı bu olanaktan yararlanabilmiştir. Tüccar ve sa
nayiciler düzenli bir teşkilâta sahip oldukları için bu 
maddeden yüzde 21 oranında yararlanmışlardır. 
Bağ - Kur'un esas amacı, küçük esnaf ve sanatkâr
ları korumak iken, büyük tüccar ve sanayicinin gü
vencesi haline gelmiştir. Bu durumun yeni bir ya
sa ile ivedilikle düzelmesi lâzıdır. Bağ - Kur Ge
nel Müdürlüğümüzün bu görüşümüzü paylaşmasın
dan memnunuz. 

Yaşlılık aylığına hak kazanmak ve çalışma süresi 
bakımından da Bağ - Kur'da büyük bir haksızlık 
mevcuttur. Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olan 
erkekler 55, kadınlar 50 yaşında emekli olabilirken, 
Bağ - Kur'a bağlı olan erkek 60, kadınsa 55 yaşında 
emekliliğe hak kazanmaktadır. Küçük yaştan beri 
esnaflık ve sanatkârlık yapan bir kimseye, 40 yıl 
(20 yaşında başlamışsa) prim ödetmek ve ondan son
ra emekli yapmak haksızlıktır. Emekli Sandığına 
tabi olanlar gibi, 25 yıldan sonra emeklilik hakkının 
tanınması doğaldır. Zira bu durum düzeltilmezse, 
Bağ - Kur'a bağlı üyelerin çoğunun 50 ve 55 yaşları
na gelince emekli olabilmek için Sosyal Sigortalar Ku
rumuna bağlı bir işe geçerek, Bağ - Kur'a göre 
emekliük yaşını doldurmadan Sosyal Sigortalar Ku
rumundan yaşlılık aylığı alma yoluna başvuracaklar
dır. Bu suretle bu maddenin geçersiz kılınması da 
mümkündür. 

Ayrıca, Bağ - Kur'dan emekli olanların Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığına bağlı olan 
bir işte çalışmaları önlenmiştir; ama Sosyal Sigortalar 
Kurumu veya Emekli Sandığından emekli olan va
tandaşın Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalış
masına hiçbir mani yoktur. Yani emekli bir me
mur, bakkal dükkânı açabilir; ama emekli bir bak
kal Sosyal Sigortalar Kurumu veya Emekli Sandığı
na giren bir işte çalışamaz, 

Bağ - Kur'a bağlı olanların sağlık sigortası yok
tur, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanların 
emeklilerinin eş ve çocuklarına sağlık yardımının 
sağlanması çalışması yapılırken, Bağ - Kur'daki üye
lerin sağlık yardımı kapsamı içinde olmaması üzücü
dür. Bu haksızlığın ve eşitsizliğin, burada saymak
la bitiremeyeceğimiz birçok farklılıkların, genel sağ-
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I lık sigortası yasası hazırlanırken dikkate alınarak tüm 
eşitsizliklerin ve haksızlıkların giderilmesi dileğimiz-

I dir. 

Sosyal güvenlik, sigorta programları ve yardım 
hizmetlerini kapsar. 1973 yılı sonu hesaplarına gö
re, Sosyal Sigortalara bağlı 510 bini kamu sektö
ründe, bir milyon 140 bini özel sektörde çalışan top
lam bir milyon 650 bin sigortalı var. Bağ - Kur, 
825 bin bağımsız çalışanı kapsamı içine almıştır. 
Toplam yurt içi sigortalı sayısı üç milyon 315 bin
dir; yani nüfusumuzun % 22,6'sıdır; aileleriyle birlik
te nüfusun % 36'sı yararlanmaktadır. Buna yurt dı
şındaki işçilerimizin Türkiye'de bakmakla yükümlü 

I olduğu ailelerini de eklersek bu oran, yüzde 39'6'ya 
ulaşmıştır. 

8,5 milyonu bulan tarım işçileri ve orman işçile
rinin bu kapsam içinde olması, güvenliği önemli öl
çüde azaltmaktadır. Tüm toplumu güven altına ala
cak olan yasaların çıkmasını yürekten dilerken, as
lında bu sorunların ekonomik gücü olmayan toplum
ların sorunları olduğunu biliyoruz.; Sadece siyasal 
hakların temin edilmesi, ya da siyasal hakların mev-

1 cudiyeti ekonomik ve sosyal güvence olmadan bir 
şey ifade etmemektedir. Diğer bir deyimle siyasî de
mokrasi kadar, ekonomik demokrasi ve sosyal gü
vencenin eksiksiz sağlanması gerekmektedir. 

Anayasamız ve çağdaş uygarlığın emrettiği bu so
run ancak halkçı bir parlamento ve halkçı bir iktida
rın başta olmasıyle çözümlenebilecektir. 

C. H. P. Grupu olarak yukarda belirttiğimiz eleş
tiri ve dileklerimizin gerçekleşmesi ümidiyle Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin memleketimize hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Nâzım İnebeyli, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA NÂZIM İNEBEYLİ 
(Sinop) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1975 malî yılı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun 
görüş ve düşüncelerini savunmaya çalışacağım. 

Tarih boyunca insan güven içinde olmak istemiş 
ve güvenliğini önce kendi imkânlarında, sonra aile 
ve ailelerarası karşılıklı yardımlaşmada, daha sonra 
toplum içinde aramış ve güçsüzler, her devirde dinî 
ve insanî duygularla kurulmuş cemiyetler, meslekî te
şekküller ve vakıflar tarafından korunmuş ve insanı 
sosyal bir varlık olması güvenlik ihtiyacından doğmuş-

I tur. 
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Güvenliğin zaman içinde gelişerek bir sistem ha
line gelmesi kolay olmamıştır. 18 nci Yüzyıl sonla
rına doğru Batı Avrupa'da geniş çapta insan gücü
ne dayanan sanayi devrimi çeşitli sorunları da bera
berinde getirmiş, 19 ncu Asır boyunca Avrupa bü
yük sosyal çalkantılara sahne olmuştur. 

Asrın sonlarına doğru her türlü himayeden yok
sun, sefalet içinde milyonlarca işçinin yaşama şart
larını düzeltmek ve bozulan toplum huzurunu yeni
den sağlamak amacıyle sınırlı da olsa Devlet tara
fından güvenlik tedbirleri alınmaya başlanmıştır. 

1941 yılında Atlantik Antlaşması şartları arasın
da bütün memleketlerde, yaşayan insanların gelecek 
endişesinden ve ihtiyaçların esaretinden uzak yaşa
maları sosyal güvenlik olarak yer almıştır. 

1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde kişinin, kendisini ve aile
sini yeterli beslenme, barınma, sağlık ve diğer hak
ları kapsayan belli bir yaşama seviyesine sahip ol
ması, hastalık, yaşlılık, işsizlik, dul ve yetim gibi 
risklere karşı korunması kişinin sosyal hakları ola
rak belirtilmiştir. Bu, zamanla diğer ülkelerin ana
yasalarına girerek devletin aslî görevleri arasında 
yer almıştır. 

1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, iktisadî ve 
sosyal hayatın adalete, tam çalışma esasına ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sevi
yesi sağlaması amacına göre düzenleneceği ve her
kesin sosyal güvenlik hakkına sahip olacağı, bu hak
kı sağlamak için Devletin sosyal güvenlik ve sosyal 
yardım teşkilâtı kuracağı ve kurduracağı hükmünü 
getirmiştir, 

Sayın senatörler; 
Bir kavram olarak bugünkü geniş anlamı ile sos

yal güvenlik sadece çalışanların değil, herkesin bu
gününü ve geleceğini beşikten mezara kadar güvence 
altına alan ve gelir dağılımını düzenleyecek adaletli, 
dengeli, barış ve huzur içinde kalkınmayı sağlayan 
sosyo - ekonomik bir politika olarak önem kazan
mıştır. 

Sağlık ve çalışma gücü kişinin sosyal ve ekono
mik bütün faaliyetlerinde biri diğerini tamamlayan 
aynı eşdeğerde iki unsurdur. Çalışma gücünü, be
den ve ruh sağlığını geçici veya sürekli kaybeden
lerin, geçim kaynaklarını tüketerek yoksulluk ve se
falete düşmeden sağlık ve çalışma güçlerini yeniden 
kazandırmak için toplum olarak yardım yapılması 
sosyal güvenliğin temel amacıdır. 

Sistemin esası karşılıklı yardımlaşmaya dayan
maktadır. Ödeme gücü bulunanlar ödedikleri pirim 
karşılığı hak sahibi olacaklardır. Ödeme gücü bulun
mayanlar kamu yardı mlarıyle destekleneceklerdir. 
Bütün nüfusu kapsayan yaygın sosyal güvenlik uy
gulamasında her şeyden önce finansman ve iyi ye
tişmiş elemanla iyi bir organizasyona ihtiyaç olaca
ğı tabiîdir. Ancak, bunların yetersiz oluşu, yaygın 
uygulamanın geciktirilmesinin mazereti olmamalıdır. 
Uygulama yaygın olmadığı takdirde belli grupların 
güvenlik giderleri, bu grupların dışında kalan çoğun
luk tarafından karşılanması gibi bir durum meydana 
gelmektedir. O takdirde gelir transferi, düşük gelir 
gruplarından yüksek gelir gruplarına aktarılmış ola
cak ve sistemin sosyal adaleti sağlama ilkesi ile bağ
daşmayacaktır. 

Topluma yüksek düzeyde refah sağlamak sos
yal güvenliğin anahedefi olmakla beraber, daha çok 
orta ve dar gelirli grupların geçim seviyelerini belli 
bir standardın altına düşmesine sebep olan riskleri 
güvence altına alarak yoksulluk ve sefaleti önleyen 
bir sistem olarak gelişmektedir. Toplumun genel se
viyesi düşük olduğu takdirde, düşük standartlı bir 
sosyal güvenlik olacak; fakat sefalet olmayacaktır. 

Sosyal güvenliğin kapsamı devlet yardımları ile 
orantılı olarak değişmektedir. Devletin katılma payı 
ise daima tartışma konusu olmuştur. Özellikle kal
kınan ülkelerde sosyal güvenlik için ayrılacak payın 
yatırıma aktarılması çoğunluğun düşüncesidir. Şüp
hesiz bu bir tercih meselesidir. Ancak, unutulmama
lıdır ki; sosyal güvenlik beşeri bir yatırımdır. Sana
yide müessiriyeti artırarak, yüklediği maliyeti bü
yük bir ölçüde geri dönen yapıcı bir yatırım politi
kasıdır. Güvenliğin kısa vadeli maliyet hesapları ya
pıldığı halde, güvensizliğin uzun vadede yaratacağı 
maliyet hesabını yapmamak sağlıklı ve mantıklı bir 
düşünce olmayacaktır. Kaldı ki, sosyal güvenliğin, 
ekonomiyi düzenleyici, tasarrufları yatırıma yönelti-
ci ve kalkınmayı hızlandırıcı fonksiyonları vardır. 

Sosyal güvenliği olmayan ve güvenlikleri tama
men kendi imkânlarına bağlı olan kişi ve aileler 
gelirlerinin bir kısmını karşılaşacakları riskler için 
tasarruf etmek zorunda kalacaklardır. Tasarruflar; 
geliri az olsa da, sadece güvenlik için ev, arsa ve 
arazi gibi sabit yatırımlara kullanılacağından, bun
lara karşı talep çoğalacak, fiyatlar gerçek değerin 
üzerinde artacak, iç finansman imkânları kısıtlana
cak, istihdam yaratılmayacak, tüketim mallarına kar
şı talep azaldığından bu sanayi kollarında durgun-
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luk olacak ve toplumun genel yaşama seviyesinde 
düşüklük görülecektir. 

Sosyal güvenliği sağlanan kişi ve ailelerin güven
likleri için ödedikleri prim, âdil ve makul ölçüde ola
cağından, yaşama seviyelerini etkilemeyecek ve ta
sarruflarının bir kısmını daha iyi gelirli yatırımlara 
kullanabilecek. Ayrıca, sigorta primleriyle toplanan 
fonların yatırımda kullanma imkânları doğacaktır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde sosyal güvenliğin oldukça uzun bir 

geçmişi olmakla beraber, bugünkü anlamda sigorta 
sisteminin uygulanması, 1946'da kabul edilen ve 
1950'de yürürlüğe giren 4772 sayılı Kanunla iş kaza
ları, meslek hastalıkları ve analık sigortasıyle başla
mış, 1951 yılında ihtiyarlık ve hastalık sigortalan 
uygulanmaya geçilmiş, 1957 yılında maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kurulmuştur. 

1965 yılından itibaren de 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu yürürlüğe girmiştir. Halen 1973 yılı
na göre Sosyal Sigortalar Kurumunda bir milyon 
650 bin sigortalı üye bulunmaktadır. Bunun üçte bi-* 
ri kamu, üçte ikisi özel sektörde çalışmaktadır. 

14 Eylül 1971'de kurulan Bağ - Kur'un 1974 yılı 
ilk sekiz ay hesabiyle sigortalı üye sayısı 850 bine 
yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na kayıtlı 800 bin memur ve müstahdem ile banka
lar ve reasürans şirketlerine bağlı 40 bin sigortalı 
üye bulunmakta ve 1973 yılına göre toplam yurt 
içi sigortalı sayısı üç milyon 315 bin kadar oiup, 
faal nüfusun yüzde 22,6'smı oluşturmaktadır. 

Kapsam bakımından bu tabloyu yeterli bulmak 
mümkün değildir. Kapsam, Devlet yardımlarıyle 
orantılı olacaktır. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
tarafından 1963 yılında yapılan araştırmaya göre 
gayri safi milli hâsıla içinde sosyal güvenliğin payı, 
Batı Almanya'da yüzde 16,1, Fransa'da yüzde 15,4, 
İtalya'da yüzde 13,9, Türkiye'de yüzde 1,5'tir ve Tür
kiye bu listede yüzde üçün altında bulunan Gana, 
Peru, Tanzanya, Paraguay ile aynı seviyede gösteril
mektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının 1968 istatistiklerin
de bu pay yüzde 4,3 olarak belirtilmiştir ki, yeterli 
olduğunu söylemek güçtür. 

Ülkemizde sosyal güvenliğin en büyük kuruluşla
rı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve Bağ - Kur'dur. Bunun dışında 
çeşitli kuruluşların bünyesine serpiştirilmiş sosyal hiz
met ve sosyal yardım görevi yapan kuruluşlar var

dır. Konuyu dağıtmamak için biz daha çok Sosyol 
Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Si
gortalarla, Bağ - Kur üzerinde durmak istiyoruz. 

Sosyal güvenlik hizmetlerini bir araya toplaya
rak tek elden yönetmek için Bakanlığın kurulmuş bu
lunmasını isabetli buluyoruz. Bakanlık bünyesine alı
nan kuruluşların ortak sorunları olduğu gibi, her 
birisininin de ayrı ayrı sorunları vardır. Ortak so
runlarından en önemlisi kuruluş kanunlarıyle ilgili 
bağlayıcı mevzuat hükümleridir. Sosyal güvenlik ku
rumlarının bağımsız karar organlarınca yürütülmesi, 
sistemin genel kurallarmdandır. Devletin sadece de
netimi ve gözetimi vardır. Kuruluş kanunlarında ida
rî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzelkişilik olarak 
belirtilmiş olmasına rağmen, karar organlarının yet
kileri oldukça kısıtlıdır. 

Kurumların alacakları Devlet alacakları kabul 
edilmediğinden, prim tahsilinde güçlüklerle karşılaşıl
maktadır. Sigorta fonlarının kullanılmasında kurum
lar arasında farklılıklar vardır. Bazı kurumlara sana
yi ve turistik yatırımlara yetki verildiği halde, diğer 
bazılarına sadece Devlet tahvili almaya, banka mev
duatlarına yatırmaya ve sosyal konut yapılmasına izin 
verilmesi eşitliğe uygun değildir. 

Nüfusun büyük çoğunluğunu oluştum ve korun
maya en çok muhtaç 9,5 milyon çiftçinin hiçbir sos
yal güvenliği bulunmamaktadır. Bu grupun ekonomik 
bakımdan güçsüz oluşu, güvenliğe kavuşturulmama
sının gerekçesi olduğu takdirde, sistemin prensiple
riyle olduğu kadar, sosyal devlet ilkesiyle de çelişir. 

Düşük prim tarifesiyle uygulanacak bir sistem 
içinde prim ödeme gücü bulunanların ödedikleri 
prim karşılığı, uzun ve kısa vadeli sigorta sistemle
rine alınmaları, prim ödeme gücü bulunmayanların 
tarım ürünlerinin satışı üzerinden alınacak cüzî bir 
vergileme ile ve Devletin de desteği ile sigortadan 
yararlandırılmalarını mümkün görmekteyiz. 

Çiftçilerin örgütlenmemiş olması, ise, hiç de doğ
ru bir kanı değildir. Ziraat Odaları ve Tarım Kredi 
Kooperatifleriyle sigortayı yürütmek pekâlâ müm
kün görülmektedir. 

Tarım işçileri, ev hizmetlileri, çıraklar, banka ve 
reasürans şirketlerine bağlı kimselerin Sosyal Sigor
talar Kurumuna alınmaları gecikmiştir. İnşaat işçi
lerinin yüzde 60'ı kadarı sigorta kapsamında bulun
makta, sigortası bulunmayan ve sigorta haklarından 
yararlanmayan inşaat işçilerinin adına ölçümleme 
yoluyle prim alınması ise haksızlık ve adaletsizlik
tir. Sigorta kapsamına genişletme yerine bir baskı 
aracı gibi kullanılmaktadır. 
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Sosyal Sigortalar Kurumunda işlerin yavaş yürü
mesi, öteden beri sigortalıların haklı sızlanmalarına, 
şikâyetlerine sebep olmaktadır. O kadar ki, normal 
yazışmalara birkaç ayda cevap alınabilmesi, inti
bak ve emeklilik işlemlerinin bir yılda yapılabilmesi 
olağan sayılmaktadır. 1975 yılında emekli olacak 
200 bin işçinin emeklilik işlemlerinin ne kadar za
manda tamamlanabileceği gerçekten merak konusu
dur. 

İşçi emeklilerinin aylıklarının günün şartlarına 
göre düzenlenmesi olumlu karşılanmakla beraber, 
eski işçi emeklilerinin de yeniden gözden geçirilerek 
eşitliğin sağlanması zorunludur. Unutulmamalıdır 
ki, enflasyon sebebiyle aldıkları aylıklar, asgarî ge
çim sınırının altında kalmaktadır; fakat bu kişiler 
güvendikleri için ödedikleri primleri enflasyon olma
yan bir devirde ödemişlerdir. Para değerindeki dü
şüklük, bu kişileri iradesi dışındaki karşılaştıkları 
risktir ve bunları kusurlu bulmak mümkün değildir. 

Sigortalılarla, bunların bakmakla yükümlü bu
lundukları kimseleri ve emekli, dul ve yetimlerinin 
sağlık hizmetleri Sosyal Sigortalar Kurumunun ken
di sağlık kuruluşlarında verilmesi, işçinin benim di
yebileceği sağlık tesislerinde tedavi ve bakım gör
mesi moral bakımından güven vericidir. 

Hastanın hekimini seçmesi onun doğal bir hak
kıdır; ayrıca, sigorta sisteminin de gereğidir. Sade
ce kurum tarafından gönderilenlerin değil, sigorta
lıların tümünün kurumun sağlık tesisleri dışında yap
tıracakları muayene ve tedavi ücretlerinin kurumun 
tespit edeceği tarife üzerinden ödenmemiş olması, 
buna karşılık sigortalıların sağlık hizmetlerinin tü
münün ücretsiz sağlanmasının sistemin prensipleriyle 
çeliştiğini söylemek zorundayım. Aslında sağlık hiz
metlerinin yürütülmesinde kurumun karşılaştığı güç
lük de, kuruluşundan devir alınan bu yanlıştan ileri 
gelmektedir. 

Sistemin esasında yoksulluk ve fakirliğe sebep 
olan risklerin öncelikle karşılanması, diyer risklere 
sembolik de olsa sigortalının katılması, hakların kö
tüye kullanılmasını önlemek için gereklidir. Bunun 
en açık örneği, bakmakla yükümlü bulundukları 
kimseler, sigortalıların dört katı olduğu halde, bun
ların ilâç yardımlarının yüzde 20'sine katılmaları, 
sigortalılardan dört defa daha az viziteye çıkmala
rının nedeni olmuştur. Bu hususu, sigortalılara sağ
lanan hakları çok gördüğümüzden veya kazanılmış 
hakların geri alınmasını istediğimizden değil, ileride 

sağlık sigortasını hazırlayacak olan Bakanlığın şim
diden dikkatini çekmek için ifade etmekte yarar bul
duk. 

Kurumun rehabilitasyon merkezleri açmamış ol
ması büyük bir noksanlıktır. Meslek hastalıkları ve 
iş kazalarında yaralanan işçilerin tedaviden sonra en 
kısa zamanda işe hazırlanmaları bu tesislere bağlı
dır. Kuruma, 7 . 2 . 1972 tarihinde yürürlüğe giren 
kanun değişikliği ile yataklı ve yataksız sağlık te
sislerinde eczane açma ve ilâç sanayii kurma yetki
si verilmiştir. Aradan geçen süre içinde ilâç sanayii 
gerçekleşmemiş olduğuna göre, yapılan polemiğe ka
dar, konunun ciddî tutulmadığı izlenimini yarat
maktadır. 

1971 yılında 1478 sayılı Kanunla kurulan esnaf 
ve sanatkârlarla diğer bağımsız çalışanların sosyal 
güvenliğini sağlayan Bağ - Kur'un kısa sürede bü
yük gelişme göstermesi sevindiricidir. Kurumun, taş
rada şube ve bölge açmaması ve merkezde kadroları 
dar tutarak kompüter yardımıyle çalışması, süratli 
ve verimli hizmet örneğidir. Bağ - Kur'a bağlı sigor
talıların malullük, yaşlılk ve ölüm sigortaları sağlan
mış olup, sağlık sigortasından mahrum olmaları ger
çekten üzüntü vericidir. Oysa hastalık; başlangıcı, 
süresi, şiddetli ve sonucu çok değişken olmasıyle, 
maliyeti önceden bilinmeyen hayatî tehlike yarattı
ğından maliyeti ne olursa olsun gereğinin yapılma
sında mutlak zaruret olan bir risk olması, ayrıca te
davi ve bakım giderleriyle hastalık süresince işten 
kalmanın sebep olduğu iki yönlü gider artırıcı etkisi, 
hastalığın sosyal güvenlikte öncelik kazanan bir risk 
olmasının nedenidir. 

Sağlık sigortasının bugüne kadar sahibi görünen 
ve bu kanunun çıkarılmasında sorumluluk taşıyan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı zannediyoruz ki, 
sosyalizasyon uygulamasını engeller düşüncesiyle ko
nuya gereken önemi verememiştir ve bu sebeple si
gorta sürüncemede kalmıştır. Oysa sigorta, sosyali
zasyonun desteği olacaktı. 

Tarafımızdan hazırlanan sağlık sigortası kanun 
teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazır
lanan tasarı gelmediğinden ve Hükümet görüşü ko
misyonlarda alınamadığından iki yıldır Millet Mec
lisi Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmeden bekle
mektedir. 1974 yılında İçtüzüğe göre Komisyonda 
süresi tamamlanan teklif, Genel Kurula götürülmüş-
se de Komisyona iadesine karar verilmiştir. Sağlık 
sigortasının, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ele alına
cağı memnunluk yaratmıştır. 
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Bağ - Kur kapsamına giren sigortalılar bir yö
nüyle işveren, bir yönüyle de işçi nitelikleri taşıdı
ğından bu sigorta kapsamına iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının da dahil edilmesi isabetli olacaktır. 

Değerli senatörler; 
Ülkemizin içinde bulunduğu ortam, yüzyıl önce 

Batı'nın sanayileşme döneminde karşılaştığı ortama 
benzemektedir. Ancak, ülkemizde işçi grupları, hür ve 
bağımsız sendikalar kurarak örgütlenmiş, grev hak
ları sağlanmış, güçlü bir baskı grupu haline gelmiş, 
toplu sözleşmelerle ücretler, geçim ücreti, hatta bazı 
vasıflı işçilerde refah ücreti seviyesine ulaşmış, iş 
kazaları, meslek hastalıkları, sağlık, maluliyet, ana
lık, ölüm, dul ve yetim gibi riskleri teminat altına 
alınmış ve bütün bu haklar sanayileşmenin başlan
gıcında Batı'da görülen büyük sosyal çalkantılar ve 
derin yaralar açmadan gerçekleştirilmiştir. 

Türk işçisinin büyük çoğunluğu kışkırtmalara 
rağmen hak ve menfaatlerinin hür demokratik re
jime bağlı olduğunun bilincini daima ispatlamış, sı
nıf şuuru yaratmak ve bu kitleyi politik emellerine 
alet etmek isteyenlerin oyununa gelmemiştir. 

Diğer yönden, sanayileşmenin başlangıcında dai
ma görülen, tarım sektörüyle sanayi sektöründe çalı
şanların gelirleri arasındaki farklılığın sebebolduğu 
köy ve kentlerden sanayi merkezlerine doğru nüfus 
seyyaliyeti, açık ve gizli işsizlik, büyük kentlerin sü
ratle büyümesi, gecekondu ve çevre kirlenmesi gibi 
sosyal ve ekonomik sorunlar ülkemizde de görülme
ye ve her geçen gün ağırlığını hissettirmeye başlamış
tır. Sanayileşme ile toplumu oluşturan nüfus grupları 
arasında sınırlar daha belirgin hale gelmeye başlamış, 
karşılıklı hak ve menfaatler doğmuş, daha dinamik 
bir yapıya kavuşan toplumun bütün isteklerine klâ
sik devlet yöntemleriyle cevap vermek güçleşmiştir. 

Sosyal refah devleti dediğimiz çağın devletinin, 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirleriyle sosyal 
bir politika izleyerek topyekûn kalkınmanın dengeli, 
düzenli ve hürriyet içinde gerçekleştireceğine, vatan
daşı siyasî, iktisadî ve sosyal kişiliğine kavuşturaca
ğına, yoksulluk, işsizlik ve cehalete çare bulararak 
ülkeyi mutluluğa kavuşturacağına inanıyoruz ve bu 
inanç içinde Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1975 yılı 
Bütçesinin milletimize ve memleketimize mutluluk 
sağlamasını diler, Yüce Senatoya, Sayın Bakan ve 
Bakanlık mensuplarına grupum ve şahsım adına say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi
nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşma
lar bitmiştir. 

Şimdi, şahısları adına söz almış olan sayın üye
lere söz veriyorum. Sayın Mehmet Feyyat? Yoklar. 

Sayın Hamdi Özer. 
Buyurunuz Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Anayasamıza göre sosyal nitelik hüviyetini de ta

şıyan Devletimizde ilk olarak bir Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının Hükümette yer alması isabetli olmuş
tur. Ancak, gönül arzu eder ki, tüm sosyal güvenlik 
hizmetleri bir bakanlığın bünyesinde toplansın, çe
şitli bakanlıklara ve genel müdürlüklere yayılmış 
olan bu hizmetler bir merkezden yönetilsin. 

Sayın senatörler; 
On dakika ile sınırlanan bir konuşmada bu konu

daki ayrıntılara giremeyeceğim. Sadece işçi emekli
leriyle bunların dul ve yetimlerinin, Emekli Sandığı
na bağlı emsalleriyle eşit hakka sahip hale getirilme
si hususunu arz edeceğim. Her ikisi de birer sosyal 
güvenlik kurumlarıdır; demokratik ve sosyal bir dev
lette güvenlik hakkında da eşit olmak gerekir. Me
murun yetim kızı ve dul karısı evlenince evlilik ikra
miyesi alır, işçinin dul ve yetimi bundan yoksundur. 
Bunu kanun teklifi olarak getirmiştim; komisyonda, 
ilgili Bakanlık temsilcilisi, bu konuda hazırlıklarının 
olmadığını, malî portesinin çıkarılmadığını söyleye
rek, bunu çıkardıktan sonra bir tasarı halinde getire
ceklerini beyan ettiler. Bu vaat hâlâ askıda ve işçile
rin dul ve yetimlerinin gözleri de hâlâ yolda bekle
mektedir. Bunun ele alınacağını, Sosyal Güvenlik 
Bakanına güvenerek umuyorum. 

Sayın senatörler; 
Halen 220 bin civarında işçi emekli, dul ve ye

timlerinin dileklerini aynen Yüce Senatoya ve Sayın 
Bakanlığa duyurarak maruzatıma son vereceğim. 
Metni aynen okuyorum : 

«Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 
1 Haziran 1974 tarihinden itibaren geçerli olacağı 
kararlaştırılan işçi emeklilerine yapılacak zam hak
kındaki kanun teklifi uzun süre sürüncemede kaldı. 
Yeni öğrendiğimize göre Sayın Irmak Hükümetince 
mevcut kanun taslağı değiştirilerek 31 . 12 . 1972 
tarihinden evvel emekli olan işçilere yüzde 25 ora
nında zam yapılması şeklini almış ve bu haliyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

Yurdumuzda halen mevcut 220 bin emekli işçi
sinin yüzde 90'ı ayda 540 lira emekli maaşı almak
tadır. Bu emekli işçiler ve aileleri ancak kuru ek
mek yemek suretiyle yaşayabilmektedir. Yurdumuz-
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da fiyat artışlarının en çok yükseldiği 1974 yılı dahil, 
emekli olan işçilere yüzde 50 oranında zam yapılma
sı ve taban emekli maaşlarının da ayda 1 200 lira
ya yükseltilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Emekli işçilere mesken kredisi verilmesi gerekli
dir. Aynı zamanda, emekli işçilerin eş ve çocukları
na Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde parasız 
tedavileri sağlanmalıdır. 

Bugün gerek dünyada, gerekse yurdumuzda her 
gün yeni fiyat dalgalanmaları olmaktadır. Bu durum 
gözönünde tutularak yeniden kanun çıkarılmasına 
lüzum kalmadan her sene Mart ayında bir yıllık fi
yat artışı miktarınca işçi emeklilerinin maaşlarına 
da zam yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna yet
ki verilmelidir. Yapılacak zam bir ayarlama değil, 
fiyat artışlarının zorunlu sonucudur. 

Bu itibarla emeklilerin eski ve yeni diye ayrıl
ması, eskilere zam yapılıp, yenilerin bu zamdan 
mahrum bırakılması Anayasamızın eşitlik prensibine 
aykırıdır. Çünkü, bugün bir kilo margarin 17 lira
ya, bir kilo şeker 7 liraya, bir kilo pirinç 15 liraya, 
bir kilo zeytin 18 liraya çıktığına göre; yeni emekli 
de, eski emekli de bunları aynı fiyata satınalmakta-
dırlar. 

Bütün bir ömrün üçte ikisini memleket kalkın
masına ve aile efradının geçimine hasretmiş ve bu
gün emekli olarak ömrünün geri kalan 3 - 5 senesini 
rahat geçirmek için Devletin şefkatine sığınmış biz 
emeklilerden. Büyük Millet Meclisimizin bir şey 
esirgemeyeceğinden emin olarak sizlere bu dileğimi
zi duyuruyoruz, takdirlerinize arz ederiz.» 

Evet arkadaşlar, bu dilek benim de Yüce Sena
toya ve Sayın Başkanlığa olan dileğimdir. 

Ayrıca, büyük bir çoğunluk olan; fakat dertleri
ni duyuramayan tarım işçilerinin de yurttaş olarak 
sosyal güvenlik haklarına sahip edilmelerini; Devle
tin, bunları da sosyal sigorta kanadı altına almasını 
önemle diler; Bütçenin Bakanlığımıza ve tüm Türk 
işçilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Se
natoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu... Buyu
runuz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygıyle selâm
larım; 

Bu Bakanlık yeni kurulmuştur, Gelecek hükümet
ler devam ettirirmi, bilmem. Kanatime göre, devam 
ettirmesi uygun olur. 

Memleketimizde sosyal güvenlik işleri, gereğince 
ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak ele alınma
mıştır. Çalışanların sosyal güvenliği konusu, hâlâ bi 
sorun halindedir. Emeklilik veya sigortalılık kapsa
mına kanunen girebilenler, çalışanların altında birini 
ancak içermektedir. Kanunun kapsamlarını genişlet
mek gerekmektedir. 

Tarım işçisinin, orman işçisinin, kapıcıların, 
kalorifercilerin, evlerde çalışan ev işçisi bayanların, 
hatta ev hanımlarının sosyal güvenceleri hâlâ yoktur; 

Huzur evleri, kreşler, bakım evleri, tatil köyleri 
gibi konulara da gereği gibi önem verilmemiştir; 

Ayrıca, emekli olanlarla, olacaklar arasında eşit 
sosyal haklar da yoktur. 

Emeklilik ikramiyesiyle kıdem tazminatları bakı
mından memurlar ile işçiler arasında çok farklılık
lar mevcuttur ve olacaktır da. 

Bir yandan çocuk zamlarını artırıyoruz, diğer 
yandanda nüfus planlaması uygulamasını yürütüyo
ruz. Bu durumda, bari çocuk zammının ismini de 
değiştirmemiz gerekmektedir. 

Zannediyorum şu günlerde Mecliste görüşülme
ye başlanacak, işçi kıdem tazminatlarını 30 güne çı
karacak olan bir yasa mevzuu var. Emekliye ayrıla
cak memurların da her yılı için verilen 15 günlük 
ikramiye tutarlarının buna paralel olarak 30 güne 
çıkarılması sağlanmalıdır veya bunlar dengeli bir hale 
getirilmelidir. 

M E YAK, İ YAK (Bu Bakanlıkla ilgili midir, bil
miyorum) gibi kanunlar bir an evvel çıkarılmalı ve 
hiç olmazsa kesilip, birikmiş olan paraları değerlen
dirmek imkânı bulunmalıdır. 

Şimdi size bir örnek olarak kıdem tazminatı ile 
emeklilik ikramiyesi tutarlarının karşılaştırmasını ya
pacağım: 

Ekmekliye ayrılacak bir işçinin alacağı kıdem taz
minatı ve hizmet ikramiyesini gösterir örnek: 

25 yıl hizmeti olan ve 79 lira normal yevmiyesi 
bulunan bir işçinin emekli olduğunda alacağı kıdem 
tazminatı ve ikramiyesi tutarı; normal yevmiye 79 
lira, yemek zammı farkı dokuz lira, ikramiyeden isa
bet eden yevmiye farkı 11 lira 40 kuruş, çocuk zam
mından doğan fark dört lira 67 kuruş, yiyecek zam
mından doğacak fark iki lira 46 kuruş, yakacak zam
mından doğan fark bir lira 36 kuruş, iş riski zam
mından doğan fark 2 lira 45 kuruş, seyyar görev 
tazminatından doğan fark 16 lira 66 kuruş; toplam 
127 lira. 25 yılda 30 gün hesabiyle 750 gün var ve 
750 günü 127 lira ile çarptığımız takdirde, 95 bin 
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256 TL. kıdem tazminatı, ayrıca hizmet ikramiyesi 
olarak da 100 günü 79 ile çarparsak 7 900 TL. hizmet 
ikramiyesi; toplam ikramiye tutarı (95 256 -f 7 900 = 
103 156 TL.) dır. 

30 sene hizmeti olan (7/1) nci dereceden emekli 
bir memurun alacağı ikramiyeyi gösteren örnek de şu: 

Normal gösterge 370, emeklilik göstergesi 295. 
(295 X 8 = 2 360 TL.), 2 360'ın 15 katı 35 400 TL. 
30 yıllık memurun emekli ikramiyesidir. 

Bir de (1I A) ncü derecesinden emekli olan için de 
bu hesap yapılırsa, 83 400 TL. bulunmaktadır. 

Yukarıda misâllerle izah edildiği gibi, 25 sene 
hizmeti olan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı ve 
hizmet ikramiyesi tutarı, ile 30 yıl hizmeti olan dere
ce ve kademesi 79 TL. yevmiyeye tekabül eden bir 
memurun emekli ikramiyesini mukayese edersek; 
bunun ancak işçinin aldığı toplam ikramiye tutarı
nın 1/3'üne tekabül ettiği görülür. Biz bunu, biri 
fazladır, biri eksiktir diye ortaya koymak suretiyle 
memurlarla işçiler arasında hiç olmazsa dengeli bir 
emeklilik veya ikramiye oluşturmak için ilgililerin 
nazarı dikkatine sunuyoruz. 

Memurlara bugünkü aldığı maaş göstergesi üze
rinden ve her yıl için 15 gün yerine 30 günlük ikra
miye verildiği takdirde, dahi memurun eline geçen 
miktar, 25 yıllık hizmeti olan bir işçinin aldığı kıdem 
tazminatı ve hizmet ikramiyesi tutarını dahi karşıla
mıyor. 

Ayrıca, memurların yan ödemeleri ikramiye hesa
bında nazarı itibare alınmamaktadır. 25 senede emek
li olan bir işçinin 5 bin işgünü; yani 15 yıl prim 
ödemesi kâfi geldiği halde, memurlardan 30 yıl fiilî 
hizmet istenmektedir. Bu gibi eşitsizlikler de var. 

Kanatimce, Anayasanın özgürlük ilkesine göre, 
bu emeklilik veya sigortalı emeklilik kanunî zorun
lulukları Anayasaya aykırıdır. Nasıl? Yani, birinde, 
«illâ 5 bin işgünü sen çalışacaksın ki, ben seni emek
li yapayım», öbüründe, «30 sene veya 25 sene ça
lışacaksın ki, ben sana bir emeklilik; yani ihtiyarlı
ğında kimseye muhtaç olmayacak şekilde biraz para 
verebileyim» demektir. 

Demin arz ettim, burada emeklilik göstergesi 
var. Normal göstergesi 370 olduğu halde, emeklilik 
göstergesi 295; normal göstergesi (birinci derecenin 
dördüncü kademesindeki bir memur için) 1 000 ol
duğu halde, 695'tir. Demek ki, her derece için bir 
emeklilik göstergesi mevcut. 

O halde, bilfarz, bir memur 5 - 8 - 9 - 1 0 - 1 2 sene 
çalıştığı takdirde; acaba neden onu emekli yapamıyo

ruz? Çünkü, bir kanun çıkarılması suretiyle, bilfarz 10 
sene memur olarak çalışmışsa, emeklilik gibi kesenek
ler kesilmiştir; ondan sonra kalkıp da 8 sene de işçi 
statüsünde çalışmışsa, sigorta primi v.s. kesilmiştir; 
10 ile 8'i toplamak mümkün. 

Bir de Bağ - Kur çıktı; bilfarz bu kişi 10 sene 
memur olarak çalıştı, 8 sene de işçi olarak sigorta 
primi kesildi, ondan sonra da esnaflık yapmaya baş
ladı ve Bağ - Kur kapsamına girdi. Bunları toplayıp 
da neticede bir emeklilik düşünüyoruz da; bir vatan
daş bilfarz 8 sene çalıştı bir memurluk yaptı, ondan 
sonra da ayrıldı; sigortalı olarak çalışmadı ve Bağ -
Kur'a da girmedi; yani hiç bir iş tutmadı, kendi çift
liğinde, çubuğunda çalıştı işte bunda neden emekli
lik düşünmüyoruz? Acaba sekiz sene çalıştığı ve 
ödediği primlerden dolayı emekli saymak, o emek
lilik göstergelerini filan düşünmek suretiyle, bilfarz 
12 nci derecenin birinci kademesinden tutacak gös
tergeye göre verilmek suretiyle bunlar hakkında bir 
emeklilik düşünülemez mi; yani daha âdil olmaz mı? 
İllâ «sen beş bin iş günü» yahut da «25 sene çalı
şırsan ben seni emekli ederim» diye, çalışanların hür
riyetini kısıtlayıcı bu durumları ortadan kaldıramaz 
mıyız? Bunu ben Anayasaya göre özgürlük ilkeleri
ne de aykırı buluyorum. Zira, «illâ sen 25 sene çalı
şacaksın» demekle buna mecbur ve mahkûmmuş gibi 
bir durum hasıl oluyor ve bunu havsalam almıyor. 

Bu hususu belirttikten sonra ayrıca da, demin 
Hamdi Özer beyin de belirttikleri gibi, bana da bir 
mektup gelmiştir, Erzurum İşçi Emeklileri Cemiyeti 
Başkanı, bilmem kimden... Bunlar da şikâyetçidirler. 
İşçi emeklileri de maaşlarının azlığından şikâyetçi
dirler. Bu husus ile ilgilenilmesini, (şayet alâkası var
sa), ben de sayın Bakanımdan isntirham etmekteyim. 

Bütçenin Sosyal Güvenlik Bakanlığına, memle
ketimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepini
zi saygı ile selâmlarım. 

Sağolun. 
BAŞKAN — Sayın Fakih Özlen?... Yoklar. 
Sayın Raif Eriş?.. Buyurunuz, sayın Eriş. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce 

Senatonun değerli üyeleri ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının güzide yöneticileri; 

Buraya birkaç maruzatımı arz etmek üzere çık
mış bulunuyorum. Bugün emekliye ayrılmış bulunan 
işçilerin maaş tahsisleri bir hayli gecikmelerle neti
celenmektedir. Bir işçinin emekli olduktan sonra bir
den bire boşlukta kalması, hiçbir gelire sahip olma-
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ması, emekli aylığının da geç bağlanması dolayısıy-
le duçar olduğu zorunluk hakikaten yürekler acısı 
bir hale gelmektedir. 

Bunun nedenlerini belki iki sebepte arayabiliriz; 
Birincisi, ya teşkilât kifayetsizdir, ya da teşkilât 

kifayetlidir; teşkilâta başka yükler tahmil edilmiştir, 
ondan dolayı gecikmeler olmaktadır. 

Her ne sebep olursa olsun, teşkilât kurulurken 
Türkiye'deki işçi sayısının bu seviyeye geleceği belki 
hiç düşünülmemiştir. İşittiğimize göre Ankara şehri
nin de hiçbir zaman 500 bin nüfusu bulacağı hesap
lanmamış, hayal dahi edilmemiş; belki Sosyal Sigor
talar Kurumu da kurulurken, teşkilâtlandırılırken Tür
kiye'deki işçi sayısının da bu seviyeye geleceği he
saplanmamış olabilir. 

Sosyal Sigortalar teşkilâtının büyük bir fedakâr
lıkla çalıştığını, büyük bir hüsnüniyetle vatandaşa 
hakikaten (diğer dairelere nazaran) çok büyük ko
laylık gösterdiğini bizzat görmekteyiz. Burada şük
ranlarımızı arz etmeyi bir borç biliyorum, ama bu 
gecikme meselesinin artık ele alınması ve muhakkak 
bir çareye bağlanması gerekmektedir. 

Mekanizasyon meselesi belki ele alınmıştır. Bu 
makinelerin da biran evvel getirilip ve derhal çalış
maya geçmesini temenni etmekteyiz. Çünkü, makine 
gelir bina bulunmaz, makine gelir makineyi kullana
cak personel bulunmaz. Türkiye'de bunlar görülen 
hususlardır. 

Bağ - Kur'a da dokunmak isterim. Bağ - Kur 
yeni kurulmuş bir teşkilâttır. Bu teşkilât Sosyal Si
gortalar Kurumunun ve Emekli Sandığının bugünkü 
sıkışık durumunu gözönüne getirmeli ve onların tec
rübelerinden istifade edip, kendi teşkilâtını bugünden 
ona göre kurmalıdır. İleride Bağ - Kur çok genişle
yecektir. Biraz evvel çok sayın arkadaşımızın temen
ni ettiği gibi, bunun ev hanımlarına kadar teşmili 
istenmekte, herkese bir sosyal güvence sağlanma ça
bası ve temayülü doğmuştur. 

Bu itibarla, Bağ - Kur'un bu iki müesseseden bü
yük ders ve örnek alması ve tahminlerini ve kuru
luşunu ona göre tanzim etmesi burada şayanı temen
nidir. 

İkinci olarak arz etmek istediğim husus şu idi : 
Sayın Halil Tunç, geçen günlerde televizyonda 

Sosyal Güvenlik Bakanını kastederek, Kararnameye 
imza atıp atmaması hususunda konuşmada bulundu
lar. Fakat ben, Halil Tunç burada olsaydı konuş
mama devam edecektim.. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Hangi Kararname?... 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efendim, 

lütfen; hatip konuşuyor. Buyurunuz Sayın Eriş, de
vam buyurunuz. 

RAİF ERİŞ (Devamla) — .. Halil Tunç'un ken
dileri burada bulunsalardı konuşmama devam ede
cektim. Fakat, kendimi, onun arkasından konuşmuş 
duruma sokmamak için sözlerime burada son vere
ceğim. Söyleyeceklerim bir çatma değil, sadece Sa
yın Bakanı bir müşkül durumda bırakmamayı izah 
etmek isteyecektim. 

Onun için sözlerimi burada kesiyorum. Hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Bu yeni kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile il
gili birkaç hususu arz etmekle yetineceğim. 

Dün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
sinde de arz ettiğim gibi, Anayasamızın 48 nci mad
desi, «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir...» di
yor ve hemen onun altında da sosyal sigortalardan 
bahsediyor. Bu hüküm, sosyal sigortaların herkes için 
kurulmasını emreden bir kanun hükmüdür. Fakat, 
zamanın yetersizliği, sıkışık durum gibi şartlar nede
niyle, iki yıl içerisinde çıkarılması Anayasanın âmir 
hükmü olmasına rağmen bu kanun gereği gibi çıka
rılamamıştır. Sırf, Anayasanın geçici hükmüne şeklen 
riayet edilmek için kısır bir kanun şeklinde çıkarıl
mıştır. Bu kanun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nudur. 

Sayın Bakanımız devrimci, çilekeş, bilinçli işçi 
kadrosu arasından gelmiştir; gurur duyarız. Zannede
rim ki, onlar da aynı düşünceye iştirak ederler. Bir 
memleketin öncüleri, yapıcıları, geleceğe dönük işa
retlerinde kendi meslek gruplarının, veya teşekkülleri
nin, daha ziyade sendikalarının ve gizli işsizlerin, si
gortasız tarım işçilerinin ve benzeri durumda olanla
rın; sosyal güvenlikten yoksun pek çok kimselerin 
menfaatlerini savundukları takdirde devrimci olabilir
ler. Devrimciliğin esas şartı ve unsuru budur. Gerisi, 
yıllar boyu Osmanlılardan bu yana «Rabbena, hep-
bana» diyen bürokratik bünye içerisindeki marazi has
talıktır ki, bunun oraya da sirayetini istemeyiz. Çün
kü umudumuzun muhakkak ki, gençlikten daha çok, 
bu konuda çile çeken işçiler olduğunu söylemeye de 
gerek görmüyorum. 

Bu itibarla, mevcut Sosyal Sigortalar müessese
sinin genelleştirilmesi gerekiyor; yani sigortalanması 
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ve sosyal güvenlik altına alınması gereken bütün va
tandaşlara bunun teşmili gerekiyor. Bu da Anayasa
mızın 48 nci maddesinin âmir hükmüdür. Anayasamız, 
«Herkes» demekle bütün vatandaşlar hakkında bu 
konuda bir emir veriyor, ama bu kanun gereği gibi 
çıkarılamamıştır. Fakat, 506 sayılı Kanunla şeklen gö
revi kamufle edilmiştir; Yüce Parlamento tarafın
dan. 

Bir de güvenoyu alamamış bu Hükümetin veya 
bundan sonra gelecek olan hükümetlerin muhakkak 
ki, yapacağı bir husus var, onu da arz etmek isterim. O 
hususa arkadaşlarım da temas ettiler, tekrarda fayda 
görüyorum. O da Sosyal Sigortaların, Bağ - Kur'un, 
Emekli Sandığının birleştirilmesi ve bunların bu Ba
kanlık bünyesinde tek elden yönetilmesi meselesidir. 

Aynı zamanda diğer bazı kamu kuruluşları bün
yesindeki personeller için, özellikle Ordu Yardımlaş
ma ve diğer kamu personeli ve istikbalde öğretmen
ler, hâkimler için kurulacak bu mevzi yardımlaşma
nın artık, Devletin görevi bakımından bir gereği olma
dığından, bunların ancak medenî hukuk bünyesi içe
risinde normal olarak kendi aralarında yürütülmesi 
gerekir ki; yürütebilirlerse yürütsünler. Devletin bun
ların üzerine eğilmemesi lâzım ve bunun yerine bu ge
nel sosyal güvenlik ilkesini uygulayacak ciddî, haysi
yetli ve tüm Türk halkına yaygın bu müesseseye eğil
mesini hassaten bekleriz ve bunun da böyle olması 
gerekir. 

Ayrıca, genel sağlık sigortası tasarısı (Belki Sa
yın Bakan açıklarlar.) Sağlık Bakanlığından Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına intikal etmiştir. Bu konuda ge
reken önemin verilip verilmeyeceğini bilmek isteriz. 
Sosyal güvenlikle ilgili olması bakımından, Sağlık Ba
kanlığının bunu Bakanlığınıza şevkinde haklı olduğu 
kanaatindeyiz. Bir an evvel bunun gerçekleştirilmesi 
gerekir. 

Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıyle il
gili olması hasebiyle bütün hastanelerin birleştirilme
si de sosyal güvenlik bakımından yakından ilgilidir. 

Sosyal Sigortalar Kanunlarına muhalefet suçları 
sık sık işlenmektedir. Bu, belki yeni kurulan Bağ -
Kur için de söz konusu olabilir. Bilhassa Sayın Baka-
rüm'n dikkat nazarına arz etmek isterim, Parlamen
toya gelmeden önce mesleğimde karşılaştığım en ti
pik olay şudur; benim meslek hayatımda arayıp da 
bulamadığım kimseler şunlardır : 

1. — Gazeteciler; 
2. — Bimekân takımından dilenciler, adresleri 

yok; 

3. — Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet eden 
gecekondu müteahhitler. 

Maalesef suç işlenir, yakalanamaz; kesikli iş gö
rür, süreksizdir, işini devreder gider; aranır buluna
maz ve bunlar birikir kalır. 

ikinci önemli konu, sabıka bakımındandır. Savcı
lık mesleğimde bende bırakılan intiba, Türkiye'de iş
verenlerin sabıkasıdır; ama suçun mahiyetini (mede
nî suçmuş, değilmiş) bilmem, fakat 5 - 6 metreyi ge
çen çarşaf gibi sabıkaları müşahade ettiğim vakidir. 
Türkiye'de işverenlerin işlediği sabıkalar bu kadar 
çoktur: Sosyal Sigortalar ve İş Kanunu yönünden, 
ama bunun anarşizm olduğu ve bunun düzenlenmeme-
sinin Devlet bakımından, Türkiye'deki özel sektör 
bakımından anarşiye prim vereceği gözönünde tutul
mamıştır. 

Sayın Bakanım, üçüncü husus: iş kazalarında adlî 
müzaharet müessesesidir. Adalet Bakanlığıyla ilişki 
kurulup, belki de Usul Muhakemeleri Kanununu de
ğiştirip. iş kazaları hususunda adlî müzaharetin ger
çekleştirilmesi lâzımdır. Çünkü Türkiye'de o kadar 
çok iş kazası olmaktadır, o kadar haklar zayi olmak
tadır ki. vatandaş bir işyerinde, işverenin kusuruvla 
bir iş kazası sonucu öldüğünde, onun Pötürge'deki 
karısı, çocuğu, murisi dava açma olanağına sahip de
ğildir ve bunlar bazı profesyonel avukatların tuzağı
na düşmektedirler. Netice itibariyle bu kimseler yap
tıkları özel mukavelelerle alacakları tazminatların 
yüzde 20 - 30'unu bu belli, sayısı mahdut profesyonel 
avukatlara vererek, onların pençesine düşmektedirler. 

Bu itibarla, iş kazalarının kendiliğinden yürümesi. 
inancım ve mensubu olduğum siyasî partinin felsefe
si bakımından gereklidir: ama bu yapılmazsa bile, hiç 
olmazsa bu konuda bir adlî müzaharet gereklidir. Na
sıl ki, müruru zaman bakımından özellik tanınmış, is
tisnaî hüküm tanınmış ise. harçlar bakımından da 
aynı şekilde bazı imkânlar sağlanmışsa, davanın açıl
ması ve avukatlık bakımından da bazı imkânların sağ
lanması gereğini rica ederim. 

Bir sosyal güvenlik müessesesi olan Emekli San
dığına ait turistik müesseselerin ne derece çalıştığı ve 
ne derece kâr ettiği ve bu israfın nerelere gittiği husu
su var. Adeta lükste, israfta birer «darülaceze» deme
yelim de «dârülisraf» haline gelmiştir. Bilhassa bu bü
rokratların tutumu bakımından bu yerlerin bir kısmı 
paralı, bir kısmı parasız, bir kısmı tenzilâtlı... Bunun 
hakkında çok dedikodular intikal etmektedir. Bunla
rın da rantabl ve kârlı şekilde çalıştırılmasının temi
ni, Emekli Sandığı ve dolayısıyle sosyal güvenliğin ge
reğidir. 



C. Senatosu B : 32 11 . 2 . 1975 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bağlamanızı rica edi
yorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Bağ - Kur'un kapsamının genişletilmesi bakımın
dan arkadaşlar lâzım gelen uyarıda bulundular. Ben 
de diğer arkadaşlarım gibi ev hanımlarının da Bağ -
Kur bünyesi içine alınması gerektiğine inanıyorum. 
Çünkü geleneğimiz de bunu gerektiriyor. Çoluk - ço
cuk büyütmekle mükellef olan bir ev hanımının bo
şandığı takdirde sadece maişetini temin için eşinin ta
hakkümü altında bırakıldığı izahtan varestedir. Bil
hassa iş hayatına kolay intibak edemeyen köylerimiz
deki hanımların şahsiyetlerini kazanmaları için bu çok 
önemlidir. Tarım - İş Sendikası kurulduktan ve bun
ların da sosyal güvenliğini sağladıktan sonra, bu yola 
gidilmesini istirham ederim. 

Tek üzüntüm var; onu da belirttikten sonra say
gılarımı sunacağım : 

Dünyada sosyal güvenlik için çok kavgalar olmuş, 
çok kelleler gitmiş, çok boğuşmalar olmuş, çok idam
lar olmuş ve çok kanlar akmıştır. Bütün bu kanı akan
lar hep sol kanattandır. Bu itibarla Türkiye'de emek
li maaşı, sigorta maaşı olup da sola küfredenler ye
dikleri çanağı lekelemiş olurlar. Sosyal güvenlik şe
refli solun eseridir. Acırım ki, bazı sağcılar bundan 
yararlanır ve emekli maaşı alırlar. Bunların günahını 
Tanrının çıkaracağını tahmin etmiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçe
sinin tümü üzerinde yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Sayın Bakan buyurunuz efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bütün bir gün çalıştıktan sonra geç saatlere rast
layan bu konuşmayı mümkün olduğu kadar kısa kes
meye uğraşacağım. Özellikle daha evvel tespit edil
miş çalışma programına göre saat 19'daki yemek ara
lığını da işgal etmemeye özen göstereceğim. 

Anayasa gereği olan sosyal adaletin sağlanmasında 
en etkili araçlardan biri olan sosyal güvenlik, ekono
mik kalkınmada insangücü katkısını artırıcı etkiye sa
hiptir. Bu itibarla, gerek toplumun güvenlik içinde ge
lişmesi, gerek refahın sağlanmasında gelirin yeniden 
dağıtımını sağlayan başlıca aracı teşkil eder. 

Sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler, genellikle 
aktif nüfusun bir bölümü olan ücretler ve maaşlar 
grupu içerisinde görülmektedir. Ülkemizde bugünkü 

rakamlara göre tüm ücretlerin yüzde 55'i aktif nü
fusun ise, yüzde 22.6'sı sosyal güvenlik kapsamı için
dedir. 

Öte yandan, ücretliler grupunda bulunan tarım ve 
orman işçileri ve bununla beraber, gezginci esnaf, 
pazarlarda bulunan esnaf ve çeşitli seyyar satıcılar, 
hattâ bunların tarifine girmeyen yüzde 45'i oluşturan 
vatandaş topluluğumuz, sosyal güvenlik şemsiyesi dı
şındadır. 

Bu konuda faydalı olmak, evvelâ durumu en açık 
şekliyle tespit etmeye bağlıdır. Bakanlığımız, kuruldu
ğu günden bu tarafa, yeknesak ve ileriki yıllarda bü
tünleşmiş bir sosyal güvenlik düzeyine ulaşmada, çe
şitli sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki ilişkileri 
kuvvetlendirip, sistemleştirecek ilkeleri de ve politi
kaları da beraberce tespit edecek ve ülkemizin bugün 
karşı karşjya bulunduğu sosyal güvenlik açısından du
rumu en açık şekilde ortaya koyacak geniş bir ça
lışmaya girmiş bulunmaktadır. 

Bazı konuşmacı arkadaşlarımızın temas ettikleri 
gibi, eğer, bilâhare kurulacak hükümetler bu konuda 
bir bakanlığın, hattâ yer yer bir bakanlık hizmetini 
bile aşabilecek kadar büyük bir hacmi, bir başka ba
kanlığa üvey evlât gibi bağlarlarsa, bu hizmetin bek
lenen ölçüde yapılmasına imkân olmayacağını şu üç 
ayda yaptığımız çalışmalarda tespit ettik. 

Böylece bir girişten sonra, Çalışma Bakanlığının 
Bütçesi sırasında söz alan konuşmacıların konuşma
ları arasından, Bakanlığ?mı ilgilendirdiği için süzüp 
aldığım, tahsisen Sosyal Güvenlik Bakanlığının Büt
çesi müzakere edilirken de yapılan görüşmelerde, ce
vaplamam gerekli olan hususlara mümkün olduğu ka
dar özetler halinde, kısa noktalar halinde temas ile, 
mümkün olduğu kadar da cevap vermediğim bir nok
ta bırakmamaya çalışacağım. 

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meyda
na gelen kayıplar gerçekten korkunçtur. Bir taraftan, 
sanayileşmemizi hızlandırmaya uğraşırken, bir taraf
tan da maalesef gerekli kontrolların icabettiği ölçüde 
yapılamaması sonucu, işyerlerimizde bir yıl içerisinde, 
1973 rakamlarıyle 177 000 iş kazası, irili ufaklı va
ka intikal etmiştir. Elbet bu rakam ürkütücüdür, bü
yük bir rakamdır ve bir evvelki yıla göre de 10 -
11 000 kadar artış göstermektedir. 

Meslek hastalıklarının, alınmış bütün tedbirlere 
rağmen hâlâ gerektiği kadar, gerektiği ölçüde tespiti 
yapılamamaktadır, 506 sayılı Kanunun 28 nci mad-
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desinde çok açık hüküm bulunmasına rağmen, hangi 
hastalığın meslek hastalığı sayılabileceğini, oradaki iş
veren veya sorumlusu veya vekili tespit edememek
te, meslek hastalığı bir hayli ilerledikten sonra orta
ya çıkmaktadır. Bu sebeple, şimdi vereceğim rakam, 
gerçek meslek hastalıklarını yansıtmaktan uzaktır. 
1973 yılında 159 vaka intikal etmiştir. Oysa yalnız 
yeraltında çalışanların uğradıkları meslek hastalıkları 
bir yıl içerisinde bundan fazla olmak lâzımdır. 

Daimî iş göremezlik, 2 484 olay halinde gözükür
ken, bir yıl içerisinde sigortalılar arasında ölüm 
1 048'i bulmaktadır. 

İş kazası ve meslek hastalıklarını belli ölçüde ön
ceden önleyebilmek, hatta yegâne sermayesi sağlık 
olan işçinin sağlığını gerektiği gibi korumak, koru
yucu hekimlikle mümkündür. Bir diğer deyimle iş he
kimliği de diyebileceğimiz koruyucu hekimlik, işyer
lerinde alınması gerekli tedbirlerin denetlenmesini, 
hattâ eksik bulduklarının alınmasını sağlayacak ve 
gerçekten, beklenenin de üstünde fayda temin edecek
tir. Ancak, yurdumuzda bu konudaki gelişmeler ye
terli değildir. Her şeyden önce doktor sayımız kifa
yetli değildir. Eğitimimizdeki düzensizlik sonucu, bu
gün Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinde ça
lışmak için müracaat etmiş diş hekimi ve eczacıların 
sayısı 402'dir. Yedek listesinde ismi yazılı bulunan diş 
hekimi ve eczacı bu kadar, fakat buna mukabil bir 
narkozitör, yeteri kadar dahiliyeci bulamamaktayız. 
Bu hizmetleri yapacak doktorları temin etmek kolay
ca mümkün olmayacaktır. Hemen yanında, sağlık per
sonelinin diğer kademelerindeki eksiklikler de önem
li görülmektedir. Yurdumuzda 35 000 hemşireye ihti
yaç varken, bütün hemşirelerimizin; çeşitli sağlık te
sislerinde hizmet gören hemşirelerimizin sayısı sade
ce 6 000'dir ve Kurum bu eksikliği, giderek de ar
tan bu büyük ihtiyacı karşılamak için, kendi bünye
sinde hemşire yetiştirmeye bağlamıştır. 

Libya'ya gidecek işçilerimizle alâkalı sosyal gü
venlik anlaşmasını, Almanya'da ve diğer Avrupa ül
kelerinde çalışan işçilerimizden gördüğümüz büyük 
sıkıntıları tekrar görmemek, oradan çektiğimiz acıyı 
tekrar duymamak için büyük bir tedbirle ele aldık. 
Libya'da çalışacak işçilerimizin sosyal güvenliğine, 
geçirdiğimiz 13 yıllık tecrübeden de yararlanarak, çok 
yönlü maddeler koymayı düşünmekteyiz. Belli bir ha
zırlığı yakın günlerde tamamlayacağız. Öyle ümit edi
yorum ki, 1975 Şubat sonu veya Mart başında bir 

heyet Libya'da bu iş güvenliği anlaşmasını imzalaya
caktır. 

Gidişlerini iyi planlayamazsak, hemen karşı kar
şıya olduğumuz, bugün Avrupa'da çalışan işçilerimiz
le alâkalı dönüşlerini planlamak zorunda olduğumuz 
işçiler durumu vardır. İşçilerimizin, Libya'da kaldık
ları sürece, arandıkları her gün bulabileceğimiz şekil
de bir düzenin, adres değişikliğinde mutlaka belli yer
lerden geçerek bu kaydının yaptırılmasını isteyen bir 
sistemin, çocuklarının Libya'da kaldığı sürece oku
masını sağlayacak, kendisinin sağlıkla ilgili ihtiyaçla
rına cevap verecek çeşitli maddeleri ihtiva eden an
laşmanın, eğer tarafımızca hazırlanmış anlaşmanın 
fazlaca bir tenzile uğramadan karşılıklı imzalanması 
sağlanırsa, bugün Avrupa'da çalışan işçilerimizde ol
duğu gibi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağımızı ümit edi
yoruz. Bu hususlara büyük dikkat göstererek bir ha
zırlık. yapmaktayız. 

Bakanlığımızın kuruluşu, hiç şüphesiz sadece Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ -
Kur Genel Müdürlüğünü kapsamına alıp, bu kadar
la kalması istenen bir Bakanlık kuruluşu değildir. Sos
yal güvenlik hizmeti yapan üç büyük kuruluşumuz 
vardır; direkt hizmet yapan; fakat bunun hemen ya
nında endirekt hizmet yapan muhtelif kuruluşlar 
vardır. Gerçek manada bir sosyal güvenlik hizmeti ya
pılacaksa, (ki buna milletimizin mutlak ihtiyacı var
dır) o takdirde bu Bakanlığın kapsamına Emekli San-
d=ği. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sosyal 
yardımla ilgili genel müdürlükleri, bu konuda eğitim 
yapan müesseseler, sosyal güvenliği, sosyal hizmet ve 
sosyal refah hizmetlerinden ayıramayacağımız için, 
çeşitli yardım kuruluşlarını da içerisine alacak, geniş 
bir kapsam düşünülmelidir. 

Bu mevzuda, istikbalde nasıl bir kapsama kavuş
ması lâzım geldiği yolunda, Bakanlığımız bir çalışma 
yapmış bulunmaktadır. Hatta konu, bir ölçüde de 
Hükümetimizde müzakere edilmiştir. Ancak, henüz 
çok az bir kadro ile kurulmuş ve kuruluş hazırlıkla
rının ikmali içinde bulunan Bakanlığa, kısa sürede 
büyük yüklerin verilmesi mahzurlu bulunmuş, şim
dilik sadece Sosyal Sigortalar ve Bağ - Kur, Bakanlık 
kuruluşları tamamlandıktan sonra, yeni yükler almak 
suretiyle sosyal güvenliğin, örnek aldığımız Batı ül
kelerindeki şekline doğru gitmeyi uygun buldu Hükü
metimiz ve ilk Kararnameyi «şimdilik» kaydıyle böy
lece şevketti. 
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Kuruluş hazırlıklarımızı tamamlar, tamamlamaz... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istir

ham edeyim efendim. Oturum için belirlenen süre 
bitmiştir. Acaba konuşmanızı kısa bir sürede bitirme 
imkânı var mı, yoksa 20.30'dan sonra mı konuşmak 
istersiniz?.. 

.BAŞKAN — 32 nci Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Side, buyu
runuz efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK. BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

İlâç fabrikası ile alâkalı olarak değerli konuşma
cılardan birkaç tanesi muhtelif yönleri ile sorular 
tevcih ettiler. Kurumumuz 1973 yılı ilâç tüketimine, 
sağlık tesisleri bakımından eczanelerimizde sarfedilen 
ilâçlara, serbest eczanelerden temin edilen ilâçlara 
bakmak ve bu konuda yapılan masrafları gördükten 
sonra kurulmasına çalışılan ilâç fabrikasının önemini 
tespit etmek mümkündür. 1973 yılı rakamları ile ec
zanelerimiz 297 milyon, serbest eczanelerden temin 
edilen 68 milyon olmak üzere cem'an 366 milyon tu
tarında ilâç sarf edilmiştir. 1974 yılında ilâç tüketimi
mizin 470 milyon liraya ulaşması, 1975 yılında da bu 
rakamın 500 milyona çıkması tahmin edilmektedir. 

Bu büyük malî porte ile belli ölçüde ilâç fabrikası 
kurmak ve işletmek mümkün olacak veya hiç değil
se daha fazla kabarması önlenecek, anti - biyotik gi
bi, serum gibi çok değerli ilâçların kurum tarafından 
yapılması sağlanmış olacaktır. Bu mevzuda fabrikanın 
kurulması için gerekli hazırlık çalışmalarını yapan 
dört eczacı, bir hekim, bir kimyager ve bir ekono
mistten oiuşan İlâç Organizasyonu Birimi teşekkül 
ettirilmiş bulunmaktadır. Zeytinburnu semtinde, Mer-
kezefendi - Yılanlı Ayazma Sokağında evvelce fabri-

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — 20.30'dan sonra devam edelim efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
Oturumu saat 20.30'da açmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

| ka binası olarak inşa edilmiş bulunan Kurum malı 
I binanın ilâç fabrikası haline getirilmesi de uygun bu-
i lunmuş ve bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. 

Kurulacak fabrikada üretilecek ilâçların tespitine 
ilişkin çalışmalar, diğer taraftan, fabrika için gerek
li cihaz, âlet ve teçhizat seçimini mümkün kılmak 
üzere imalâtı bulunan yabancı memleket müessese
leri ile de temas ve yazışmalar sürdürülmektedir. 

Son zamanda ufak bir engel çıkmıştır, güvenlik 
bakımından ilâç fabrikalarının hepsinin İstanbul'da 
toplanması tehlikeli bulunmuş ve sigortanın yapacağı 
ilâç fabrikasının İstanbul'dan başka bir yerde kurul
ması önerilmiştir. Ancak, Sayın Başbakanımızın ya
kın ilgileri sonucu bu engel bertaraf edilmiş ve fab
rikanın, az evvel söylediğim adresteki hazır olan bi
nada kurulması sağlanmıştır. Çalışmalar, 1975 yılı 
içerisinde daha da buzlandırılacak ve 1975 yılında ilâç 
imi edecek bazı cihazların da dış bağlantıları yapıl
mak suretiyle ihalesi temin edilebilecektir. 

Tahsil edilemeyen sigorta primleri konusu : Bu 
primlerin 1974 sonuna göre 2 milyar liraya yaklaştı
ğını söylemek mümkündür. 2 milyar liraya yaklaş
mış olan primlerin kısa zamanda tahsilini temin et
mek ve bundan böyle prim borçlusunun adetçe faz
lalaşmasını önlemek için ciddî bir tedbir içine giril
miş bulunmaktadır. Halen Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda müzakeresi yapılan 506 sayılı Kanunun 
bazı maddelerini değiştirecek kanun tasarısına ilâve 
olarak, bir öneri ile ilgili maddede tadil yapmak su-

»-©-« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekiü Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTÎFLER : Osman Nuri Canpoîat (Koaya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
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retiyle vaktinde ödenmemiş sigorta primlerinin geç
miş gün faizlerinde yıllık yüzde 12'ye kadar ulaşan 
bir oranda artırma getirmek suretiyle işverenlerimizin 
hem kendi ödemesi gerekli sigorta primini, hem de 
işçinin ödediği (tarafından sigorta edilmesi gerekli) 
primi uzun boylu tutması da bu yolla engellenmeye 
çalışılacaktır. Yapmakta olduğumuz bu çalışmadan 
bugüne kadar beklenen netice alınamadığı için, ölçünı-
leme suretiyle alman primler dahil, maalesef, bir ar
kadaşımızın burada gayet aç;k tenkit ettiği gibi, işçi
lerimizin aleyhine tecelli eden bir sonuca gidilmekte
dir. Şöyle ki : 

Tahsil edilememiş primlerden ölçümleme yolu ile 
bilâhare tahsil edilebilenler, işçilerimizin hesabına kay-
dedlememektedir ve pek tabiî bundan birinci dere
cede zararı işçi görmekte, doîayısıyle Kurum zarar 
görmektedir. 

1975 yılında emekli olması beklenen sayı hakkında 
kesin bir şey söylemek imkânına sahip değiliz. Ancak, 
1 .4 .1950 yılında İhtiyarlık Sigortasının başladığı 
gün ve onu takip eden devre içinde 292 bin kişinin 
sigortaya tescil olunduğunu biliyoruz. Bu kimselerin 
tamamının 1 . 4.1975'te emekli olma hakkı doğmak
tadır. Ancak, 292 bin kişinin 1.4.1950'den itibaren 
emekli müracaatında bulunmayacağını da hesap ede
biliyoruz. Şimdiye kadar edinilmiş tecrübelerden çı
kardığımız rakamlara göre, bu rakamın 150 bin lira 
civarında olması bekleniyor. 150 bin kadar işçinin 
emekliye müracaat etmesi halinde, hemen akla ge
len soru; (ki, sorulmuştur) ne kadar süre içerisinde 
maaş bağlanacaktır?.. Şimdi halihazırda normal emek
lilikler için bile 7 - 8 ay bekleyenler' oluyor. Bir yıl
da 16 ilâ 18 bin kişinin emekli olduğu sırada bekle
me 8 ay olursa. 150 bin kişinin emekli olacağı 1975 
yılmda bu bekleme en az 5 - 6 katı oîur; hesabın; ya
panlar bulunmaktadır. 

Kurum bu konuda ciddî bir tedbir almıştır. 1974 
başından beri sürdürülen tedbirlerin sonuncusu; sigor
ta şube müdürlüklerinin bulunduğu hinterlantta ça
lışmış, bölge müdürlüğü içinde bulunan il sınırlanın 
taşmamış hizmetler, sigortalılık hizmetleri, ilgili şu
be müdürlüklerince yapılacaktır. Bugüne kadar olduğu 
gibi Sigorta Genel Müdürlüğüne getirilmeyecek, bu 
hizmetler, ilgili şube müdürlüklerinde yapılacaktır. 
Ancak, muhtelif şubelerin bölgelerine girmiş çeşitli 
çalışmaları olanların bu hesapları, yine evvelce oldu
ğu gibi, Sigorta Genel Müdürlüğünde yapılacak hiz
met, iş, bölge müdürlüklerince alınacak yükten son
ra daha çok hafifleyecek ve uzun boylu beklemeler, 

j şikâyetlere sebep olacak beklemek olmadan maaşla-
| rın bağlanabileceği düşünülmektedir. Fakat Kurumu, 
s henüz mekanizeden uzak bir muhasebe sistemiyle 

çalışma kurtaramayacaktır. Bu hususta kesin ve ina
nılır sonuçlar almak, ar^u edilen kısahkta tahsisleri 
bağlayabilmek, siparişi yapılmış olan JBM'lerin dev
reye sokulmasıyle mümkün olacaktır. Fakat. Kurum 
için «altın karar» ismiyle anılan bu İBM cihazlarının 
bağlantısı bitmiş; ancak firma bu cihazların devreye 
sokulup çalışır hale getirilmesi için 20 aylık bir op-
siyon teklif etmiştir ve bu opsiyon başka bir alter
natif olmadığı için kabul edilmiştir. Bundan böyle 
bu hizmetleri yapacak makineler 20 ay sonra; yani 
1976 ortalarından sonra devreye girecektir. Esasen 
Kurumun yükü, 1977 sonlarına kadar bu tempo ile 
devam edeceği için, bu ağır yükün yansından sonra 
devreye girmek suretiyle maaş bağlamadaki zamanı 
asgariye indirebilecektir. 

Emeklilerin eş ve çocuklarına sağlık yardımını 
sağlayacak tasarı halen Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda görüşülmektedir. Tasarının bütünü hak
kında görüşme bitmiş, yarın sabahtan itibaren mad
delerin müzakeresine geçilecektir. 

Müzakeresi yapılmakta olan kanun tasarısı dört 
anakonuda hizmet getirmektedir. 

Birincisi; işçi emeklilerinin taban maaşlarını yük
seltmek; 

İkincisi, ücret kademelerinde yüzde 25 zam yap
mak : 

Üçüncüsü, emekli işçilerimizin eş ve çocuklarına 
sağlık yardımlarını sağlamak; 

Dördüncüsü, bu tasarının asıl ağırlığını taşıyan 
madde halinde, bundan böyle her iki yılda bir veya 
gerektiğinde artan fiyatlara göre işçi emeklilerinin ma
aşlarını ayarlama yetkisinin Bakanlar Kuruluna veril
miş olmasıdır. Yeni bir kanun yapmadan, yeni bir de
ğişiklik yapmadan Bakanlar Kuruluna bir yetki ver
mek suretiyle oynak basamak tabir ettiğimiz madde
nin bu tasarı içinde bulunması reform niteliğinde gö
rülmelidir. 

Bu kanun tasarısında bir de taban ve tavan pi-
rimîer için limitler yeniden gezden geçirilmektedir. Ta
ban limiti asgarî ücretlere paralel olmakta, 165 lira
dan 1 85 liraya çıkartılmaktadır. 

Bu tasarının hemen yanında, şimdiye kadar De
miryolu İşçileri Emekli Sandığından veya Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığından emekli 
olanları! belli bir süre mahkumiyetleri sırasında ma
aşları kesilir, ilgilinin hapsi süresince eş ve çocuğu da 
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açlığa mahkum edilirdi. Tasarıyla beraber sevk etti
ğimiz bir maddelik yeni tasarı da bu mahkumiyet sı
rasında emeklinin maaşının kesilmesini önlemektedir. 

Hastanelerimizde gerçekten şikâyetlere sebep ola
cak kadar sıkışıklık mevcuttur. Özellikle ilkbahar ve 
sonbahar aylanndaki tıkanıklık, eğer yakından bir mi
sal vermek gerekirse, Dışkapı Hastanemizde günlük 
2 500 polikliniğin yapılmasını gerektirmektedir. Polik-
linin hizmetini yapan doktorlarımızın önünde 120'ye 
kadar hastanın bulunduğu kuyruklar ve maalesef bu 
sıkışıklık içerisinde bir hastaya ancak 1 , 5 - 2 dakika 
kadar zaman ayırabilmek zorluğu ve beş hastayı bir
den muayeneye alma gibi hiç beğenmediğimiz, arzu 
etmediğimiz, kısa zamanda da tashihini düşündüğü
müz sıkıntılar mevcuttur. Bunlar mevsimin muayyen 
zamanlarında daha fazla olmakta; fakat yaz ayların
da biraz daha normal hale dönmektedir. 

Bütün imkânlarımızı kullanmak suretiyle polikli
niklerimizi çoğaltmak, dispanserlerimizin sayısmı ar
tırmak, sağlık istasyonlarını mümkün olduğu kadar 
en uç köşelere kadar götürmek için 1975 programına 
yeni birtakım tedbirler daha koyduk. Fakat, hepsinin 
dışında meseleye kökünden bir çözüm getirecek bir 
tedbiri, yarın maddeleri görüşülmeye başlayacak olan 
kanun tasarısı sırasında görüşeceğimizi ümit ediyo
rum. Bu, şimdiye kadar uygulanmamış bir sistemin, 
belki de bu vesile ile uygulanmaya konmasıyla ger
çekten hasta olanın doktora gitmesini sağlayacak bir 
ufak süzgeç mekanizmasını bu devre denemek düşün
cesindeyiz. 

İşçi konutları, Sosyal Sigortalar Kurumunu en 
çok meşgul eden meselelerden birisi halindedir. 1975 
programında işçi konutları için bir milyar TL. kon
muştur. 1975'de 10 bin konutun yapı kooperatifleri 
aracılığı ile inşa edilmesi beklenmektedir. Bunun ya
nında, giderek ağırlık vermeye başladığımız Kurum 
aracılığı ile inşa edilecek konut sayısı da 1975 yılın
da dört bin olarak görülmektedir. 

Eskişehir'de Kurum kendi arazisi üzerine 2 500 
konut, Ankara'da yine kendi arazisi üzerine 1 500 
konut olmak üzere dört bin konutu bizzat yapacak, 
ihtiyaç sahiplerine dağıtacaktır. Bu suretle 1975 için
de 14 bin konut inşa edilmesi öngörülmektedir ve ha
zırlıklar buna göre yapılmıştır. Programın tamamen 
tahakkuk etmesi halinde şimdiye kadar Kurum tara
fından finanse edilmek suretiyle inşa edilen konut sa
yısı 116 986'ya varacaktır. 

Ayrıca, Beş Yıllık Plan ilkelerini de gözönünde 
bulundurarak İmar ve İskân Bakanlığı ile saptana

cak öncelikler ve temin edilecek arsalar üzerine An
kara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerimizde yeni 
toplu konut inşası için çalışmalar yapılmaktadır. Ar
saların alınması ve inşaatların hazır hale; yani inşaata 
başlanacak hale getirilmesi için bu konuda 100 mil
yon liranın ayrılması gerektiği hesap edilmiştir. 

Bu arada, 4792 sayılı Kanunun 20 nci maddesine 
göre Kurum, işçi meskenleri için bedelinin % 90'ına 
eşit bir kredi vermek durumundadır. Bu hesaba da
yanarak yapılmış çalışmalardan sonra 96 bin lira civa
rında kredi verilmesi gerektiğine ulaşılmıştır. Ancak, 
Devlet Planlama Teşkilâtının da mütalaası alınmak 
suretiyle kredinin yüz bin lira olarak saptanmasına 
karar verilmiş, Kurumun yetkili müdürler kurulundan 
karar geçirilmiş ve bugün Başbakanlığa sunulan bir 
yazı ile konunun kararname haline getirilmesi talep 
edilmiştir. 

Çeşitli tenkitler ve eleştiriler sırasında sık sık söy
lenen bir söz vardır : «Kurum, parasını gerektiği gibi 
değerlendirememektedir. Kurum yöneticileri bu ko
nuda gerekli tedbirleri almamaktadır. Niçin Kurum 
parası gerektiği kadar değerlendirilemiyor, bir emek
li maaşı ayarlaması icabettiğinde prim yükselmesine 
gidiliyor?..» 

Sayın senatörler; 
Bu konuda bize şimdi arz edeceğim şekildeki uy

gulama neticesi bugüne kadar üç buçuk milyar Türk 
lirası açık verdiren bir sıkıntıdan; tahvil sıkıntısın
dan bahsetmek istiyorum. 

4792 sayılı Kanunun amir hükmü gereğince alınan 
tahviller, gene aynı Kanunun bir maddesine göre yüz
de 40'ı aşmamak durumundadır; fakat bugün tahvil
lerde olan paramızın yekunu nispetlendiğinde yüzde 
60,8'e ulaşmıştır; yani, Kanunda öngörülen miktarın 
yüzde 20,8'i kadar fazla tahvil alınmış bulunmak
tadır. Bu tahvillerden maalesef, 882 milyonu yüzde 
3 faizlidir, üç milyar kadarı yüzde 6,5 faizli, 6,5 
milyarı yüzde 9 faizli, 750 milyonu da yüzde 11 fa
izlidir. Tahvillerde bulunan para toplamımız bugüne 
göre 12 499 191 600 liradır. Kurum, Kanunla bağlı 
olduğu için özel sektörün yüzde 18'le çıkardığı tah
vili alamamaktadır. Hatta yüzde 11 faizli barış tah
villerini bile belli ölçüde almak durumundadır. Bu 
kanunî zorunluluk yüzünden Kurum parasını gerek
tiği kadar değerlendirememekte, hatta ekonomistlerin 
verdiği rakamlara göre Türk-parasının bir yılda yüz
de 11 değer kaybetmesini dahi karşılayamamaktadır. 
Elbet bu sıkıntıların bir süre sonra daha büyüyerek 
karşımıza gelmiş olduğunu göreceğiz. Alınacak bir 

— 251 — 



C. Senatosu B : 32 

tedbir ancak yasa değişikliği ile mümkündür. Bunu 
düşünen Bakanlığımız 4792 sayılı Kanunla bazı deği
şikliklerin yapılmasını ve 30 yaşına gelmiş bu Kanu
nun günümüz şartlarına uydurulmasını gerekli gör
müş ve çalışmalara başlamış bulunmaktadır. 

Bir soru oldu; «Kurumun alacağı. Devlet alacağı 
değildir» dendi. Oysa, 4792 sayılı Kanunun bir mad
desi, Kurumun bütün alacaklarının Devlet alacağı gi
bi işlem göreceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar, çeşitli sağlık hizmetlerine çeşitli 
bölgelerde yetişmeye uğraşırken, bir taraftan da reha
bilitasyona önem vermiştir; fakat ihtiyaca yetecek ka
dar servislere de sahip olduğumuzu söylemek müm
kün değildir. Bununla beraber sorulduğu için söylü
yorum, halen Dışkapı Hastanemizin rehabilitasyon 
bölümünde 24 hastamız yatmaktadır. Bunlardan sade
ce iki tanesi Ankara işçisidir, Ankara sigortalısıdır, 
diğer 22 tanesi Ankara dışındaki illerimizden gelmiş 
hastalardır. Rehabilitasyon ile iyi neticeler almaya 
başladık. Buradan aldığımız cesaretle diğer hastane
lerimizde de bu uygulamalara doğru gidilecektir. 

Sayın Özer, bir temennide bulundular; «işçilerin 
dul ve yetimlerinin evlenmelerinde, Emekli Sandığın
da olduğu gibi ikramiye verilsin» dediler. 

Bunu hepimiz arzu ederiz; fakat mümkün değil, 
bize göre. Çünkü, sigortacılık bir yerde gelir ve gi
der dengesini sağlamayı gerektirir. Şimdi, emeklileri
mize getirmeye çalıştığımız hizmetler için hiç arzu 
etmediğimiz halde yüzde 5 kadar prim artışını beraber 
getiriyoruz. Böyle bir hizmeti getirmek mutlaka zo
runlu olursa, belli bir prim artışı sağlamakla elbet 
bu hizmet te yapılabilir; ama prim artışı sağlanma
dan yeni bir hizmet daha Kuruma yüklenemez. 

Bakanlığımız kapsamında bulunması gerekli olan 
genel sağlık sigortası kanun tasarısı bilindiği gibi ha
zırdır. Ancak, Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurul
masından sonra Bakanlığımız kapsamında yer alacak 
genel sağlık sigortasının, bu konuda hazırlanmış tasa
rının kısa sürede bir kere daha gözden geçirilmesine 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu gözden geçirme, işini kısa sü
rede yapmak ve Anayasanın gereği olan, bütün va
tandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin sağlanması için 
lüzumlu kanun tasarısmı yakın zamanda, hizmet fır
satı bulduğumuz devre içerisinde Meclislere sevket-
mek düşüncesindeyiz. 

Son bir soru da, TRT Genel Müdürlüğü ile alâ
kalı Kararnamenin tarafımdan imzalanıp imzalanma
yacağı hakkında bir soruydu. 
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Henüz böyle bir kararname Hükümetimize gel
memiştir; Hükümetimize geldiğinde müzakere edile
cektir. Eğer, genel olarak imzalanması gerekli ise, 
böyle bir karara varırsa Hükümet, elbette ki, Hü
kümet içerisinde bunun tartışması yapılacak, imzala
nıp imzalanmayacağı orada belli olacaktır. Böylece 
arz etmek isterim. 

Bağ - Kur ile alâkalı sorulara gelince : Gerçekten 
iki buçuk yıldır hizmette bulunan Bağ - Kur'un ça
lışmaları, değerli konuşmacıların yaptığı gibi, bizim 
de teşekkürle karşıladığımız çalışmalardır. Çok az bir 
kadro ile örnek bir çalışma vermektedir, Bağ - Kur. 
Henüz taşra teşkilâtı yoktur; PTT aracılığı ile Halk 
Bankası şubelerinin yardımı ile bu hizmeti aksatma
dan yürütmeye uğraşmaktadır. Ancak, Bağ - Kur' 
un, özellikle geçici 2 nci maddesindeki sıkıntı, bu
gün bütün Bağ - Kur üyelerini rahatsız etmektedir. 
Bununla beraber, Kanunda bazı tadillerin yapılması 
ikibuçuk yıldan beri devam ettirilen uygulamada tes
pit edilmiştir. Değerli Genel Müdür bu konuda bir 
hazırlık yapmış bulunmaktadır. Yakında Bakanlığı
mız Bağ - Kur Kanununda ve onunla alâkalı bazı 
genelgelerde tadiller yapmak suretiyle Bağ - Kur mü
kelleflerini rahatlatacak bazı tedbirleri alacaktır. 

Fakat; sırası gelmişken bir şeyi ilâve etmek isti
yorum. Bütün bu gayretlere ve çalışmalara rağmen; 
daha iyileştirme çalışmalarına rağmen, bugün Bağ 
- Kur üyesi olması gerekli 200 bin kişi Bağ - Kur 
kapsamı dışında bulunmaktadır. Elbet, Sosyal Sigorta
lar kapsamında olması lâzım gelen 500 bin kişi de 
Kurum kapsamı dışındadır. Bu rakamlar çok iyim
ser ve yuvarlak rakamlardır. Aslında meseleyi biraz 
daha yakından tetkik edersek, rakamların daha büyük 
olduğunu görmek de mümkündür. 

Sayın Başkan; 
Tahmin ediyorum; ayrılan zaman dolmaktadır. 

Mümkün olduğu kadar soruların tamamına yakın ce
vap verme gayreti içerisinde oldum. Başka soru olur
sa cevaplamaya amade olduğumu bildirir, saygılarımı 
arz ederim efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir dakikanızı istirham edeyim, Başkanlığa inti

kal etmiş bazı sorular var; size sunuyorum. Yazılı 
da cevap verebilirsiniz veya şimdi buradan kısaca 
sözlü olarak da cevaplayabilirsiniz. 

Sayın Orhan Kor tarafından yöneltilen soruyu oku
yorum : 

«1. — Sigortalı yaşlılık geliri olanlar hem bu ge
liri alıp. hem de çalışabilirler mi?» 

Buyurunuz efendim. İkincisini de arz edeceğim. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) —• Sayın Başkan; 

Sigortadan gelir almaktayken bir başka yerde 
çalışmak mümkün değildir. Ancak, buna sadece si
gortaya göre değil, diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rını da içine alan genel bir cevap vermek gerekirse, 
Emekli Sandığı mükellefi sigortaya bağlı ve Bağ -
Kur'a bağlı bir yerde çalışma hakkına sahiptir. Si
gortalı mükellef sadece Bağ - Kur'a bağlı bir işye
rinde çalışabilir. Bağ - Kur'a bağlı bir mükellef ise 
hiçbir yerde çalışamaz. 

Ancak; 506 sayılı Kanunun 58 nci maddesi «Ma
lullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya 
başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladık
ları tarihten başlayarak kesilir.» der. Yine 506 sayılı 
Kanunun 63 ncü maddesi, «Yaşlılık aylığı almakta 
iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlı
lık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.» de
mektedir. 

Kesilme sebebi, yaşlı ve malullerin çalışamayacak 
durumda oldukları için aylık bağlanmasmdandır. 
Yaşlılık aylığı için sigortalı yazılı talepte bulunmak 
suretiyle bu hakkı alır. Bu sigortalılar işten ayrıla
rak yeniden yazılı istekte bulunurlarsa, aylıkları ye
niden bağlanır. Maluller için kontrol muayenesi ve 
malullüğün devamı gereklidir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
îkinci soru : 
Sayın Senatör, «Bu imkân ne zaman ve nasıl sağ

lanabilir?» diye soruyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Bakanlığımızın görevlerinden birisi de, 
sosyal güvenlik hizmeti yapan direkt kuruluşların 
işleyişlerini birbirine yaklaştırmaktır, yakınlaştırmak
tır. Bu arada direkt hizmet yapan kuruluşlara bağlı 
mükelleflerin, bu mükelleflere sağlanan haklarında 
da birbirlerine benzerlikler getirmek, yapılacak Ba
kanlık hizmetleri içerisinde ön sırayı teşkil etmekte
dir. 

Bir tarafta sağlık tesisleri ve onlardan yararlanan
lar, bir tarafta sağlık tesisi yok; fakat sadece sağlık 
hizmetini almak için belli bir ödeme mevcut. Bir 
başka tarafta ne ödeme, ne sağlık tesisi... Bir taraf
tan emekli olanın çalışma hakkı, diğer taraftan emek
li olana çalışma hakkı yok gibi, çok ayrı olan bu hak
larda birbirine benzerlik sağlamak gayretiyle Bakan
lığımız bu kuruluşları birbirine benzetecek bir prog
ramın çalışmasına başlamış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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Saym Hilmi Nalbantoğlu, tarafından sorulan so
ruyu sunuyorum : «Yapılacak toplu konutların her 
ilde sigortalı sayısı oranına göre yapılması sosyal ada
lete uygun olmaz mı? Örneğin; tüm Anadolu illeri de 
payına düşeni almak suretiyle oralardaki işçileri de 
sevindirmek istemez misiniz?» 

Buyurunuz efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

(Devamla) — Sayın Başkan, Kurum krediyi işçinin 
çalışmakta olduğu işyerinde açmaktadır. (A) ilinde 
çalışan bir kişi (B) ilinde konut yapmak için kredi 
alamaz. Bu sebeple talebin bir kısmına olumlu cevap 
verme imkânımız mevcut değildir. 

Ancak, ferdî kredi talepleri Kuruma en çok ge
len talepler içerisindedir. 1975 yılı içerisinde yapıla
cak 506 sayılı Kanunun eskimiş bütün maddelerini 
içine alan bir tadilât düşünülürken, mesken kredisi 
ile ilgili bir ferdî konut kredisinin de bir madde ha
linde yer almasına ve soruda olduğu gibi yerleşme 
bölgeleri, bakımından büyük illerimizin dışında bazı 
kaza merkezlerimize, hatta nahiyelere kadar bu kre
diyi götürme imkânı belki bulunabilecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna tarafından verilmiş bir 

soru var; ben size takdim edeyim. Kendileri burada 
bulunmuyorlar, yazılı cevap lütfedersiniz. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. Buyurunuz efen
dim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
(Devamla) — Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin tümü üze

rinde yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okuyunuz lütfen : 
Bölüm Lira 

114 Sosyal güvenlik hizmetlerinin dü
zenlenmesi (Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı) 2 873 860 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul 
ödenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu şekilde Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Büt
çenin Milletimize ve Bakanlık camiasına hayırlı ol
masını dilerim. 
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D). ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Yargıtay Başkanlığı 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Bakanlık temsilcileri lütfen yerleri
ni alsınlar. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde grup
lar adma söz alan sayın üyelerin isimlerini arz edi
yorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Fevzi Hak
kı Esatoğlu, Adalet Partisi Grupu adına Osman Nu
ri Canpolat. 

Sayın üyeler; 
Bu Bütçe içinde Yargıtay Başkanlığı Bütçesi de 

konuşulacaktır ve sayın konuşmacılar kendilerine ay
rılan süreler içinde hem Adalet Bakanlığı, hem Yar
gıtay Başkanlığı Bütçesi üzerinde konuşacaklardır. 

Yalmz, Sayın Adalet Partisi Grupu iki ayrı söz
cü ismi vermiş bulunuyorlar; Sayın Osman Nuri Can
polat ve Sayın Ali Kemal Turgut yarım saat içinde 
hem Adalet Bakanlığı, hem Yargıtay Başkanlığı Büt
çesi üzerinde konuşacaklardır. 

Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde Grupunuzun görüşlerini sunmak üzere Sa
yın Fevzi Hakkı Esatoğlu, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

7 Şubat 1975 tarihinde müzakeresi yapılacak olan 
Adalet Bakanlığı ve Y'argıtay Başkanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine bugün başlıyoruz. Nedenleri ne olur
sa olsun, bu bütçenin bugüne kadar ertelenmiş ol
masını üzüntü ile karşıladığımı belirtmek isterim. 

Adalet Bakanlığı 1975 Malî Yılı Bütçe tasarısı 
ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
görüş ve düşüncelerini sunacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
1975 malî yılı bütçe müzakereleri, Parlamento ta

rihimizde özel bir yer işgal etmektedir. Anayasanın 
94 ncü maddesi hükmüne uyularak bütçe, malî yıl
başından üç ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirilmişti. Getiren Bakanlar Kurulu da fiilen görev 
başındadır; ama istifa etmiş bir Hükümet olarak... 

Sayın Maliye Bakanı, ilk günkü müzakerelerde 
«Güvenoyu almadığımızı biliyoruz, bunu yüzümüze 
vurmayın» buyurmuşlardı. Bütçe müzakerelerinde fii
len görevde bulunan hükümetin, güvenoyu almaması 
sonu istifa etmiş bulunmasının, bu müzakerelere ci
hetteki etkisi olacaktır. Göreve devam eden bir hü-
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kümetle, görevi devretmeye hazır bir hükümet ara
sında fark vardır. Eleştirilerimiz ve isteklerimiz bu 
fark gözönünde tutularak yapılacaktır. Hükümetin 
istifa ettiğini söylemeden de bunları anlatmak elbet-
teki mümkün değildir. 

Bunu söylerken, Sayın Maliye Bakanının ifade et
tikleri gibi, bir maksat taşıdığımız kabul olunmama-
lıdır. Maksadımız sadece görüş ve düşünceleri ifade
de bunun etkisinin bulunduğunu belirtmek içindir. Bu 
gerçeği Sayın Bakanlar da kabul etmektedir sanırım. 

Bu koşullar altında Adalet Bakanlığı bütçesiyle 
ilgili görüşlerimizi sunuyorum : 

Sayın arkadaşlar; 
1975 Malî Yılı Adalet Bakanlığı Bütçe tasarısını 

incelediğimizde görüyoruz ki, 1974 yılı bütçesinden 
hemen hemen farksızdır. 54 884 800 lira carî harca
malarda, 32 730 800 lira yatırım harcamalarında, 
19 320 900 lira transfer harcamalarında olmak üze
re toplam 107 247 700 lira artış bulunmaktadır. Bu
nun geçen yıl bütçesine oranı yüzde 8'dir. Persone
lin normal terfii, seçim giderlerindeki artış (ki, bu 
da 45 milyon lirayı bulmaktadır) gözönünde tutul
duğu takdirde, bu yılki bütçe ile geçen yıldan fazla 
olarak adalet hizmetlerine yeni hiç bir şey getirmek 
mümkün değildir. 

Kaldı ki, geçen yılki bütçe ile de hedeflerden 
hiç birine ulaşılamamıştır. 1974 bütçesi gerekçesinde 
gösterilen 11 hedef, 1975 yılı bütçesinde aynen mu
hafaza edilmiştir. 1974 yılında o bütçe ile hedefler
den hiç biri gerçekleştirilmemiş olduğuna göre, ay
nı miktar bütçe ile bu hedeflere bu yıl nasıl varıla
caktır?... Bu da cay-i sualdir. 

İzin verirseniz 1974 ve 1975 yılı bütçe gerekçe-
lerindekı 11 hedefi okuyacağım; 

«Hedefler : 
1. — Merkez ve mahkemeler kuruluş kanunla

rının çıkarılması.» Çıkarılmamış. 
«2. — Hakimler ve savcılar kanunun çıkarılma

sı ;»; Çıkarılmamış. 
«3. — Personel yetiştirilmesi;» Üzerinde çalışıl

mamış. 
«4. — Evrak alımı ve kayıt sisteminin etüdü ya

pılarak daha modern esaslann tatbiki;» Böyle bir 
şey yok. 

«5. — Dosyalama ve arşivde modern metotla
rın tatbikine geçilmesi;» Bu da yoktur. 

«6. — Adlî sicil fişlerinin yazımı, tasnifinde bil
gilerin çıkarılması, içlerinde elektronik beyinler ça
lışır büro makinaîannın kullanılması yollarının araş-
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tırılması;» Böyle bir şey varsa Sayın Bakandan bek
liyoruz. 

«7. — Koruyucu tababetle, Devlet çabalarına yar
dımcı olunması;»' Bilmiyoruz, Sayın Bakan izahat 
verecekler. 

,«8. — Tüm Adalet personelini kapsamına ala
cak meslek içi eğitim, sistem ve örgütünün kurulma
sı.» 

Sayın Bakandan bu hedeflerden hangilerinin ger
çekleştiğini her halde dinleyeceğiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Sadece bütçe gerekçesindeki hedefler değil, kal

kınma planı ve yıllık programda kabul edilen ada
let reformunda yazılı hedeflere de ulaşamamıştır. 
Çok kısa olduğu için 1974 programının adalet refor-
muyle ilgili bölümünü okuyacağım; 

«1973 Programında adalet reformuna ilişkin ted
birlerle ilgili çalışmalara başlanılmıştır. Bu çalışma
lara 1974 yılı program döneminde de devam edile
cektir. 

Sayın arkadaşlar; 
Mülkün temeli dediğimiz, hakkında daha yüzler

ce övücü sözler söylediğimiz bir kuruluş yıllardan be
ri ihmal edilmektedir. Temel yıkılırsa, binanın tümü 
çöker; tehlike çanları kulakların zarını patlatacak bi
çimde çalmaktadır. Üzülerek arz edeyim ki; bu sese 
gereken ilgiyi göstermemekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Geçen yıl da Adalet Bakanlığı Bütçesi hakkında 

Grupum adına ben konuştum. Dertlerini dile getire
rek, alınması gereken tedbirleri sıralamıştım. Bun
ları tekrarlamayacağım. O zaman da söylediğim gi
bi bu şikâyet, yılların ihmalinden gelmiştir. Bir gün
de, hatta bir yılda düzeltilmesi mümkün değildir; fa
kat düzeltme yoluna girmek zorundayız. Zamanın 
Adalet Bakanı bizlerin bu dileklerinin fazlasını da 
vaat etti; ama ne yazık ki, hiç bir konuda başarı 
gösteremedi. Tersine, mahkemelerin bağımsızlığına 
gölge düşürecek davranışlarıyle de kötü bir hatıra 
bıraktı. Bunların açıklanmasında yarar değil, zarar 
gördüğümüz için hatalı tasarrufların ayrıntılarına 
girmeyip, sadece değinmekle yetineceğim. 

Sayın arkadaşlar; 
Adalet teşkilâtının âcil hal alan sorunları üzerinde 

derhal tedbirler alacak olursak bu yıl için üzerimize 
düşen görevi yerine getirmiş sayılırız. Kanımca en 
önemli sorun, mahkeme kadrolarının boşalmasını 
önlemektir. 

Artan iş durumu karşısında gerek hâkim ve sav
cı, gerekse diğer personel bakımından iki misline 
çıkartılması gereken kadro dahi bugün tamam de
ğildir. Geçen yılki hâkim ve savcı kadrosuna bu yıl 
sadece 50 kadro eklenmiştir. Böylece, hâkim ve sav
cı kadrosu 4 926'ya ulaşmıştır. Bu kadronun yeni 
eklenenleri de dahil edildiğinde 783 tanesi boştur. 
Geçen yıla göre boş kadro 109 adet artmış oluyor. 
500 hâkim adayı kadrosunun ise, 298'ine istekli bu
lunmadığı için boş olduğu öğrenilmiştir. Boş kadro 
toplamı bu suretle 1 233'ü bulmaktadır; yani mev
cut kadronun dörtte biri boştur. Hasta ve izinlileri 
de buna ekleyecek olursak neredeyse Türk adliyesi 
mevcut kadrosunun yansıyle çalışıyor demektir. Bu 
görev başındakilere ne böyle bir külfet yüklemeye 
ve ne de işlerin ister istemez aksaması yüzünden va
tandaşı mağdur etmeye hakkımız yoktur. Hesap ga
yet açık; 1973 yılında hukuk ve ceza mahkemelerine 
2 691 113 dava açılmış, 1972 yılından 1 091 418 da
va devrolmuş; toplam 3 782 542 dava eder. Nüfu
sumuza bölersek on kişiye bir dava düşüyor. Bir 

«Tedbirler : 
1. — Mevzuatın Anayasa ile ekonomik ile sos

yal koşullara uyumunu sağlamak amacıyle Adalet 
Bakanlığı tarafından kurulan komisyonlar hazırla
dıkları programlarına göre çalışmalarını sürdürecek
lerdir; 

• 2. — Mahkemelerin yeterli sayıya çıkarılması. 
İhtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması konusunda
ki çalışmalara devam olunacaktır; 

3. — Adalet binalarının yapımı için hazırlanan 
master planının uygulanmasına, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında belirtilen sektörel kaynak dağı
lımı dikkate alınarak başlanacaktır; 

4. — Meslek personelinin yetiştirilmesiyle ilgili 
program uygulanmasına devam edilecektir; 

5. — Suç ve suçluluk ile cezaların çek dirilmesin
de modern bilimsel görüşleri yansıtan mevzuat ha
zırlanacaktır; 

6. — Yargılama usullerinin vatandaş ve uygula
yıcılar yönünden getirdiği zorlukları, uzamaları ve 
hakkın pahalıya mal edilmesi sonuçlarını giderebil
mek amacıyle usul kanunlarıyle, icra ve iflas kanu
nu yeniden düzenlenecek ve günün koşullarına uy
durulacaktır.» 

Bu da 1974 Programının öngördüğü hedefler. 
Görülüyorki arkadaşlar, ne 1974 yılı programın

da, ne de 1974 bütçesinin hedeflerinde yazılı husus
ların hiç birisi gerçekleştirilmemiş ya da gerçekleş
tirilmesi yolunda bir girişime girilmemiştir. 
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aileyi ortalama beş kişi üzerinden düşünürsek, iki 
aileye bir dava düşüyor. Her davanın bir davacısı, 
bir de hasmı düşünülürse, Türkiye'de her aile karşı
lıklı olarak birbiriyle davacı ve davalı durumunda
dırlar. Hâkimsizlik yüzünden sadece meslekte ka
lanlara angarya yüklemiyoruz, aynı zamanda bütün 
vatandaşlara da adaletin dağıtılmasında gecikiyoruz. 
Büyük bir söz vardır; «Geciken adalet, adalet değil
dir.» Bu sorumluluğun altından bir an önce kurtul
mamız gerekir. 

Hâkimlerin ödenekleriyle ilgili Yüce Meclislere 
sunulmuş kanun tasarısı var; Komisyondan çıktı ve 
bugün öğrendiğimize göre Millet Meclisinden de bu 
kanun tasarısı çıkmıştır. Bu tasarının, Yüce Senato
dan da geçerek bir an önce kanunlaşmasını yürek
ten diliyoruz. Şayet işin vahametini kavramaktan 
mahrum bazı kişiler çıkar da, «Bu tasarı kanunlaş-
mazsa» derse, (ki, ben artık Senatoya geldikten son
ra bunu tahmin edemem) buna güvenerek ve bunu 
bekleyerek meslekte kalanlar da ayrılacaklardır. O 
zaman, mahkeme yapacak değil, dilekçe havale etti
recek hâkim dahi bulunamayacaktır. Dahası var; se
çimleri yaptıracak hâkim de kalmayacaktır. Tehli
ke bu derece ciddî ve yakındır. 

Sayın arkadaşlar; 
Mahkemelerin yardımcı eleman ve personeli ba

kımından da aynı tehlike mevcuttur. Özellikle adlî 
tıp müessesesi için âcil tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu 
müesseseyi de cazip hale sokarak işler hale getirmek 
zorundayız. 

Önemli bir konu daha var; adlî zabıta sorunu : 
Gençlik hareketlerinin ekonomik ve sosyal çeşitli ne
denleri vardır. Tümünün üzerinde ciddiyetle durulması 
gerekir. Gençlik hareketlerinin olmamasının çarelerini 
aramak en doğru olanıdır. Bütün bunlara rağmen olu
yor da, sorumluları ve failleri hakkında zabıta ve 
adliye olarak bir şey yapılamıyor ve bu da maceracı
lara cesaret veriyorsa, sebebi adlî zabıtanın bulunma-
yışındadır. Ad!î zabıta sadece adi suçlar için değil, 
siyasî suçlular bakımından da büyük bir önem ta
şır. Bir suçun işlenmesinden sonra şayet Cumhuri
yet Savcısı ve zabıta, görevini tam olarak yapamı
yorsa, Cumhuriyet Savcısının emrinde çalışacak ba
ğımsız bir zabıtanın bulunmamasındandır. Gerçi, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü mad
desi hükmüne göre bütün zabıta makam ve memur
ları adliyeye müteallik işlerde Cumhuriyet Savcıları
nın emirlerini ifa ile mükellef iseler de, uygulama
da bu maddeyi yürütmek mümkün değildir. Adliye

ye müteallik işlerde de olsa, zabıta amir ve memur
ları, savcıdan önce sicil amirlerinden ve idare amir
lerinden emir alırlar. O yüzden de bazı olaylardan 
savcının ya hiç haberi olmaz, ya da iş savcıya gele
ne kadar soruşturma yönünü değiştirir. Kim ne der
se desin, bir idare amiri, idare amirinin emrindeki 
bir zabıta, suç sayılan olayları Cumhuriyet Savcısı 
kadar tarafsız ve objektif olarak soruşturamaz ve 
değerlendiremez. Böyle olduğu sürece de her ola
yın gizli kapaklı bir yönü kalır, amme vicdanı da 
huzura kavuşamaz. 

Siyasî iktidarlar, gerçekten suç işleyenlerin en 
kısa zamanda yakalanıp bir an önce mahkeme hu
zuruna çıkartılmasını istiyorlarsa, bu sistemi kabul 
ederler; ama işimize geleni savcıya teslim edelim, 
gelmeyeni emrimizdeki idare amirleri vasitasıyle ka
patalım düşüncesinde iseler, o zaman bugünkü siste
mi sürdürürler. O vakit de faili bulunmayan suç
ların sorumluluklarını üzerlerine almış olurlar; şim
diye kadar olduğu gibi. Memleket nizamını bozan
ların, kim olurlarsa olsunkır, cezalandırılmasını iste
yen siyasî iktidarlar, idareciler, adlî zabıtanın kurul
masından yana olur ve ona karşı çıkmazlar. Bu su
retle dürüst ve namuslu zabıta memur ve amirleri de 
huzura kavuşmuş olurlar. Bu takdirde adlî mekaniz
ma da daha iyi işler. Yüce Meclislerin bu konuya 
bir an evvel eğilip sorunu halletmesini diliyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 

Adalet teşkilâtının daha birçok sorunları vardır. 
Bunların birçoğunun Hükümet tarafından ele alın
ması gerekir. Halen güvenoyuyle göreve devam eden 
bir hükümet yoktur. Dileklerimiz zabıtlarda kalmaya 
muhûm olacaktır. Kısa zamanda bir hükümet kuru
lur, sorunları bilen bir adalet bakanı gelir, mesleği 
de memleketi de huzura kavuşturacak tedbirleri de 
getirirse, bizler de kendisine bütün gücümüzle des
tek oluruz. 

Sayın arkadaşlar; 

Şimdi de, Yargıtay Başkanlığı 1975 Malî Yılı 
Bütçe kanun tasarısıyle ilgili Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun görüş ve dileklerini sunacağım. 

Sayın arkadaşlar; 

1973 yılında yürürlüğe giren 1730 sayılı Kanun
la Yargıtay Başkanlığı Bütçesi, Adalet Bakanlığı Büt
çesinden ayrılarak bağımsız bir hale getirilmiştir. 
Biz de bu nedenle Yargıtay Bütçesiyle ilgili görüş ve 
dileklerimizi ayrıca sunacağız. 
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Arkadaşlar; 
Bazı devlet daire ve kuruluşları vardır ki, bun

ların her yılki bütçelerinde aynı dilekler tekrar edi
lir. Adalet Bakanlığı Bütçesi gibi, Yargıtay Başkan
lığı Bütçesi de bunlar arasına katılmıştır. Eğer, bu 
görüş ve dilekler üzerine ciddî bir devlet yönetimi 
anlayışıyle eğilmiş olsaydık, tekrara gerek kaJmaya-
ca'ktı. îşin garibi, bütçe konuşmalarında ileri sürülen 
görüş ve dilekler, ilgili bakanlarca dikkate alınacağı 
belirtilir; fakat bunların hepsi tutanaklarda kalır ve 
bizler de bir yıl sonra aynı şeyleri tekrarlamak zo-
runluğunu duyarız. 

Bu sözlerimin gerçeği yansıttığını göstermek için, 
sizlere 1974 Bütçesiyle 1975 Bütçesini karşılaştırmak 
suretiyle örnekler vereceğim; Adalet Bakanlığı Büt
çesinde olduğu gibi. 

1974 Yılı Yargıtay Bütçesi, uygulama cetvelinin 
8 nci sayfasında hedefler üç madde halinde gösteril
miştir. Aslında bu hedefler yılların hedefidir. Bun
ları aynen okuyorum : 

«1. — Kanunlarda değişiklik yapılarak:, Yargıtaya 
gelen iş sayısının azaltılması; 

2. — Üst mahkemelerin kurulması, Yargıtayın iç
tihat mercii haline getirilmesi; 

3. — Yargıtay binası, bugünkü kadrosuyle istiap 
haddini aşmış olup, çok sıkışı'k yerleştirilen persone
lin zor çalıştırılabildiği bir bina durumuna girmiş
tir. Bu sebeple, kuruluş gayesine uygun yeni bir bi
nanın yapımının gerçekleştirilmesi.» 

1975 Bütçe tasarısının yine 8 nci sayfasında bu 
üç maddelik hedefler aynen yer almaktadır. 

Bugünkü zihniyetimiz değişmedikçe, Yargıtay 
Bütçesini hazırlayanları herhangi bir zahmete sokma
dan, aynı sözleri daha yıllarca bütçelere yazdıracağı
mızı tahmin ediyorum. 

Arkadaşlar; 
Bu tutumu, ciddî devlet yönetimiyle bağdaştırmak 

mümkün değildir. Gösterilen hedefler gayet açıktır, 
üzerinde de ittifaka varılmıştır. Malî külfeti de bü
yük bir ağırlık taşımaz. Yeter ki, üzerine ciddî ola
rak eğilelim ve halletmeye kararlı olalım. Hedefle
rin birinci .maddesinde sözü edilen kanun değişiklik
leri uzun zaman alacak biçimde değildir; Yargıtay 
Başkanı Sayın Cevdet Menteş, 1974 - 1975 Adalet 
Yılını açış konuşmasında, çaresini göstermiştir : Üst 
mahkemeleri kuruluncaya kadar Yargıtay ağır yü
künün hafifletilmesi, azaltılması amacıyle sulh hukuk 
ve sulh ceza mafakemeleririden verilen kararların iti
raz yoluyle asliye ceza mahkemesinde incelenerek 
'kesin karara bağlanması; 

I Sulh ve asliye ceza mahkemelerinden miktar ve 
nevi ne olursa olsun, yalnız para cezasına ilişkin 
olarak verilen hüküm ve kararların kesin olmasına 
karar verilmesi; 

Asliye ve hukuk mahkemelerinde verilmekte olan 
kesin kararların değer ölçüsünün çoğaltılması.» 

Bu önerileri değiştirmek, genişletmek mümkün
dür. 1973 yılında usul kanunlarında değişiklik ya
pılırken, bu hususların gözönünde tutulmaması, bü
yük bir şanssızlık olmuştur. Temenni ederiz ki, kısa 
süre içinde bu konu üzerinde ciddî çalışmalara baş
lansın ve bir sonuca varılsın. 

Üst mahkemelerin kurulması, Yargıtayın içtihat 
mercii haline getirilmesi, uzun yıllardan beri o kadar 
söylenmiştir ki, tekrarı âdeta insanı rahatsız ediyor. 
Başka bir alternatif bulunmadığına göre, üst mah
kemelerin kurulmasında fikir birliğine varılmış sayı
lır. 

Geçen yıl Bütçesinde Adalet Bakanı, «İstinaf 
mahkemeleri konusu, genel mahkemeler kanununda 
ele alınacaktır» demiştir. Genel mahkemeler kuruluş 
kanununun da önümüzdeki dönemde Meclise sunu
lacağı belirtilmiştir; fakat bu vaatlere rağmen, bu
güne kadar Yüce Meclislere bu kanunlar getirilme
miştir. Kıza zamanda üst mahkemeler kanunuyle bu
nu içine alan genel mahkemeler kanununun Yüce 
Meclislere getirilmesini diliyoruz. 

Sayın Arkadaşlar; 
Bütçe Kanun tasarısında gösterilen bu iki hedef 

gerçekleşmedikçe, Yargıtay içtihat mercii olamaz ve 
şikâyet konusu olmaktan da kurtulamaz 24 dairesi, 
başkanları dahil 201 üyesiyle dünyada benzeri ol
mayan bir Yüksek Mahkemeye sahibiz. Aynı mahi
yetteki işe 3 - 4 daire bakmaktadır. Bu yüzden de 
tabiî olarak içtihat ihtilâfları çıkmaktadır. 

Yargıtayımızın gördüğü iş itibariyle de rekor dü
zeyde olduğu anlaşılmaktadır. Yine Sayın Yargıtay 
Başkanının verdiği bilgilere göre, 1973 yılında Yar
gıtaya 270 842 dosya gelmiştir. Amerika Birleşik Dev
letleri Yüksek Mahkemesinin yıllık ortalama iş mik
tarı dört bin, İsviçre Federal Mahkemesinin bin, Al
man Yargıtayınm 10 bin, Fransız Yüksek Mahkeme
sinin ise 30 bin civarındadır. Bu rakamları karşılaş
tırdığımızda, Yargıtayımızın da ne durumda olduğu 
görülmektedir. 

Aynı yıl içinde Türkiye'de hukuk ve ceza mah
kemelerinden çıkan karar adedi 1 456 216'dır. Şu hal
de, ilk mahkemelerden verilen beş karardan biri 
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Yargıtaya geliyor demektir. Yargılayın işi, her yıl 
ortalama olarak 20 bin arttığı düşünülürse; bir gün 
gelecek ki, ilk mahkemelerin tüm kararları Yargı
taya intikal edecektir. Bunun sonunda da, Yargıtay-
la ilk mahkemeler arasında bir fark kalmayacak
tır. 

Sayın arkadaşlar; 
Yargitayımız, bugünkü haliyle amacından tama

men uzaklaşmış durumdadır. Ne bu kadar iş ara
sında, ne de bu adette daire ile Yargıtayı içtihat mer
cii olarak kabul mümkün değildir. Onun için de, bu
günkü faaliyetinin amacına uygun olup, olmadığını 
eleştirmeye hakkımız yoktur. 

Bütçe gerekçesindeki üçüncü hedefin gerçekleşme
sini temenni etmiyoruz. Yargıtay binası, bugünkü ve 
ilerdeki kadrosunu istiap etmiyor ve edemeyecek
tir. Bunun için, binlerce kişinin çalışacağı bir Yargı
tay binasını yapacak olursak, birinci ve ikinci mad
delerde gösterilen hedeflerden vazgeçmiş sayılırız; 
gayritabiîyi, tabiî hale sokarız. Bu bina kalmalı; Yar-
gıtayın işi azaltılıp, içtihat mercii haline getirilmeli
dir; ama usul kanunları değişmeyecekse, üst mahke
meler kurulmayacaksa, istiap etmeyen binanın yerine 
10 sene sonra 50 daireye ulaşacak ve 500 üyeli bir 
Yargıtay binasının inşasına şimdiden başlamalıyız. 

Sayın arkadaşlar; 
Yargıtay için büyük bir tehlike de, Adalet Ba

kanlığı Bütçesinde de değindiğim gibi, kısa bir süre 
sonra karşımıza çıkacaktır; bu görevi yapacak hâ
kim bulamayacağız. Yargıtay hâkimleri de dahil, tüm 
hâkimler maddî ve manevî yönden en kısa süre için
de tatmin edilmezlerse, ne Yargıtayda, ne de Yar
gıtaya üye verecek ilk mahkemelerde hâkim kalma
yacaktır. Bu yolda gösterilecek ihmalin telâfi edilmesi 
de mümkün değildir. Sorunun üzerine ciddî olarak 
eğilip, tehlikeyi önlemek hepimizin görevidir. 

Yargıtayla ilgili görüş ve düşüncelerimiz de bun
lardan ibaretir. Yüce Senatoyu, Grupum ve şahsım 
adına saygiyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Osman Nuri Canpolat... 

Buyurunuz Sayın Canpolat. 
A. P. GRUPU ADINA OSMAN NURÎ CAN

POLAT (Konya) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Senato Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz 
etmeden evvel, Adalet Partisi Senato Grupu olarak 

Sayın Adalet Bakanının şahsında büyük kanun ve ni
zam saygısı içerisinde kendilerini hiçbir tesire kap
tırmadan vatanperver, anavazife gören kudretle Türk 
hâkim ve savcılarını ve bütün adliye müntesibini şük
ranla yadetmekten derin bir bahtiyarlık duymakta ol
duğumuzu ifade etmek isterim. 

Medenî bir toplum olabilmenin ilk şartını, hür bir 
içtimaî nizam içerisinde yaşamak saadetine erişmek 
sayıyor ve bunun tahakkuk edebilmesi için de yur
dumuzda âdil ve istikrarlı bir hukuk düzeninin ku
rulması, yerleşmesi ve işlemesi zaruretine inanıyo
ruz. 

Bu münasebetle hâkimlik ve savcılık müessesele
ri üzerinde durmak istiyorum. Bugün gerçek odur 
ki; tarafsız, uyanık, ciddî, vakarlı, medenî ve kanu
nî örfler içerisinde cesur ve müşfik olan bir hâkim 
ve savcı, üzerinde hassasiyetle titrediğimiz demok
ratik rejimin teminatıdır. Bu vasıflar içinde hâkim 
ve savcılar hukuk kaidelerini bir makine sadakatiy-
le tatbik eden resmî şahıslar değil, her gün gelişen 
ve değişen cemiyetin terakki ve tekamülüne hukuku 
intibak ettiren kimselerdir. Bu mana içinde hâkim, 
daima bir içtihat tatbikçisi değil, kendi ilmî kifaye
ti ve muhtevası ölçüsünde içtihat yaratan kimsedir. 

Sayın senatörler; 

İyi bir adalet politikası, davaların en az külfet 
ve masrafla, en seri ve en isabetli şekilde intacı ile 
mümkündür. Bu şekilde istihsal edilecek netice va
tandaş vicdanında saygı ve itimat yaratacaktır. Dava
ların uzaması, kararların tereddüt yaratıcı oluşu, fert
te ve cemiyette adalet duygusunu zayıflatır; adalete 
olan saygıyı yıpratır; fertleri huzursuzluğa, zorla 
ihkakı hakka, dolay isiyle anarşiye sevkeder ve cemi
yetin kurulu nizamı bozulur. Esefle ifade edelim ki, 
tatbikatta adaletin tecellisi her zaman kolay ve sü
ratli olmamaktadır. Vatandaşın basit bir dava için 
günlerce mahkemeye gidip geldiği, dava yolu ile el
de edeceği ihlâl olunan hakkının değerinden fazla 
masraf ettiği görülmektedir. 

Sayın senatörler; 
Adliye binalarımız, ihtiyacı karşılamaktan çok 

uzak, adalet ve hak mefhumlarının ifade ettiği aza
met muvacehesinde hiç yoktur denebilir durumda
dır. 

Suç işleyen kimseye cemiyet adına kanunî bir 
müeyyide olarak uygulanan cezanın infazından mak
sat, onu ıslah edip, yeniden suç işlemesini önlemek, 
topluma, ailesine yararlı bir hale getirmek, dolayı-
sıyîe cemiyetin asayiş ve düzenini korumaktır. 
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Terbiye ve ıslah esasına müstenit infaz sistemi
mizde, mahkûmların işgücünden istifade etmek, onla
rı işsizliğin ve adaletin karamsar düşüncelerinden 
kurtarmak için işyerlerinin genişletilmesi, yenilerinin 
yapılması, cezaevlerinin kendi bünyelerinde açılan 
okullarda ve sair metotlarla temin edilen eğitim ve 
öğretim, mahkûmların müşahede merkezlerinde sı
nıflandırılarak açık, yarı açık, kapalı cezaevlerine 
gönderilmeleri ve mazeret, özel iş arama izinlerinden 
istifade etmeleri infaz sistemimizde olumlu sonuçlar 
vermektedir. 

Ceza ve tevkif evlerimizin büyük bir kısmı modern 
infaz sisteminin yürütülmesine ve cezaevi tekniğine 
uygun değildir. Asayişin teminine müsait olmadığı 
gibi mevkuf ve mahkûmların sıhhat ve sağlıklarını 
tehdit eder mahiyette ve bilhassa çocuk suçluların 
ruhî ve ahlâkî dengesini etkileyecek durumdadır. İs
lahları için bütçeden gerekli tahsisatın ayrılması en 
samimî temennimizdir. 

Sayın senatörler; 
Hürriyete ve fazilete âşık Türk Milletimizin seçti

ği rejim olan Cumhuriyetimizi her türlü tertip ve 
suikastlerden vikaye edecek tedbirlerin zaruretine 
kaniiz. Çünkü, Cumhuriyet rejimi, demokrasi idare
si, bir kanunlar hâkimiyeti, bir millî hâkimiyet reji
midir. Bu rejimde ise hürriyetin hududu, hürriyeti 
veren rejime tasallutun her çeşit ve derecesini men-
eder. 

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât kanunu tasarı
sının en kısa zamanda kanunlaşması, bununla Adalet 
Bakanlığında kurulacak yüksek dereceli ve tecrübeli 
hâkimlerden ve savcılardan müteşekkil bir kurul teş
kil olunarak, bugün meriyette bulunan ve adedi 10 bi
ni aşan, yekdiğerini nakzeden hükümleri muhtevi, 
tatbik kabiliyetini kaybetmiş, muğlâk ifadeleri taşı
yan kanunlar tetkik, tespit ve tefrik edilmeli, tadil
leri yapılmalı, içtihatlar da aynı ameliyeye tabi tutu
larak sade, kolay bulunur, kolay anlaşılır bir kanun
lar manzumesi durumuna getirilmelidir. 

Günümüzün sosyal ve iktisadî zaruretlerine inti
bak kabiliyeti az olan, adaletin süratle intacını güç
leştiren ceza ve hukuk usulleri muhakemeleri kanun
larının tadillerine dair tasarı kısa zamanda hazırla
nıp kanunlaşmah, hâkim ve savcılara adlî matbua
nın, kanun ve içtihatların en kısa zamanda ulaştırıl
ması imkânı sağlanmalıdır. 

Staj müessesesini daha verimli ve olumlu kılma
nın çareleri aranıp bulunmalı, maddî yönden tatmin 
edilmelidir. Alt kademedeki hâkimlerin istişare im

kânından mahrum yerlere değil, ilk birkaç sene için 
tecrübe, bilgi ve görgülerini artıracak büyük merkez
lere yardımcı olarak tayin edilmeleri gerekir kanaa
tindeyiz. 

Adlî işlerde süratin sağlanmasına yardımcı olabi
lecek bir adlî zabıta teşkilâtının savcıların emrinde 
•olacak şekilde kurulması ceza ve tevkif evlerinin asa
yiş meselesi önemli hususlardandır. Cezaevlerinin ha
ricen jandarma ve dahilden cezaevi personeli tara
fından korunması tatbikatta da aksaklıklar yaratmak
ta ve pek çok nahoş hâdiselere sebebiyet vermekte
dir. Bundan biran önce kurtulmak için cezaevleri
nin inzibat işinin bir elden sağlanması temin edilme
lidir. 

Adaletin en iyi şekilde ve en kısa bir zamanda tev
ziine iştirak eden büyük feragatle çalışan zabıt kâ
tipleri ve mübaşirler de dikkate alınmalı, maaş ve üc
retleri takviye edilmeli, maddî ve manevî yönden im
kânlara kavuşturulmalı ve bütün adalet mensupları
nın mesken problemleri halledilmelidir kanaatinde
yiz. 

Cezaevi ve tevkifevleri personeli ile başkâtip ve 
icra memurlarının yetiştirilmeleri ve tekamülleri için 
açılmış bulunan kurslar müspet neticeler vermiş oldu
ğundan, bundan böyle kursların daha geniş tutula
rak, daha fazla sayıda personelin meslekî tekamü
lünün sağlanması, adaletin süratle intacı için lüzum
lu saydığımız hususlardır. 

Pek çok ilk kademe mahkemelerinde bulunmayan 
arşiv teşkilâtının tesisi temenni olunur. 

Adlî sicil; ilkel şartlarla çalışılmakta olup, gerek
li sürat sağlanamadığından bu teşkilâtın modern ci
hazlarla teçhizi ve işlerin süratli ve sıhhatli görül
mesi bakımından lüzumlu olduğuna kaniiz. 

Hazırlık tahkikatının bizzat savcılar tarafından ik
mali ve işlerin süratli intacı bakımından, bilhassa iş
lerin kesif bulunduğu savcılıklar emrine birer vasıta
nın verilmesi gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Zamanımız çok kısa ve az olduğu için süratle gö

rüş ve temennilerimizi arz etmek durumunda kaldım. 
Ancak, birkaç noktaya daha temas etmek mecburiye
tini hissediyorum. 

Halk Partisi Grupu adına konuşan sayın arkada
şım, hâkim, savcı ve hâkim stajiyerliklerinde büyük 
münhaller bulunduğunu, bunların en kısa zamanda 
doldurulması lâzım geldiğini temenni ettiler. Biz de, 
arz ettiğim gibi bu görüşün sahibiyiz ve İsrarla üze
rinde duruyoruz. 
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Ancak ben, Halk Partili arkadaşımın şahsının sa
mimiyetine inanıyorum; fakat partisinin, bahusus Ge
nel Başkanının bu mevzuda pek samimî olduğu ka
naatinde değilim. Arz edeceğim: 

Efendim, Talû Hükümeti hâkim ve savcılar için 
yüzde 50'i geçen bir miktarda tazminat verilmesini 
öngören bir Kararname neşretmiştir ve bu Kararname 
7/7801 sayılı Kararnamedir ve 26 Ocak 1974 tarihli 
Resmî Gazetede ilân edilmiştir; ilân tarihinden itiba
ren muteber olacaktır. Ancak, Talû Hükümetinin is
tifasından ve çekilmesinden sonra yerine gelen Sa
yın Ecevit Koalisyonu, henüz güvenoyu almadan ve 
âdeta hâkimlere ve savcılara, kendisinden evvelki 
Hükümet tarafından verilen tazminatı çok görüyor
muş; aman kaçırıyormuş gibi bir edâ içinde, aradan 
henüz beş gün geçmeden 31 Ocak 1974 tarihinde 
7/7809 sayslı Kararnameyle Talû Hükümetinin aldığı 
Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi yürürlükten kal
dırıyor. Doîayısıyle aradan zaman geçiyor ve hâkim 
ve savcılık için imtihan açılıyor fakat müracaat eden 
yok. Mevcutlar da istifa ediyor. Doîayısıyle, hâkim
lik ve savcılık sınıfında büyük bir münhal zuhur edi
yor. Ancak, gelin biz haklarını teslim edelim, şük
ranla yadadelim; bir kanun tasarısı sevk ediyorlar. 
ve bu kanunda da büyük nispette münhallerin bulun
duğunu zikrediyorlar. Ancak, kanun tasarısının Millet 
Meclisine sevk tarihi 3 . 7 . 1974'tür ve meriyet ta
rihi de, (ki, Meclis o tarihlerde tatile girmiştir) yayın
landığı gün olacaktır; yani Sayın Ecevit Koalisyonun 
bu Kararnameyle hâkim ve savcı arkadaşlarımızın 
uzun bir müddet tazminat almalarına mani oldukla
rım zannediyorum. Evet, bu 2556 sayılı Hâkimler Ka
nunu bugün Millet Meclisinden çıkmış ve meriyet ta
rihi de 1 . 6 . 1974'tür. Adalet Partisi Grupu olarak 
temennimiz, Cumhuriyet Senatosu Adalet ve Bütçe 
Plan komisyonlarından ve Heyeti Umumiyemizden 
de eski meriyet tarihi ile geçsin ve kanunlaşsın. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir hususa daha temas etmek mecburiyetindeyim. 

Bilmiyorum, diğer bakanlık bütçelerini tetkik eden 
arkadaşlarımız müşahade ettiler mi? Bendeniz, Adalet 
Bakanlığı Bütçesini tetkik ettiğim zaman garip bir 
müesseseyle karşı karşı kaldım. İzahında da çok müş
külât çektim. Şöyle ki: 

Arkadaşlar, hiç alışmadığımız bir sistem Sayın 
Ecevit Koalisyonu tarafından Türkiye'de Hükümet 
bünyesinde ihdas edilmek istenmiştir. Efendim, * ba
kanlıklar bünyelerinde müşavirlikler ihdas olunuyor. 
Müsteşar, umum müdürler, umum müdür muavin

leri ve müsteşar muavinlerinin fevkinde, yahut aynı 
seviyede müşavir kadroları ihdas olunuyor. Bu müşa
virlerin nasıl bir vazife ifa edeceklerini bilmek müm
kün değil. Ancak hele arz edeceğim Adalet Bakan
lığı bünyesinde birinci derecede ihdas olunan ve mü
şavir olarak tâyin edilen şahısların mesleklerini arz 
ettiğim zaman gerçekten çok garip bir tayin ve zihni
yetin tecelli ettiğini müşahade edeceksiniz. Bu arka
daşların hiç birisiyle hususiyetim yok, hiçbirini tanı
mam. Ancak, gerçeği de ifade etmek mecburiyetin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet Bakanlığına birinci derecede kadroya ata

nan müşavirlerden birisi Teknik Öğretmen Okulu me
zunu olup, mesleği marangozluktur. Marangozlukla 
hukukçuluğun bağdaşan tarafı neresidir; lütfediniz? 

Bir başka müşavir arkadaşım, gazetecidir. Hukuk
çulukla gazeteciliğin münasebeti nerede başlar, nere
de biter? Bendeniz, Sayın Adalet Bakanından istirham 
ediyorum; acaba bu müşavirlerden bugüne kadar ne 
müşavere ettiler? Bakanlık için icra edilen hizmet
lere bu müşavirlerin ne gibi katkıları oluyor? 

İşte bizim Adalet Partisi olarak, Ecevit Koalisyo
nunun benzeri tasarruflarına mana veremeyişimiz, bu 
acaipliklerdendir. 

Efendim, senelerce burada ithamlara muhatap ol
duk; «kayırmacılar,» dediler, «Siz adamlarınızı kayı
rıyorsunuz, siz çıkarcısınız» dediler. İşte bundan daha 
büyük bir kayırmanın, daha büyük bir çıkarın mevcut 
olduğunu Türkiye tarihinde hiçbir arkadaşım her hal
de iddia edemez; bu kadar mesnetsiz, bu kadar ka
nunlara ters düşen bir kayırma düşünülemez. 

Sayın senatörler; 
Adalet Bakanlığının Bütçesinin, Adalet Partisi Gru

pu olarak tenkid ve temenni etmiş olduğumuz husus
larını, 1976 senesi Bütçesini görüşürken, ikmal edil
miş olarak görmeyi arzu ettiğimizi ifade eder, bugün
kü bütçe imkânları içerisinde bunların tamamının ta
hakkukunun da mümkün olmadığı kanaati içinde 
bulunduğumuzu da belirtir ve Adalet Bakanının şah
sında Adalet Bakanlığının müntesibinin cümlesine 
bu bütçenin hayırlı olmasının temenni eder, hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Kemal Turgut, Yargıtay 
Başkanlığı Bütçesi üzerinde. Buyurunuz. 

15 dakika müddetiniz var Saym Ali Kemal Turgut. 
A. P. GRUPU ADINA ALİ KEMAL TURGUT 

(Denizli) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek Yargıtayın mümtaz temsilcileri; 
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Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle Adalet 
Partisi Grupu adma bazı görüş ve temennilerimizi arz 
etmek üzere muhterem huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Kuruluşu, üzerinden yüz seneden fazla zaman ge
çen Yüksek Yargıtay, kurulduğu günden bugüne ka
dar her türlü müşkül şartlar altında ğerefli vazife 
görmüş, Türk adaletine ve Türk Milletine büyük hiz
metler ifa etmiş en yüksek kaza organımızdır. Yar
gıtay hâkimleri ve tüm Türk hâkimleri Türk Mille
tinin asaletine yakışır hizmetleri birçok mahrumiyetle
re rağmen büyük bir feragat duygusu içinde ve asil 
bir ağırbaşlılık içinde yapmakta devam etmektedir
ler. Her ne kadar son zamanlarda bazı adaletsizlik
lere rastlanmışsa da, bu küçük istisnalar hiçbir za
man adaletin mahabetine gölge düşürecek nitelikte 
olmamış ve adalet cihamız Türk adaletini korumakta 
büyük bir gayret ve asalet göstermekten geri kalma
mıştır. Türk Milleti adına hüküm vermekte olan şe
refli hâkimlerimizi bu kürsüden, bu duygular içinde 
selâmlamanın bahtiyarlığını taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen yıla kadar Yargıtay Bütçesi, Adalet Ba

kanlığı Bütçesi içinde mütalaa edilmiştir. Ancak, 
16 . 5 . 1973 tarihinde çıkarılan 1730 sayılı Kanun
la bütçe bakımından da müstakil hüviyete kavuş
muştur. Bu kanun, Yargıtayın birçok meselesine de
va olur mahiyette ise de, Yargıtayın halledilmesi gere
ken o kadar büyük meseleleri vardır ki, bütün bun
ların halline bu da kafi gelmemektedir. 

Her şeyden evvel şunu ifade etmeliyim ki, uzun 
yulardan beri bütçeler münasebetiyle birçok hukukçu 
arkadaşımız, Yargıtayı ve bütün mahkemeleri ilgilen
diren konularda tenkid ve temennilerde bulunurlar, 
birçok hususun yerine getirilmesini haklı olarak ister
ler. Ben de şahsen, bir meslek müntesibi olarak, par
lamenter hayatımın başladığı 9 yıldan beri birçok 
meseleye temas etmek imkânını bulmuştum.. Ancak, 
hiç şüphesiz, Yüksek Yargıtayımızın ve bütün adalet 
camiasının hayrına olan bu isteklerimizden maddî 
olanlarının yerine getirilmesinin bütçe imkânlarıyle 
bağlı olduğunu düşünmemiz lâzım geldiğini ifade et
mek, insaflı olmanın ilk şartıdır. Nitekim, bu istek
lerimizin mühim bir kısmı mümkün olduğu nispette 
tahakkuk ettirmiştir. Bu konuda gayretlerini esirgeme
yen Bakanlık mensuplarına ve Yargıtay temsilcilerine 
bu kürsüden teşekkürlerimi sunmayı vazife sayarım. 

Ancak, bu yerine getirilen temenniler ve yapılan 
hizmetler daha çok maddî imkânlara pek ihtiyaç gös

termeyen hizmetlerdir. Yargıtay ile bidayet mahkeme
lerini kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün 
olmadığı, dertler ve ihtiyaçlar müşterek olduğu için, 
genel bir ifade içinde izaha çalışıyorum. Eskiden beri 
iktidarlara ve muhalefetlere mensup bütün yetkili şa
hıslar ve otoriteler, adalet cihazına lâyık olduğu de
ğerin verilmediğini, muhterem hâkimlerimizin yurdun 
en uzak köselemde sayısız mahrumiyetler içinde ça
lıştıklarını, Türk Milleti adına hüküm veren hâkim
lerimizin her türlü sarsıntıya göğüs geren bir taraf
sızlıkla vazife gördüklerini ve Yüksek Yargıtayın 
içinde bulunduuğ sıkıntıları büyük bir açıklıkla ifade 
etmişler, Sayın Adalet Bakanları, bütün bunları bil
diklerini, çarelerini düşündüklerini, bu konularda ça
lışmakta olduklarını bu kürsüden söylemişler; fakat 
bu mahrumiyetleri ortadan kaldırmanın ve medenî 
imkân ve vasıtalara kavuşturmanın tek yolu olan büt
çe imkânlarına ulaşılması için hemen hemen hiç bir 
gayret göstermemişler veya çalışmalarında başarılı 
olamamışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Bütçesini tam olarak incelediğimiz zaman 

görüyoruz ki, diğer dairelere büyük maddî imkân
lar, geniş kadrolar verildiği halde, mahkemelerimize, 
hâkimlerimizi ilgilendiren bütçeler mevzuunda her 
zaman kısır, tabir caizse hasis davranılmıştır. Son 
zamanlarda hukuk fakültesi mezunları, hâkim veya 
savcı olmak için müracaat etmemektedirler. Bunun 
sebepleri üzerinde durmak lâzımdır. Meslekte tecrü
besiyle, ilmî kudretiyle temayüz etmiş büyük hâkim
ler, değerli hâkimler vazifelerinden ayrılmaktadırlar. 
Bunun sebebi, bu ağır hayat pahalılığı karşısında 
hâkimlerimize vermekte olduğumuz ücretin, normal 
bir şekilde yaşama imkânını dahi verememiş olması
dır. Yurdun ücra bir köşesinde büyük mahrumiyet
ler ve sıkıntılar içerisinde vazife görmeye bütün gü
cüyle çalışan bir hâkimin eline verebildiğimiz para 
ile onu orada tutabilmek elbette güçtür. Bu konuda 
hazırlanan ve Millet Meclisinde bugün kabul edilen 
tasarı ile bu mesele hal yoluna girmiştir; bu sebeple 
bu konu üzerinde fazla durmayacağım. Senatodan 
da müspet şekilde geçerek kanunlaşmasını candan 
temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hâkimlik çok ağır mesuliyete ve vicdana hitap 

eden bir meslektir; çok yorucudur. Başka mesleklerde 
memuriyet vazifesi yükseldikçe vazifenin yoruculuğu 
azalır. Hâkimlik mesleğinde ise, mevki yükseldikçe 
vazife her bakımdan daha çok ağırlaşır. Hâkim yük-

261 -
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selir, yükselir temyiz üyesi olur, daire başkanı olur; j 
temyiz üyesi olduktan sonra emin olunuz, vazifenin 
yoruculuğu ve mesuliyetinin ağ;rlığı daha fazla olur. 
Hem de hâkim temyiz üyesi oluncaya kadar yaşlan
mıştır; yaşı ekseriya 50'nin üstündedir. Günde 3 0 - 4 0 
dosyanın, hatta daha fazla dosyanın murafaasını takip 
etmek, dosyalan inceleyip karar vermek, mutlaka çok 
güç bir çalışma tarzıdır. 

İşte Yargıtay hâkimlerimiz bu çok ağır şartlar 
içinde çalışmaktadırlar. Çok yorulan, bu hummalı 
çalışmaya tahammül edemeyen hâkimin ayrılmasını 
haklı saymamak mümkün değildir ve Türk adaleti 
de böylesine tecrübeli, böylesine bilgili elemanlarını 
kaybetmekte devam ederse, yerlerini dolduracak kad
roların arkalarından yetişmeleri sağlanamazsa ne 
olur, bunu hep birlikte düşünmeye mecburuz. 

Yargıtayımıza, son yılarda çıkarılan kanunlarla 
yeni kadrolar verilmiş, az çok bir ferahlık yaratılma
ya çalışılmış ise de, yine kafi değildir. Yabancı mem
leketler yargıtaylarına gelen işlerle bizim Yargıtayı- j 
miza gelen işleri karşılaştırırsak görürüz ki, bizdeki 
sayı bakımından çok fazla olduğu gibi, hele dairenin 
günlük baktığı dosya sayısı bakımından yapılacak 
mukayese korkunçtur. Onlar günde 3 - 4 davaya ba
karlar; bizimkiler 30 - 40 davaya bakarlar; ondan I 
sonra da işlerin sürüncemede kaldığından şikâyet ede
riz. Vatandaş bu şikâyetinde haklıdır; ama hâkim
lerimizin, bazı istisnalar hariç, bundan kusuru yoktur. 
Bu noktaya gelmişken, işlerin uzamasını önleme çare- j 
lerinden bir kısmını olsun ifade ve izah etmek isti- I 
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Hakikaten memleketimizde yıllardan beri mahke
melerde ve Yargıtayda davaların sürüncemede kal- j 
masından, adalette sürat prensibinin zedelendiğin- i 
den, iş sahibi vatandaşların mahkeme kapılarına gide 
gele usandıklarından ısrarla bahsedilmekte ve şikâyet j 
edilmektedir. Umumiyetle bidyet mahkemelerinde ve 
Yargıtay'da işlerin hakikaten uzadığı, adalette, isabet
le beraber bulunması gereken süratin lâyıkı veçhile j 
temin edilemediği bir vakıadır. 

Kanaatimce bunun muhtelif sebepleri vardır. Da- I 
vaların uzamasının kanunî ve şahsî sebepleri vardır. 
Hâkimin çalışkanlık derecesi, bilgi ve tecrübesinin rolü 
kadar, usul kanunlarının da dava uzamalarına se
bep olduğunu unutmamak lâzımdır. Usul kanunların- ; 
da yapılan bazı değişiklikler kafi değildir. Daha esaslı j 
bir şekilde gözden geçirmek faydalı olacaktır. j 

— 26 

Bundan birkaç yıl evvel Yargıtayda daire sayısı
nın artırılması ve ihtisaslaşmaya doğru gidilmesinin 
büyük faydalarından bahsettiğimiz zaman, bu düşün-
cebize evvelâ Temyiz Mahkemesi sayın daire başkan
ları karşı çıkmışlardır. Daire sayısının artırılmasının 
içtihat aykırılıklarına sebep olabileceği bazı kişiler 
ve çevrelerce ifade edilmişti. Kanaatimizce bu itiraz 
varit değildi. Zira, daire sayısı artırılmakla her daire
nin meşgul olacağı mevzular ayrılacağı ve iştigal 
mevzuları tahsis edileceği için büyük kolaylıklar sağ
lanacaktı. Nitekim sonradan sayın daire başkanları 
da bu düşüncelerinden vazfeçtiler ve daire sayısının 
artırılmasının faydalı olacağı neticesine vardılar ve 
bunun üzerine çıkarılan kanunlarla daire sayısı bu
günkü seviyeye çıkarılmış oldu. Buna rağmen, bazı 
dairelerin yükleri hâlâ çok ağırdır ve çok yorucu bir 
çalışmayı icabettirmektedir ve işlerin incelenmesini 
uzatmaktadır. Temyiz Mahkemesinde bir hâkime ve
ya daire3/e isabet edecek dosya sayısının mümkün ol
duğu kadar azaltılmasının temininde çok büyük fay
dalar vardır. Bu takdirde, Temyiz Mahkemesi tastik 
kararlarının ve tashihi karar talepleri üzerinde verilen 
kararların da esbabı mucibeli olması mümkün ola
caktır ki, bunun önemi çok büyüktür. 

Bu konuya, geçen yıl bütçesi münasebetiyle 
şahsım adına yaptığım konuşmada kısaca temas et
miştim. Bu konu o kadar önemli ki, biraz daha geniş 
olarak ifadede fayda mülâhaza ediyorum. İtiraf etme
liyim ki, gerekçesiz karar, iş sahiplerini tatmin et
memekte ve Yargıtayda dosyaların okunmadığı ka
naatini uyandırmaktadır ve bu kanaat maalesef yay
gındır. Bir tarafın, temyiz sebeplerinin neden kabu
le değer görülmediğini kararda esbabı mucibeli olarak 
görme arzusunu ve hakkını kabul etmek lâzımdır. 
Esasen Anayasamızın 135 nci maddesinin son fıkra
sı, «Bütün mahkemelerin her türlü kararı gerekçeli 
olarak yazıhr» hükmünü getirmiştir. Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 439 ncu maddesi, Temyiz 
Mahkemesi kararlarının esbabı mucibeli olmasını 
âmirdir. Bu hükümler karşısında, kanaatimce, Temyiz 
Mahkemesi yalnız bozma kararlarında değil, onama 
kararlarında da esbabı mucibeyi yazmaya mecburdur. 
Yine kanatimce kararda esbabı mucibe yazılmamış 
olması kanuna muhaliftir. 

«•Dosya münderecatına ve toplanan delillere gö
re temyiz itirazları yerinde görülmediğinden, red
diyle, hükmün tasdikine,.» şekindeki klişeleşmiş ka
rar kimseyi tatmin etmemektedir. Karar isabetli ola
bilir; fakat tatmin edici olamaz. Adalette bu çok 
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önemli bir unsurdur arkadaşlarım. Bu psikolojik un
sur katiyen ihmal edilmemelidir. 

Çok rica ediyorum; Temyizde dosya,- raportör ta
rafından mutlaka okunmuştur, sayın üyelere izah 
edilmiştir, temyiz sebeplerinin neden varit olmadığı 
görüşülmüş ve bir neticeye varılmış, buna göre karar 
verilmiştir. Bundan şüphe etmemek lâzımdır; ama ne 
olur, temyiz sebeplerini neden dolayı varit görmedi
ğinizi tasdik kararınızda yazıverseniz?. Taraflar tat
min olsa, dosyalar okunmuyor kanaati ortadan kalk
sa daha iyi olmaz mı? Biliyorum, Yargıtaym yükü 
çok ağır, yukarıdan beri bunu izaha çalıştım; fakat 
dosya okunduktan sonra bu sebepleri yazıvermek her 
halde çok fazla zaman almaz kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün mahkemelerde işlerin uzamasının başka se

bepleri de vardır. Yüksek Hâkimler Kurulunun kuru
luşundan sonra, hâkimlerin teftiş ve murakabesiz 
kalışının işlerin uzamasında az da olsa rolü olmuştur. 
Bu husus burada yıllarca ifade edildi ve Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bağlı bir teftiş ve murakabe sis
temi kuruldu. Bu Teftiş Kurulunun daha müessir bir 
şekilde çalışmasının imkânları bulunmalıdır. 

En basit bir mesele için duruşmayı aylar sonra
ya talik eden hâkimler var. Nüfus veya tapudan ala
cağı bir cevap için duruşmayı kısa bir güne talik, 
hattâ saat olarak talik imkânı varken, uzun talikler 
yapıldığı vakidir. İcra İflâs Kanununca, icra tetkik 
merciinde duruşmaların 15 günde bitirileceği yazılı
dır. Çok güzel hüküm; fakat, icra hâkiminin sadece 
bir taliki, çoğu ahvalde iki veya üç aydır. Günlerce, 
hattâ bazan aylarca verilen kararın yazılmadığını da 
görmekteyiz. Bundan sadece borçlular istifade etmek
tedirler. Dava etmekten veya icraya müracaat etmek
ten ise, alacağının yarısına hattâ üçte birine razı olan 
vatandaşlarımızı meslek hayatımızda çok gördük. O 
halde işlerin uzaması, namuslu vatandaşların aleyhine, 
kötü kişilerin lehine bir durum ortaya koymaktadır 
ki, çok acıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşlerin süratle görülmesine engel olan Yargitaym 

bir tutumuna da işaret etmek istiyorum; Temyiz Mah
kemesi, sadece kararların tasdik edilişine ve bozuluşu
na göre hâkimlere not vermektedir. Hâkimlerin ter
fii, sadece aldığı not ve dolayısıyle kararların tas
dikine bağlı olduğu için, bazı hâkimler ancak yüzde 
yüz tasdik edileceğine inandıkları dosyaları karara 
bağlamakta, karışık gördüğü mevzularda karar ver
mekten kaçınmakta ve duruşmaları talik için sebep 
aramaktadırlar. 

Bir hak sahibi, hakkına beş sene sonra, 10 sene 
kavuşmuşsa, ona «hak» demekte biraz güçlük çe
keceğimiz tabiîdir. Bu itibarla adalette sürati temin 
edebilmek için, iş çıkarma nispetinin de hâkimlerin 
terfiinde esas alınma keyfiyeti nazariyatta kalmama
lıdır. Kararlarında tasdik nispeti meselâ yüzde 80 
olan; fakat iş çıkarma nispeti çok düşük olan, işlerin 
birikmesine sebep olan hâkim, iş çıkarma nispeti yük
sek olduğu halde, tasdik nispeti yüzde 60, yüzde 70 
olan hâkimden üstün tutulmamalıdır. Aslında ve ha
kikatte bu iki hâkimden süratli çalışanın daha bil
gili ve kabiliyetli olduğunda şüphe yoktur. Not verir
ken sadece tasdike değil, hâkimin muhakeme kabili
yetine, muhakeme tarzına, ilmî kudretine ve çalış
madaki sürati ile iş çıkarma nispetine de bakmak 
lâzımdır. 

Muayyen ölçülerde olan ruhsatsız bıçak ve taban
ca taşımanın muayyen cezasını yeren ve temyiz edil
mesinin temini içinde de cezayı tecil etmediği gibi, 
paraya da çevirmeyen bu hâkimlerin kararları tasdik 
edildi diye, o hâkimi mümtazen veya tercihan terfi 
ettirirken; karışık hukuk ve ceza davalarını dirayet 
ve liyakatle halleden; fakat, o nispeti bulmasına im
kân olmayan hâkimi, bıçak ve tabanca cezası ver
mekle yükselen hâkimden geride bırakan zihniyet 
kabule değer görülemez ve hakkaniyet sayılamaz. 

Temyiz Mahkemesinin çok değerli hâkimlerinin 
yüksek nazarlarına bu hususu arz etmekte fayda mü
lâhaza etmiş bulunuyorum ve bunların bir prensibe 
bağlanması hususunda gerekeni yapmalarını da ehem
miyetle rica ediyorum. 

İşlerin sürüncemede kalmasına sebep olan bir 
husus da, mahkemelerin hakikaten çok yüklü olu
şudur. Muayyen bir dava sayısı esas alınarak, bu sa
yıdan ve ölçüden fazla is olan yerlerde yeni mahkeme
ler kurmak suretiyle hem hâkimlere ilmî eserler oku
mak, hem de dosyalar üzerinde esaslı şekilde ça-
lrşabilmek imkânı verilmelidir. 

Mahkemelerimizde hâkimlerimizin tatbikat bakı
mından yetişmelerini sağlayacak ve ilmî müktesabat-
larını artıracak eserleri muhtevi kitaplıktan mahrum
dur. 

Hâkimlerimiz ancak, kendi mahdut imkânlarıyie 
kitap temin edebilmenin gayreti içindedirler. Hâ
kimin eli altında, her an istifade edebileceği bir ki-

İ t apbğm mevcudiyetinin sayısız faydalan vardır. Ay
rıca, yeni içtihatların en kısa zamanda hâkimlere 
ulaştırılmasının yolları da bulunmalıdır. 

I İşlerin uzamasına engel olacak bir tedbiri daha 
arz etmek istiyorum; Hukuk Fakütesi mezunları hâ-
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kim olabilmek için 2 sene staj görmektedirler. An
cak, staj safhasında tatbikî olarak yetişmeleri müm
kün olamamaktadır. Hâkim okulda ve stajda yetiş
mez. Ancak, tatbikatta mesuliyet yüklendiği anda ye
tişmeye başlar. Bu safhada genç hâkimi yalnız bırak
tığımız zaman, hüküm vermekte güçlük çekeceğini ve 
kararlarının bozulmasının normal kabul edilmesi lâ
zımdır. Stajını ikmal eden bir gencin tek hakimli 
yerlere tayininin bu bakımdan doğru olmadığını ifade 
etmek istiyorum. İlk tayinlerinin tecrübeli hâkimlerin 
bulunduğu büyük merkezlere yapılması, hâkimin ye
tişmesinde faydalı olacak, kararlar isabetle verilecek, 
dosyaların temyizden bozulup dönmesi ve tekrar git
mesi önlenerek Temyiz Mahkemesinin yükü de azal
mış olacak ve bu suretle işlerin uzaması da önlen
miş olacaktır. 

Temyiz Mahkemesinin çok ağır olan bu yükünü 
hafifletebilmek ve esas vazifesi olan içtihat yaratma 
görevini yapar hale getirebilmek için, üzerinde yıllar
dan beri söz edilen istinaf mahkemelerinin mutlaka 
kurulması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Önemli addettiğim bir noktaya da temas etmek is
tiyorum. Yargıtayımiz ve Türkiye'de pekçok mahke
melerimiz bina ve mefruşat bakımından çok müşkül 
şartlar içinde bulunmaktadırlar. Binalar gayri müsa
ittir. Ekseriya hâkimlerin çalışma odası ve duruşma 
salonu aynı odadadır ve çok dardır. İlçede bir mal 
müdürü, bir ziraat memuru, bir orman mühendisi, 
bir veteriner, vesair memurlar daha konforlu daire
lerde çalışırken, Türk Milleti adma adaleti temsil 
eden muhterem hâkimlerimiz, dar odalarda, kuru 
sandalyeler üzerinde hüküm vermektedirler. 

Yüksek Temyiz Mahkemesi üyelerimizin odala-
nyle herhangi bir dairede, herhangi bir şube müdür 
muavininin durumunu karşılaştırırsak, yüzümüzün 
utançtan kızarmamasına imkân yoktur. 

Bir dairede lise mezunu genç bir müdür muavini
nin odasını gördüm, çift telefonu özel sekreteri kon
forlu geniş bir odası vardı. Temyiz Mahkemesi üye
leri ise, ikisi, üçü birden dar bir odada otururlar, 
santraîa bağlı bir telefonu vardır, konfor arasanız 
da bulamazsınız. Ömrünü adalet hizmetinde harca
mış bir temyiz azasına huzur içinde çalışabileceği 
müstakil bir oda bile ekseriya tahsis edilememektedir. 

Diğer daireler bu bakımdan geniş imkânlar için
deyken, Yargıtaya bu imkânların verilmemesi mül
kün temeli olan adalete saygısızlık değilse, nedir? 

Ankara Adliyesinin hali yürekler acısıdır. Tem
yiz Mahkemesi dar bir binaya tıkılmış kalmıştır. Me
selâ yakın bir tarihte kurulmuş olan Köy İşleri Ba-
kanlığma o kadar geniş kadrolar verilmiştir ki, Ulus-
daki binadan taşmışlar, Yenimahalle'den, Varlık Ma-
saîlesinden Çankaya'ya kadar birçok binaları da icar 
etmek yoluyle pekçok lüzumsuz unsurları barındır
maktadırlar.. 

Koskoca Yargıtay ise, malum binasında büyük 
bir darlık içindedir. Sözlerimin başında da söyledi
ğim gibi, Adalet Bakanlığına ve Yargıtaya hiç bir za
man yeterli kadro ve ödenek verilememiştir. Bü
tün arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu meselelerin 
hallinde hep beraber olalım. Yargıtayın ve bütün 
mahkemelerimizin mehabetine uygun binaları, vası
taları temin etmeye bütün gücümüzle ve imkânları
mızla çalışalım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hususa daha temas etmek lüzumunu duyu

yorum. En önemsiz dairelerde lüzumundan fazla na
kil vasıtaları varken, bir mahkeme emrine bir tek 
vasıta olsun bugüne kadar verilememiştir. Hem de 
mahkemeler o vasıtanın bedelini keşif paralarıyle 
ve cürmü meşhut tahsisatından tasarrufla kısa zaman
da karşılayacak imkâna maliktirler. Başka dairelerin 
lojmanları, plaj siteleri vardır; mensuplarım daireler
den evlerine götüren otobüsleri vardır; Temyiz Mah
kemesi azaları ve bütün hâkimlerimiz bunlardan mah
rumdur. Bir assubay özel otobüsleriyle evinden daire
sine gidip gelirken, temyiz azaları otobüs ve dolmuş 
kuyruklarında beklemektedirler. Bütün bu imkânlar 
neden yalnız temyiz azalarından ve hâkimlerimizden 
esirgenir? Buna bir mâna vermek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek Yargıtayın ve bütün mahkemelerimizin 

ve hâkimlerimizin halli gereken daha birçok mesele
leri vardır. Bunların hepsini burada sayıp dökmek 
mümkün değildir. Önemli saydıklarımı söylemekle 
yetinmiş bulunuyorum. 

Bu görüş ve temennilerimizin tahakkuku yolunda 
bütün alâkalıların ve meslekte derin bilgisi ve büyük 
tecrübesiyle temayüz eden Sayın Bakanımızın, konu
ların gerektirdiği önemle gayret göstermelerini temen
ni eder, Bütçenin Adalet camiasına, büyük Yargıtayı-
mıza ve Büyük Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Baş
kanlığı Bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan ko
nuşmalar bitmiştir. 
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Şimdi şahıslar adına söz alan sayın üyelere söz 
vereceğim. 

Sayın Salim Hazerdağlı, buyurunuz efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Bütçe üzerinde önceden söz almış olmama rağ

men konuşmak niyetinde değildim. Ancak, bir konuş
ma beni bu kürsüye getirmek mecburiyetinde bıraktı. 

Benden evvel konuşan sözcü arkadaşlarımdan bi
risi sözlerine başlarken, bu bütçenin gecikmiş, erte
lenmiş olmasını üzüntü ile karşıladı; ben de bu sözü 
hayretle karşıladım. Sayın Bakanın mazereti sebebiy
le bütçenin ertelenmiş olması, Adalet Bakanlığı Büt
çesi üzerine ne gölge düşürür, ne de üzüntüyü geti
rir... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine sözlerine başlarken, lâtif olmayan, nazik ol

mayan bir ifade ile Bakan kendilerine, «İtimat oyu 
almadık, bunu yüzümüze vurmayın» demişler gibi, 
bir sözü ortaya koydular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İtimat oyu almamak ayıp değil; bir Anayasa me

selesidir. İtimat oyu almak ne kadar tabiî ise, al
mamak da o kadar tabiî bir şey, ama asıl ayıp olan 
başka bir şey var; mütemadiyen 1974 yılı programın
da Adalet Bakanlığı ile ilgili hedeflerin tahakkuk et
tirilememiş olduğundan şikâyet edip durdular. Asıl 
ayıp olan burası. Kendi iktidarları, kendi Ecevit Hü
kümeti zamanında tahakkuk ettirilemeyen şeyleri mü
temadiyen burada dile getirmiş bulunuyorlar. Eğer 
hedefleri bu Sayın Adalet Bakanlığının yüksek dere
celi memurları ise, onlar bu şeyin hedefi değillerdir, 
olsa olsa siyasî iktidar olacaktır. Bu iki aylık Hükü
met mi 1974 programının gereklerini yerine getirme
miş?. Kaldı ki, «Yılların meselesi» de deniyor; çelişki
ler içerisinde... Bunlara insan ister istemez cevap ver
mek mecburiyetinde kalıyor. Hükümetin savunması 
bize de düşmez; ama 1974 yılı Bütçesinde hem «Şu, 
şu, şu işler yapılmamış» diyeceksiniz hem de tahak
kuk ettirmeyeceksiniz.. Asıl ayıp olan burası muhte
rem arkadaşım; lütfen bunu görün... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığının büyük konuları vardır. Bir 

de bir söz daha söylendi; «Bağımsız mahkemelere göl
ge düşürecek kötü hatıra bırakılmış...» Kim bırakmış, 
nasıl olmuş, bilmiyorum, ama her halde Devlet Gü
venlik Mahkemelerinden bahsediliyor. Çünkü o ön
ce konuşulmuş idi. Sayın arkadaşımız o zaman bu 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinden... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ada
let Partisi sözcüsü daha açık söyledi, konuştu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lütfen 
müdahale etmeyiniz. Siz konuştunuz, yine konuşabi
lirsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Lütfen din
lerseniz, Devlet Güvenlik Mahkemelerine atfediliyor-
sa bu sözler, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanu
nunu biz 12 Mart sonrası burada müştereken; yani 
Cumhuriyet Halk Partisinin, Adalet Partisinin, he
pimizin reyleriyle çıkardık. Cumhuriyet Halk Par
tisiyle aramızdaki fark, sadece Güvenlik Mahkemesi
nin başına getirilecek başkanın kimler tarafından ve 
nasıl getirileceği meselesi idi. Yoksa, bizatihi Dev
let Güvenlik Mahkemelerine Cumhuriyet Halk Par
tisi «Evet» demiştir. Çünkü, Türkiye'de böyle bir 
ihtisas mahkemesine ihtiyaç olduğu zaruret haline 
gelmiştir. Denilmiştir ki, bu toplum suçları ayrı bir 
ihtisas konusu; sosyalist mi, komünist mi, bilmem ne 
mi, yahut toplumcu mu? Bunları ayırmak için özel 
bir bilgi istiyor bu; özel bilgilere muhtaç. Savcı di
yor ki, «Önüme gelen bir dava hakikaten Anayasa
nın meşru gördüğü bir sosyal düzen meselesi midir, 
yoksa komünizm meselesi midir? Bunu tefrik etmek
te güçlük çekiyorum. Bu bir ihtisas işidir. Onun için 
bir ihtisas mahkemesi kurulmalıdır.» diye adalet me
kanizmasından geldi bu talep. 

Burada anlaştık. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulmasına itiraz olmadı ve gerek Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarım, gerek Adalet Partili arkadaşla
rım ve gerek Yüce Senato, hepsi birden rey verdiler 
burada ve kala kala Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinin buraya nasıl atanacakları me
selesi kaldı. Dendi ki, Yüksek Hâkimler Kurulu iki 
aday seçer ve Hükümet de bunlardan birisini bura
ya atar. Bütün ihtilâf bu mudur? Kötü hatıra dedi
ğiniz bu mudur? 

O gün kıyametler koptu; efendim; hâkimleri Hü
kümet tayin ediyor, Yüksek Hâkimler Kurulu, ba
ğımsız mahkemeler ve Anayasa ilkesi zedeleniyor... 
Bunları hep birlikte vaktiyle savunduk; nasıl da iş
lediğini gördük. Bunlardan Yüksek Hâkimler Kurulu 
kurulmadan evvel bu kürsülerden nasıl bunları işti
yakla arzuladığımızı ve kurulduktan sonra da nasıl 
işlediğini ve nasıl şikâyet ettiğimizi de hepimiz bili
yoruz. Bunu söyleyenler de için için Yüksek Hâkim
ler Kurulundan, işleme tarzından şikâyetçidirler. Ben 
bu kürsüde çok şikâyetlerimi ifade etmişimdir. Çün-
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kü, buna emek vermiş, bunu arzulamış. buna iştiyak 
duymuş, umduğunu bulamamış bir hukukçu arkada
şınız olarak bundan dert yanmışımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu bu. Kıyametler koptu; Anayasanın bağım

sızlık hükmü zedeleniyor diye. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kuruldu ve hiç bir hâkimden, hiç bir 
yerden bir şikâyet gelmedi ve bir tesadüf eseridir ki, 
o zaman da Adalet Bakanı Sayın Mumcuoğlu idi, 
bugün de odur ve bugün Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin başkanlığına getirilmede ne bir partizanlık, ne 
de bir isabetsizlik olduğu söylenebilir mi, var mı bir 
söyleyeceğiniz? Hani suiistimal edilecekti, hani Başba
kan istediği adamı buraya getirecekti... Getirdi mi 
birini?.. Demek ki, bunlar boş şeylermiş veyahut da, 
kötü hükümetlerin elinde bütün kanunlar kötü kul
lanıldığı gibi, iyi hükümetlerin elinde de iyi kulîanı-
labiliyormuş. Kaldı ki, gerçi bilmiyorum; ama Cum
huriyet Halk Partisinin Hükümet ettiği zamanda da 
belki atamalar yapılmıştır, onu tespit etmemişim; fa
kat kimse bir şikâyette bulunmadı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri bir ihtiyaç haline 

gelmiş idi. «Kötü hatıra, kötü iz bırakıldı» sözü bu
rada nazik değil, lâtif değil ve tetkik edilmeden söy
lenmiş sözlerdir. Neyi zedelemiş, uygulaması ne ol
muş? Dünyanın her yerinde yüksek hâkimler kurulu 
mu var? Adalet bizim memleketimizden daha iyi ça
lışmıyor mu?.. 

Bizim memleketimizde (1 960 veya daha önceleri) 
Adalet Bakanlığına hâkimlerin bağlı bulunmuş olma
sında bazı sakıncalar bulunduğu için (Bunlar iki dö
nemde de olmuştur, yalnız Demokrat Parti devrini 
kötülemek mümkün değil, her yerde de bunlar olmuş 
olduğu için: biz sütten ağzımız yandığından yoğur
du üfleyerek içtik) bu Yüksek Hâkimler Kurulunu ge
tirdik. 

Yüksek Hâkimler Kurulu usulü dünyanın birçok 
yerlerinde tecrübe edilmiş ve vazgeçilmiştir. Bugün 
İtalya'da var. Fransa'da da zannederim vazgeçildi. 
Seçimle gelip de çalışmayan müesseselerden birisi
dir. Bundan, bugün Yüksek Hâkimler Kurulunu teş
kil eden zevat da şikâyetçidir, bütün hâkimler de 
şikâyetçidir. İşlemez bir müessese haline gelmiştir ve 
belki biz de bir gün bundan vazgeçeceğiz; yani Yük
sek Hâkimler Kurulunu da o kadar methetmemek lâ
zım. Bugün İngiltere'de, Amerika'da adalet yok mu? 
Yüksek hâkimler kurulu mu var?. Yani. Anayasanın 
bağımsızlık ilkesi ihlâl edilmiş, sanki de. büyük bir suç 

işlenmiş gibi bunu mütemadiyen tekrar ediyorsunuz.. 
Bunu söylediğimiz kadar. Yüksek Hâkimler Kurulu
nun işlememesinden de şikâyetlerimizi ifade etme
ye mecburuz ki. kendilerini toparlasın, düzeltsin, da
ha yeni yeni hükümler getirilsin ve gelecek hükümet
ler bunlar için çare düşünsünler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İstanbul. İzmir, dört bir vilâyetteki bütün hâkim

ler bir yere toplanıyorlar. Hâkimiyet kendilerinde: 
Üsküdar'dan Kadıköy'e. Kadıköy'den İstanbul'a ta
yinler yapmak suretiyle büyük adaletsizlikler oluyor. 
Sizler bunun içindesiniz, bu şikâyetler hep bildiğiniz 
şeyler. Bizatihi kendileri bu işlerinden şikâyetçidirler. 
Ben bu kürsülerden daha ne şikâyetler yaptım, söy
ledim daha da söyleyebilirim, ama gecenin bu saa
tinde vaktinizi almak istemem. Bu itibarla toplumun 
bunalıma girdiği sırada Devlet Güvenlik Mahkeme
leri bir ihtiyaç idi. bu ihtiyaçtan doğdu ve bugün de 
bir tatbikat yapıyor. Bugün şu mahkeme, bu mahke
me diye söylemiyoruz; emin, ihtisas sahibi mahke
melere bu işi verdiğimizden dolayı birazcık huzur için
deyiz. «Kötü hatıra, kötü iz» dediğiniz bunlar ise 
bunları bugün methetmemiz lâzım geliyor. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler, buyurunuz efen
dim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler: 

Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle mühim 
gördüğüm bir hususa temas etmeden geçemeyeceğim. 

Bundan üç sene evvel Adalet Bakanlığı tarafın
dan cevaplandırılmasını istediğim sözîü sorumda; ya
bancı memleketlerde hüküm g'yerek hapishanelerde 
bulunan Türk vatandaşlarının adedini sormuş ve bu 
gibilerin gayri insini ve çok zor şartlar altında tah
liye edilecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade 
etmeye çalışmıştım. 

Mühim gördüğüm bir mevzu da alâkalı Bakanlar
dan cevap almak için tam üç yıl bekledikten sonra. 
mazeretim dolayısıyla son günlerde Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunda bulunamadığımdan, sözîü 
sorum yazılıya çevrilmiş ve Irmak Hükümetinin Sa
yın Adalet Bakanı tarafından da yazılı olarak cevap
landırılmıştır. 

Avrupa gezilerinde yaptığım tetkiklerden ve al
dığım müteaddit mektuplardan öğrendiğim dehşet ve
rici durum karşısında Bakanın verdiği cevap, açıkça 
ifade etmek lazımsa, bizleri tatminden uzak kalmış-
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tır. Bu mevzu üzerinde hassasiyetle durmamızın se
bebi, hiç bir zaman politik olmadığı gibi, sadece alâ
kalıları uyarmak ve yabancı memleketlerde hapis
hanelere düşmüş Türklerin gayri insanî yaşantılarına 
son verdirerek, onların da buradaki hapishanelerde 
olduğu gibi imkânlar nispetinde Devlet himayesine 
alınmalarının teminidir. 

Bugün Almanya'da 700 bin olmak üzere Avus
tralya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avusturya, 
Lüksemburg, İsveç, İsviçre ve Fransa'da buna ka
tıldığında, bir milyon kadar Türkün yabancı mem
leketlerde bulunduğu bir vakıadır. Yurt içinde oldu
ğu gibi, yurt dışında da bazı Türk vatandaşları çe-' 
şitli suçlardan mahkûm olup, hapishanelere düşmek
tedirler. Bugün, Almanya'nın şehir ve kasabalarında-
ki Alman hapishanelerinde birçok Türk mahkûm var
dır. Bu talihsiz vatandaşlarımız, «Bizi bu cehennem 
hayatından kurtarınız, cezamızı anavatanda çeke
lim» diye feryat etmektedirler. Bunlardan, Almanya'
ya aileleri çoluk ve çocuklarıyle gelmiş olup da ha-
pise düşenlerin eşleri ve çocuklarının hapishaneye gi
derek kendilerini görmeleri mümkündür. Ailelerini 
Türkiye'de bırakıp, yapayalnız Avrupa'ya çalışmaya 
gelenlerden hapise düşenlerin ziyaretine gelen bir 
tek kişileri yoktur. Düştüğü hapishanelerde etrafın
da bulunan, başka dil konuşan muhtelif memleketle
re ait insanlar ile normal hayatta bu gibilerle yakın
lık kuramayanların, zindanda yakınlık kurmaları ta
biî ki beklenemez. 

Aldığımız istihbaratlardan, yabancı memleketler
de hapishanelerde bulunan vatandaşların en büyük 
feryatlarının başlıcası, (Halen de devam etmektedir) 
Türkçe neşriyat, kitap, mecmua ve gazete yokluğu
dur. Hapishanelerin kütüphanelerinde her dilden ki
tap ve gazete reşriyat olduğu halde, Türkçe kitap
lar ve neşriyat maalesef yer almamaktadır» Buradan 
yollanmış olsa bile, Türk mahkûmlarına verilmediği
ne dair elimizde muhtelif mektuplar ve yapılmış şi
kâyetler, feryatlar bulunmaktadır. 

Hıristiyan memleketlerin kiliseleri, papazları bu 
talihsiz insanları kitapsız bırakmamak için bunlara 
şu veya bu kanaldan buldukları kitapları göndererek, 
hapishane idarelerinin kütüphanelerine hediye ede
rek hıristiyan mahkûmlara verilmesini temin etmek
tedirler. Yunanlı, İtalyan, İspanyol işçileri hıristiyan 
olduklarından, hapishanelerde bunlara papazların el
leri dahi uzanmaktadır; fakat maalesef Türk mah
kûmlara uzanan eller pek mahdut ve tesirsiz kalmak
tadır.. Bir ara Avrupa'da yayınlanan ve teşkilâtı bu
lunan Tercüman Gazetesinin Türk tutukluların oku

ması için Alman hapishanelerine çeşitli konularda bir 
miktar Türkçe kitaplar hediye etmesi, örnek bir ha
reket olmuştur. Adalet Bakanlığı Türkiye'deki ha
pishanelerin kütüphanelerinde mahkûmları okut
mak, onları cahillikten kurtarıp cemiyete tekrar iyi 
bir insan olarak iade etmek amacıyle muhtelif konu
larda binlerce kitap bulundurmaktadır. Adalet Ba
kanlığımız neden bu geniş faaliyetine yurt dışındaki 
yabancı hapishaneleri de katmazlar? 

Her vesile ile Alman ilgililerinin ifade ettikleri 
gibi, başlarına dert olduklarını ileri sürdükleri Türk 
mahkûmlarının cezalarını tamamlamak üzere Türk-
kiye'ye getirilmeleri bazı ikili anlaşmalarla mümkün 
değil midir? Avrupa, artık eski Avrupa değildir. 
Yüzbinlerce Türkün yaşadığı bir diyar olmuştur. 
Türk vatandaşının her problemiyle uğraşmak Türk 
Devletinin aslî vazifesidir. Almanya'da, mahkûm olan 
bir yabancı, cezasını çektikten sonra Almanya'da bı
rakılmaz, yurt dışına çıkartılır. Böyle olunca, pasa
portunda mahkûm damgası vurulan bir Türk, Al
manya'dan başka yabancı bir memlekette de kolay 
kolay barınamaz ve iş bulması da asla mümkün de
ğildir. Namuslu ve dürüst olarak hayata ne kadar 
dönmek istese imkân bulamaz. Bundan sonra tek iş 
kalmaktadır; o da, memleketi olan Türkiye'ye dön
mektir. Türkiye'ye dönünce bu adamlar ne olacak
tır? Bunlar, şimdiden Adalet Bakanlığının diğer ya
bancı memleket adalet bakanlıkları ve hapishane ida
releriyle anlaşması neticesi Türk hapishanelerinde ol
duğu gibi, kültür yönünden de okutulup eğitilemez-
ler mi? Adalet Bakanlığı ile Dışişleri ve Çalışma Ba
kanlıkları bir müşterek program hazırlayıp yurt dı
şındaki hapishanelerde bulunan Türk vatandaşlarını, 
görevlendirecekleri elemanlarıyle ziyaret ettirseler çok 
yerinde bir hareket olmaz mı? Almanya'da, bizim gi
bi işçileri bulunan diğer devletlerin bu yolda faaliyet
leri mevcuttur. Hapishane idareleriyle mahkûmların 
daima halledilecek meseleleri vardır. Yurt dışında ise 
bu durum daha açıkça kendini hissettirmektedir. Bun
lar arasında derdini anlatamadığında, çeşitli formali
teleri bilmemezlik yüzünden Alman hapishanelerinde 
yatan bir hayli Türk vatandaşı bulunmaktadır. Yurt 
dışındaki bu talihsizlerin haklarını k]m sorup araya
caktır? Kanaatimce bu konu çok mühimdir ve aynı 
zamanda hayır dua alınacak bir konudur. 

Alman hapishanelerinde kendisine hiç bir ziyaret
çi gelmediği ve resmî devlet görevlileri tarafından 
aranmadığı için ve bir de lisan bilmemekten müte
vellit bunalan ve bunalma neticesinde hücrelerinde 
çıldıran Türkler bile vardır. 
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Çalışma Bakanlığının yurt dışı teşkilâtlarında dip 
görevlileri de vazife almışlardır. Bu din adamlarının 
yabancı memleketlerdeki hapishaneleri ziyaret ede
rek, Türklerle konuşup dinî telkinlerle morallerini 
yükseltmeleri, hayata bağlamaları şarttır ve insanî 
bir vazifedir. Nitekim İspanyol, İtalyan, vesair Hı
ristiyan memleketlerinden Almanya'da işçi bulundu
ranların teşkilâtlarına ait kilise adamları, papazlar 
hapishaneleri sık sık ziyaret ederek kendi işçilerinin 
morallerini takviye etmekte ve bir din adamı olarak 
da hapishane idarelerinden mahkûm işçileri adına 
muhtelif istekleri olmakta ve bunları da kolaylıkla 
elde etmektedirler. Adalet Bakanlığının öncülüğü ve 
uyarması ile Çalışma Bakanlığının yurt dışındaki ele
manları da hapishaneleri gezme!idirler. 

Diğer memleketlerin çalışma ataşeleri veya ata
şelik memurları bunları yapmaktadırlar. Anavatan
dan ve aile ocağından uzak dört duvar arasında, zin
danda kendi hükümetinin kendisini aradığını, dertle
rini halletmek için çalıştığını gören bir mahkûm, yur
duna daha çok bağlanmakta ve iyi insan olma yolu
nu tutmaktadır. 

Adalet Bakanı tarafından, bu mevzularda sordu
ğumuz suale verilen cevapta çok iyimser bir şekilde 
ifade ettikleri hususları kâfi görmüyor ve maalesef 
ilgililerin bizim anladığımız manada gerekeni yap
madıkları inancını da halen muhafaza ediyoruz. En 
basiti ile yabancı memleketlerde çalışan işçimiz öl
düğü zaman, cenazesini yurda nakletmek için gereken 
tahsisatı Çalışma Bakanlığı düşünür de, neden bir 
Türk ölmeden hapishanelerde yalnız bırakılır, kendi
si ile tam manasıyle meşgul olunmaz? 

Adalet Bakanı tarafından sorduğum bu suale 
verilen yazılı cevabın bir yerinde, «Dışişleri Bakan
lığından elde edilen bilgilere göre, halen bütün ya
bancı memleketlerdeki Türk uyruklu hükümlü ve 
tutuklu sayısı 622 olup, Federal Almanya Cumhuri
yeti cezaevlerinde bulunan vatandaşlarımızın sayısı 
ise 3 222'dir.» denmiştir. Bu cevabı almak için diğer 
hususları ve yabancı memleketlerde Türk mahkûm
ları adedinin tespiti bakımından üç senelik bir tet
kike ihtiyaç hasıl olduğuna göre, izaha çalıştığımız 
yukarıdaki hususlarda Adalet Bakanlığının daha dik
katli olmasını ve yurt dışında mahkûm olmuş ve ha
pishanelere düşmüş, gayri insanî ve çok zor şartlar 
altında tahliye edilecek günü sabırsızlıkla bekleyen 
Türk vatandaşlarına gereken insanî alâka ve müza
hereti göstermelerini kendilerinden bekliyorum. 

Bizim yaptığımız araştırma ve incelemelere göre, 
bugün Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde bulunan 

hapishanelerinde Türk uyruklu hükümlü ve tutuklu 
sayısı, Adalet Bakanlığının bildirdiği gibi 622 olma
yıp, asgarî 2 500'ü geçmektedir. Adalet Bakanlığının 
verdiği rakamın, esaslı bir şekilde ismen ve memle
ket memleket tespitinin yerinde insanî bir hareket 
olacağı kanaatindeyiz. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve 
aziz Milletimize hayırlı olmasını temenni eder, Yü
ce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bazı değerli arkadaşlarımın konuşmalarındaki 
bazı pasajlar hakkında cevap olarak kısaca şunu söy
lemek isterim; Yüksek Hâkimler Kurulunun ve Yar-
gıtaym bünyesinin değiştirilmesi hususu şu anda ne 
Hükümetin, ne de Yasama Meclislerinin yapabileceği 
bir iştir. Bu ancak bir Anayasa değişikliğiyle müm
kündür. Bu itibarla biz bu müesseselere ne bir lütuf, 
ne de bir şey verdik. Bunlar, ülkenin gerçeklerinden, 
kuvvetler ayrılığı prensibinin icabından doğan veril
miş yeîki ve haklardır. Bu itibarla hiçbir şekilde bu
radan kuşbakışı olarak ne yüksek Hâkimler Kurulu'-
na, ne de Yargıtay'a bakamayız. Ancak Anayasa de
ğişikliğine yetkili 2/3 ekseriyet bu konuda görevli
dir. Halen bunun şuuruna varamadığımızı idrak edi
yorum ve şaşıyorum. Ne kadar zaman geçmesi lâ
zım; onu da artık Tanrı bilir... 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 2 nci 
maddesi; «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hangi il
lerde, ne maksatla kurulacağını ve bu mahkemelerin 
ilk kuruluşta yargı çevrelerinin tayinine Adalet Baka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar verir.» 
demektedir. 

Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşuna prensipte 
Cumhuriyet Halk Partisi «evet» demiştir. Bildiğim 
kadarıyle müşahade ettiğim kadarıyle izlediğim kada
rı ile böyledir, ama Güvenlik Mahkemelerine yapılan 
atamaların Bakanlar Kurulu kanalıyla, yapılması
na yani listesinin verilmesi ve bu listeden hâkimle
rin atanmasına karşı çıkmıştır. Çünkü, bu atama iş
lemi, Anayasamızın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
olarak Anayasada. (Anayasaya aykırı olmasına rağ-. 
men) sırıtır durur; galiba 136 ncı madde olacak. 

Şimdi Anayasanın bu ihlâlini önlemek için Ba
kanlar Kurulu bu mahkemenin kadrosunu asgariye 
indirebilir, hatta tamamıyla kaldırabilir. Zaten bu 
mahkemenin sayın hâkimleri tayin edilirken görülen. 
(sayın Bakanımız da iyi bilir) Bakanlar Kurulunun 
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üzerinde hassasiyetle durduğu ve önceden tespit etti
ği şahıslar değildir. Hatta, tarafsızlığına her zaman 
inandığım sayın Hayri Mumcuoğlu'nun Adalet Ba
kanlığı sırasında yapılan bu atamaların listesi Adalet 
mekanizmasının, Yargıtay'ın bünyesinden gelmiştir. 
Bu görevi hâkimler lütfen almışlardır ve Bakanlık 
da buna uymuştur. Sayın Hayri Mumcuoğîu'nun ta
rafsız olması veyahut da bu gün için Hükümetin 
kurulamaması, güvenoyu almamış Hükümetin zaafı 
karşısında da belki bu hâkimlerimizin adaleti kendi
sini tam manası ile gösterebilir; ama bir gün gelir, 
meselâ Allah korusun bir sağ koalisyon kurulur, bu 
mahkemenin tayinlerinde, tamamıyle kendi zihniyet
lerinde bir kadroyu tâyin edip etmeyeceklerini kim 
kestirebilir? Yani gelecek hükümetlerin ne olacağını 
kim kestirebilir?. 

Bu itibarla bir adaletin, doğrudan doğruya ge
lecek olan hükümetlerin tutumuna bağlı olması ger
çekten gariptir. Ben Adalet Partisi arkadaşlarıma bu 
konuda hakikaten kızmıyorum, kızmaya da hakkım 
yoktur; çünkü, 27 Mayıs'tan sonra belki bazı kuru
luşların kurulmasına da taraftar değillerdi; ama 27 
Mayıs'ta, 27 Mayısın yaratılmasından sokak sokak 
koşanlar o zamanın İsmet Paşa'ssnm önderliğinde 
nabza göre şerbet verenler, şunlar, bunlar, Mende
res'in asılmasına kaçlar fetva verenler bugün için ay
ni suçu işlemişlerdir. İşte bu kişiler, dün gece tele
vizyon ekranında gösterilen Tolstoy'un <;Diriliş» adlı 
eserinde, zavallı bir kadın? suça iten bir asilzadenin. 
o kadını muhakeme edsn jüride üye bulunması ka
dar acaip ve gariptir. Ben bunun üzerinde dururum. 
Bir insan düşüncesinde samimi ise, ters de olsa, ha
talı da olsa, vatan ihanetine de gitse asarım; ama sa
mimiyetinden dolayı saygı duyarım... Bütün mesele 
buradadır. 

Bu itibarla yeni gelen genç kadro, demokratik 
solun bilinçli kadrosu bunları artık yutmayacaktır ve 
bir seçimde Yüce Parlamentonun 2 3 sini işgal ede
cektir; yani seçimle işgal edecektir. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — işgal 
yok, seçim var. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Seçimle işgal 
edecektir. Zaten, bütün hukukî müesseseleri gayri 
meşru göstermenin hastalığı bazı çevrelerde neşvü
nema bulmuştur. Her şeyi kötü taraftan yorumlayan; 
yani kendisini tamamıyla kötü kavramların aynası 
şeklinde görenler de yok değildir. Bunun en basit 
bir misali olarak Meclis kürsüsünden söylenenlere 
temas edeceğim. Bakın bir partinin değerli sözcüsü 
söylüyor; Türk Milletinin çok yakından bildiği birisi: 
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«İçerisinde eksik işler vardır. Listede aday yapar
sınız, hesabını burada görürüz. Bir Mehmet Fey-
yat'ınız var, 7.5 seneye mahkûm. Eğer bunun şahsında 
Türk adliyesini siz aynı seviyede görüyorsanız, Ada
let Partisi olarak Mehmet Feyyatın şahsında.., 
falan, falan.... Mehmet Feyyat 7.5 seneye mah
kûm edilmiştir. İşte, bu tip dedikodularla bu tip so
kak dedikodularıyle bu memlekette ne propaganda
lar yaptırılmış ve Türk adliyesi üzerinde ne çirkin 
baskılar yapıldığı da, halen pek yakındaki ara rejimde 
gördüğümüz olaylardandır. 

Bu durum karşısında ben buradaki bir bakana 
soruyorum: Olayı yapan şahıs kimdir, hüviyeti ne
dir? Maalesef Bakan burada cevabını veremiyor; 
karşı taraf da, bunun hukukî olmadığını.. Ben, «Vi
ranşehir olaylarının bünyesinde müsademe var mıdır, 
yok mudur?» şeklinde konuştum; fakat bunu sorma
dım. Çünkü, müsademenin varlığı ile yokluğu, delil
lerin mahiyetindedir, mahiyetini izahtır. Dolayısıyla, 
dava açılmadığı için, gizli bir tahkikatı açıklamak
tır ve bunda sayın Bakanı rahatsız etmedim ve sor
madım. Bu konuda tecrübesi olan bir kişi olarak, bu 

şekilde hareket ettim; ama açılmış, veyahut da açıl
mak üzere olan ve bu sebepten zanlı, tutuklu kimse
ler vardır. Bunların hüviyetinin açıklanması da, âde
ta adalete baskı olacağı endişesiyle verilmedi. İşte 
Türkiye'de kendine göre maşallah, suphanallah tera-
zizi vardır; ağır tartmak istediği zaman, müşteri gel
diği zaman, satın alacağı zaman maşallah terazisini 
çıkarır; alıcı geldiği zaman suphanallah terazisini çı
karır. Bu şekilde işaretle «suphanallah, maşallah» 
demek suretiyle kantarları değiştiren bir vurguncu 
bakkalın hesabı içerisinde bunların tartışması yapılı
yor. Yüce Parlamentonun haysiyetini sıyaneten, bun
lara tenezzül etmemeliyiz. 

Ben ayrıca, kısaca fikir özgürlüğü bakımından 
düşüncelerimi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu or
tamı arz ederek konuşmama son vereceğim. 

Gereksiz yere fikirleri suçlandırma hususundaki 
faşist İtalyan ceza yasalarından aktarılan Türk Ceza 
Kanununun 141, 142 nci maddelerinin değiştirilmesi 
zorunlu hale gelmiştir. Bugün için kaba kuvveti fi
kir özgürlüğüne yeğ gören gayri millî cephenin arzu
ladığı cebir unsurunun bu maddelere ithali şarttır. 
Her fikir toplum için yararlıdır. Düşüncenin suç-
landırslması en ilkel topluluklarda, özellikle Müslü
manlığı kabul etmeden önceki şamanizm dinini be
nimsemiş Türklerdedir; cebir unsurundan yana olan
lar ve bunu sokmak istemeyenler. 
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Ayrıca Müslümanlığı, halen batıl düşüncelerle 
birleştirenler ve işyerlerinde hurafeyi ikameye çalı
şanlar katı şeriatçılığı cürümlere alet edenler, eski 
Arap bedevilerinin muzur ve tehlikeli fetvecılığmın 
yönteminden yararlanmak isteyenler, önerdiğimiz gi
bi fikir özgürlüğünü benimseyemezler. 

Üçüncü kadro : Keza Osmanlılarından daha ön
ceki Türk soylarından olan Selçuk Bey ve eşrafının 
özenti ve hatıralarıyla kafaları yozlaşmış siyasî kad
rolar dahi bu nurlu özgürlük lüzumuna inanamaz
lar. 

Bu, arada, efsanesi güvercin misâli, Keloğlan örne
ği, tesadüfen zenginleşen bazı sonradan görme, ikinci 
Dünya Harbi sonrası vurguncularından türeyen bir 
kısım sanayici ve ticarî çevreler ile toprak ağaları
nın da bilinçli olarak bu özfürlüğe karşı olmalarını 
olağan görmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, süreniz bitiyor efen
dim, lütfen bağlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sonuç ola
rak: Şamanistlere özenenler, hilafete özenenler, ko
kuşmuş ve modasını kaybetmiş Anadolu eşrafçılığma 
sığınanlar ile gayri millî vurguncu finans kapitalizmin 
yüzdecilerinin desteğinden medet bekleyenler, Tür-
kiye"de komünist ve anarşist eylemlere fırnsat verdik
lerini görmelerini, demokratik solun önerilerine ku
lak asmalarını tavsiye ederiz. 

Ayrıca, Türk halkı nezdinde oyunu yitirmiş ve 
sağın liderliği için her türlü anti - demokratik oyun
ları göze alarak nabza göre şerbet verenlerin sulta
sından kurtulmalarını diğer sağcılardan diler, say
gılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 

sindedir) ehemmiyetini muhafaza ettiği halde, görü
yoruz ki, Türkiye'de maalesef yavaş yavaş bulutlar-
arasında âdeta husufa, uğramıştır. 

Halbuki, her devletin hikmeti vücudu evvelâ, ilk 
vazifeleri olan adaleti tevzi etmek, emniyeti, asayişi 
sağlamak ve devletin istiklâlini muhafaza etmektir. 
Bu ana vazifelerinin yanında demokratik gelişmeyle 
birlikte, devletlere ekonomik, sosyal birtakım görev
ler tereddüt etmeye başlamıştır; ama bu görevlerin 
ortaya çıkışı, demin arz ettiğim gibi. devletin aslî va
zifelerini asla ihmal ettirmemelidir. 

Bizim Anayasamız esasen bunu muayyen bir öl
çüde bir esasa bağlamıştır. Bu Anayasada, devletin 
ekonomik ve soyal vazifeleriyle ilgili bölümünün so
nunda, (Ki, bu vazifeler 35 nci maddede başlıyor 
«Sosyal ve iktisadî haklar ve ödevler», 53 ncü mad
dede bitiyor) bu vazifeler şu sınırla kayıtlar altına 
alınmıştır. 53 ncü madde der ki : 

«Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal 
amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadî gelişme 
ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine ge
tirir.» Halbuki, adalet tevzii işleri dahil olmak üzere, 
diğer aslî vazifeleri bununla mukayyet değildir. 

Bütçe hukuku tedris edilirken, bütçe kanunlarının 
1 nci maddesinde devletlerin evvelâ harcamalarına 
ait madde yer almıştır. 2 nci maddede, bu harcama
ları karşılamak için gelirlerden bahseder. Bütçe hu
kuku vaktiyle şahısların aksine, devletin evvelâ aslî 
vazifelerini görmesi lâzımdır; ana prensip budur. 
Onu karşılamak için gelir arayacaktır. Şahıs, halbu
ki bunun tersine, imkânı şudur, ona göre harcaya
caktır. Buna bütçe hukukunda «devlet hizmetlerinin 
görülmesinde giderlerin, gelirlere tekaddümü prensi
bi» diyorlar. 

Bu kadar aşikâr iken, maalesef memleketimizde 
adalet bu hizmetlerin başında geliyor, son derece ih
mal edilmiştir. Benden evvel konuşan bütün hatipler 
bunun rakamlarını verdiler. Kadrosunun yarısıyla ça
lışır hale gelmiş, meslek cazibesini kaybetmiş, kim
seyi tatmin eder olmaktan çıkmış... 

Arkadaşlar; 
Bir memlekette adalet tevzi işleri bu dereceye 

gelmişse, o memleketin atisinden endişe etmek lâzım 
gelir kanaatini taşıyorum. Bu kanaatimi teyit eden 
Ceza Kanununun hükümleri vardır. Bendeniz 1937' 
de mezun oldum, Devletin umumî gücüne bakıyo
rum, yazılanlara, çizilenlere, hep bunlardan bir kıs
mını «Suçtur, takip edilmek lâzım gelir» diyorum, 
acaba kanun mu değişti diye tekrar beş yıldan beri 
Ceza Kanununu fakülte talebesi gibi okuyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Evvelâ, benden önce konuşan sayın hatibin endi
şesini bertaraf etmek için maruzatta bulunmak isti
yorum. İçinde bendenizin de bulunduğu Adalet Par
tisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi Hükümeti zama
nında teşkil edilmiş olan Devlet Güvenlik Mahke
meleri bir tarafta, Sayın Ecevit Hükümetinin tayin 
ettiği TRT Umum Müdürlüğü bir tarafta... Bunun 
mukayesesini vatandaşların vicdanına bırakıyorum. 
Hangi tayinlerden endişe etmek lâzım gelir; mukaye
sesi gayet kolay yapılabilir? 

Muhterem arkadaşlar; 
Devletlerin tarihî gelişiminde ekonomik, teknik ve 

sosyal sorunların artmaya başladığı devirde, Batı'da 
yine devletin aslî vazifeleri (Ki. adalet bunun içeri-
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Şimdi, Türk Ceza Kanununun ikinci k>>u . 
„ ..^ şahsiyetine 

«Cürümler» faslında 1 nci bab. '-P . 
, .., «ıJevletın arı ulusal şah-
karşı cürümler»; 1. <y" , 

.. cürümler»; bu ve bunu takiben 2 ncı 
sıyetır>« ' 
ıa.sıl, «Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler.» 

Arkadaşlar; 
Burada öyle suçlar yer almış ki, Türkiye'de mü

temadiyen bunlar işlenmekte ve maalesef takipsiz 
kalmaktadır. Meselâ, geçenlerde bir gazeteden bro
şür olarak kestim, dikkatimi çekti. Sonra Kanuna 
baktım; İstanbul'da TÖB-DER'in bir mecmuası çıkı
yormuş. orada şöyle bir yazı çıkmış : 

«Generaller askerleri daha iyi döğüşmeye çağır
dıkları zaman onlara, evlerini ve atalarının mezarla
rını koruduklarını söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. 
Onlara, başkalarının zenginlikleri için kanlarını dök
tükleri, bu yüzden öldükleri söylenmiyor...» vesaire. 
Burada, Türk Ceza Kanununa göre (madde 155) 
memlekette halkı askerlik hizmetinden soğutmak yo
lunda neşriyat veya telkinatta bulunmak suç. 

Arkadaşlar; 
Şimdi bunları nasıl karşılayacağız? Batı (bu ye

ni) toplu suçlan takip etmek için kendi bünyesinde 
organize olmuş. Bunun bir neticesi bizde. Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri var. Fakat bu kâfi gelmiyor. 
Bu türlü o kadar çok neşriyat yapılıyor ki, hakika
ten bunları takip etmeye imkân yok. Acaba şu iki 
fasılda yer alan Türk Ceza Kanununun mer'î hü
kümlerinde takibat yaptırmak için bilmiyorum. Ada
let Bakanlığı bünyesi içerisinde bu konularda ihtisas 
sahibi kişilerden mürekkep bir daire kurularak, Ada
let Bakanlığında Cumhuriyet savcılarını veya Devlet 
Güvenliği savcılarını «Şöyle bir şey var. dikkatinize 
sunarız» diye tahrik edemezler mi? 

Şimdi, keyfiyet buraya gelince, Sayın Feyyat ar
kadaşımın dediği 141 ve 142 nci maddelere temas 
etmemek mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunlar fikir suçu değil. Fikir suçu diye iddia edil

di, Anayasa Mahkemesi reddetti. Hâlâ ısrar edersek 
bunun sonunu alamayız ki... 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın yapacağı şey şudur : 
Bu maddeleri tecrim etmekten çıkartacak tadil teklif
leri yapmak... Bunu yapmalıdır veya Parlamentoda 
ekseriyeti yoksa, seçimlerde vatandaşlara demeli ki, 
biz Türkiye'de komünist teşkilâtı kurmaya, komünist 
partisi kurmaya mesağ vereceğiz, buna mâni olan 
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maddeyi kaldıracağız veyahut komünist propaganda
sına cevaz vereceğiz, bunu suç olmaktan çıkartaca
ğız... 

Bunu başka türlü halledenleyiz arkadaşlar. Bu fa
şizmden gelmiş, falandan gelmiş, filandan gelmiş... 
Anayasa Mahkemesinin bu hükmüne hürmetkar mı
sınız, değil misiniz? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gürsel Paşa 
da söyledi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Feyyat, ri
ca ederim efendim. 

FETHİ ÇELİK BAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; 

Muayyen bir devirde, muayyen bir ceza kanu
nundan almak, o memleketin rejiminin mühürünü ta
şımak değildir, Sayın Feyyat her memleket, kendi 
şartlarına göre kanunları tedvin eder ve bunu yapar
ken başka memleketlerin müdevvenatından da istifa
de eder, mukayeseli hukukla yürütülür bunlar. 

Bu bakımdan, benim, arkadaşlarımın bu mevzu
da vakit kaybetmelerine gönlüm razı değil; verimli ve 
müspet çalışmak için teşebbüse geçmelerini tavsiyeye 
değer görüyorum; niyetleri bu ise. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet Bakanlığının personel problemini hallet

mek için ne yapmak gerekirse Meclisler bunu yap
malıdır. Adalet Bakanlığının personelinin verimli 
olarak çalışabilmesini; yani adaletin tevziatı işlerinin 
rahatlıkla tevzi edilmesine medar olacak araç, gereç. 
bina; ne yapmak lâzım gelirse; bunu ön planda hal
letmek lâzım gelir. Batıda, gittiğim ülkelerde en aza
metli gördüğüm binalar yüksek mahkemelerin bina-
sıydı arkadaşlar; büyük binalar, azametli binalar. 
Bunu gördüm. Bunun vatandaş vicdanında bırakaca
ğı bir tesir var arkadaşlar. Kiralık binada adaletin 
ne ölçüde, hele yüksek mahkeme adaletinin nasıl tev
zi edileceğini lütfen vicdanınızda bir muhakeme edin 
canım... Olmaz bu. 

Bu bakımdan, prensibini demin arz ettim; Tür
kiye bu adalet cihazını öne alarak her yönüyle sü
ratle ıslah etmelidir. Çünkü memleketin selâmeti 
bundadır. «Adalet mülkün temelidir.» Bunun keli
mesi mühim değil ki. Ef'al-i harekâtınızla, politika
nızla bunu gösterin ki ben, o zaman adaletin mül
kin temeli olduğuna inanayım, vatandaş da inansın. 
Tatbikatımız, adaletin mülkün temeli olduğu istika
metinde değil maalesef. 

Şimdi, Bakanlıkla alâkalı bazı şeyler var. Bunlar
dan birisi adlî zabıta. Hakikaten memleketimizde 
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muayyen mesleleri siyasî partiler arasında münaka
şa edilir olmaktan çıkarmak lâzım arkadaşlar. Bu 
adlî zabıtayı süratle kurmalıdır. 

Sonra, Yargıtay'da 270 bin dosya var arkadaşlar. 
Bu nedir?.. Adalet Bakanına yıllardan beri söylerim; 
«Türkiye'de vatandaşları mahkemeye düşürecek veya 
düşüren sebepleri bertaraf etmek için çalışmalar yap
sak da şunu asgarî hadde indirsek ve ondan sonra 
da hakikaten ilk mahkemelerle, bidayet mahkemele
riyle Yargıtay arasında ikinci derece mahkemelerini 
de kuruversek. Bir denesek muayyen bölgelerde pi
lot çalışmayla... Bu 270 bin dosyanın altından kim
se kalkamaz arkadaşlar; yani insaf işidir. Bu itibarla, 
bu işlerin süratle ele alınmasında büyük fayda gö
rüyorum. 

Ayrıca, şu elimdeki kitaplar bütün bu dediğim 
neşriyatla alâkalıdır ve Adalet Bakanlığındaki arka
daşların bunları okumalarını bilhassa rica edeceğim, 
kendilerini yakından ilgilendiriyor, baştan aşağı suç 
dolu; ama bütün bunlar takipsiz kalıyor; yetişemi
yorlar her ilgili okuyamadığı için. 

Bir de, memleketimizde adalet tevzii işlerini icra
dan ayırt ettik, iyi ettik, onda tereddüdüm yok; fa
kat icrayla bunun bir irtibatını da muayyen ölçüde 
kurmak lâzım mı, değil mi?.. Bunu bir düşünmek 
lâzım. Mahkemelerde işlerin kötü yürüdüğünden şi
kâyetçi olursak ve bir Adalet Bakanı kalkar da «Ca
nım, benim yetkim nedir ki, şikâyet ediyorsunuz.» 
derse bence haklıdır. Çünkü elinde yetki yok. Bu 
itibarla bakalım, Batı ülkelerinde bu nasıl halledil
miş; hem ayırt etmiş, hem de bu şikâyetleri asgarî 
hadde indirmiş. Nihayet bütçesini müdafaa ediyor 
ve bütçesini müdafaa ettiği heyetler üzerinde, uyarı
cı olarak dahi bilmiyorum ne ölçüde yetkisi var. Bir 
ara galiba 1961 Anayasasının son bir fıkrası ile Yük
sek Hâkimler Kuruluna müşahit olarak girerdi. 

Arkadaşlar; 
İtalya Anayasasında Yüksek Hâkimler Kurulunun 

Başkanı, Cumhurbaşkanıdır. Biz de, Kurucu Meclis 
zamanında idare kısmiyle ilgili o maddelerle pek 
meşgul olamadık; ana temel haklarla ilgilendik. Ada
let Bakanından rica edeyim; Batı'da bu nasıl ahenk
li bir hale getirilmiş? Ki, adalet tevziinde hem ada
let müstakillen icra-i kaza etsin, hem de bununla alâ
kalı bazı aksaklıklar olursa adalet bakanı sorumlu 
olabilsin. Bu ikisini bağdaştıran bir formül bulmanın 
yolunu arayalım diye düşünürüm. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lütfen bağlayınız 
efendim. 
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. ~T* ÇELİKBAŞ (Devamla) — Teşekkür ede
rim, esasen bitti. 

Tekrar rica edeceğim; yıuo.. . . . . 
Eskiden Avrupa'ya gönderilirdi, çok mümta*. . . t 

çiler yetişirdi, üniversiteleri beslerlerdi; ama şimdi 
bilmiyorum gidiyor mu, gitmiyor mu? Yani, perso
nel politikasına, bina, araç, gereç vesairesine ön plan
da yer vermekte memleketin selâmeti bakımından 
fayda görüyorum. Hükümette, bunu süratle ele al
masını temenniye değer gördüğüm için arz ettim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal?.. Yoklar. 
Sayın Kâzım Kangal?.. Yoklar. 
Sayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Gecenin bu saatinde konuşmam ile on dakikayı 

bile doldurmak istemiyorum. Bu sene öyle gözükü
yor ki, seçimler yenilenecektir. Seçmen kütüklerinin 
yenilenmesi sırasında, yeniden yazılması esnasında 
bazı hususlara dikkat edilmesi için temennide bulun
mak üzere söz aldım. 

Ancak, bu konuya başlamadan önce, bir sözcü 
arkadaşımın partime olan bir sataşmasını nazik bir 
cümleyle cevaplandırmak istiyorum. Adalet Partisi 
Sözcüsü arkadaşım, «Halk Partisi Sözcüsünün şah
sına güvenim vardır; ama partisine ve Genel Baş
kanına itimadım yoktur.» dediler ve «Hâkimlere ve
rilecek tazminat konusunda samimî davranmadığı
nı» söylediler; 

Eğer bu sayın arkadaşım bugün dört saat önce 
Meclisten geçen ve hâkimlerle ilgili tazminat konusu 
görüşülürken Sayın Adalet Bakanının konuşmasını 
dinleseydiler ve Sayın Adalet Bakanının orada, «Bu 
tasarıyı bundan evvelki Ecevit Hükümeti Meclise 
sunmuştur.» dediğini duysaydılar, sanıyorum bu iti
matsızlığını belirtmeyeceklerdi. Bunu belirtmekle ye
tiniyorum. 

Seçmen kütüklerinin her sene yazılmasında birta
kım şikâyetler olmaktadır. Birçok vatandaşlar, çeşit
li sebeplerden dolayı oylarını kullanamamaktadırlar. 
Devlet olarak bizim görevimiz; seçmene, seçme hak
kını sağlamaktır. Onun görevi, sandık başına gitmek 
ve hakkı da, beğendiği bir siyasî partiye oyunu ver
mektir. Bunları sağlayamadığımız müddetçe her sene 
yüz binlerce vatandaş oyunu rahatlıkla kullanama
maktadır. 

Bir de, kasıtlı örgüt kurarak bir kısım seçmeni 
yazmama durumu vardır. 1973 seçimlerinde Türkiye' 

-272 — 



C. Senatosu B : 32 11 . 2 . 1975 O : 3 

de bu maalesef olmuştur. Bir örnek vermek istiyo
rum : Adana'da bir Tıp Fakültesi ve bu Tıp Fakül
tesinin de bir yurdu vardır. Yurt, bugün cinayetler 
işleyen komandoların elindedir. Komandolar, Adana 
seçimlerinde sadece Alpaslan Türkeş'in partisine oy 
verecek olanları toplamışlar, yemin ettirmişler, onun 
' - M a k i partilere ya da şahıslara oy vermesi muh
temel veya , -^merine o y vermeyeceği muhakkak 
olan kimseleri seçim — ; * ü n e yazmamışlardır. Se
çim kütüğü yazılışını yurtta kom<A,.j..>iqr yönetmiş
lerdir. Kendilerine oy vermeyecek olan kımsu».-; 
bilerek yanlış yazmışlardır. Sandık başına giden ya
şı gelmiş öğrenciler oylarını kullanamamışlardır, ki, 
bu öğrenciler daha önce Erzurum'daydılar, Erzurum 
Tıp Fakültesinde okuyorlardı, oradan Adana'ya gel
mişlerdi. Erzurum Tıp Fakültesinde de, camiye gi
den öğrencilere, «Ülkü ocaklarına yazılmazsanız iba
detiniz kabul edilmez.» diye baskı yapmışlardır, «Mil
liyetçi olamazsınız» demişlerdir. Onda muvaffak ol
dular, seçmen kütükleri yazılırken yaptıkları büyük 
hak yeme işinde de muvaffak oldular. Sonra, iş ne
reye kadar gitti?.. Bunlardan cesaret ala ala cinayete 
kadar gitti. Şimdi, yargılanıyorlar. 

Hatırlayacaksınız 8 Aralık 1974 tarihinde Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit 
Adana'da bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda herkes 
teneke çalınacağını umuyordu, öyle propaganda edil
mişti. Çünkü, geçenlerde bu kürsüye gelen bir sayın 
senatör arkadaşım, âdeta Adana'daki, Çukurova'da-
ki pamuk ağalarının öyküsünü getirmiş, TRT'yi suç
lamak için pamuk işçilerinin öyküsünü anlatan o fil
min demirperde gerisinde çekildiğini söylemişti. Hal
buki ben o filmi çok zayıf bulmuştum: çünkü işçile
rin perişan halini iyi tespit edememişti. 

İşte, Adana'da pamuk ekicilerini ve işçilerini bu 
kadar perişan eden ve bir Ecevit Hükümetinin za
manında perişan olan halk, Adana toplantısında Ece-
vit'i tenekeyle karşılayacaktı, öyle umuyorlardı. Öy
le olmadı; aksine, şimdiye kadar hiçbir parti lideri
nin Adana'da toplayamadığı kalabalığı Ecevit gördü; 
biz gördük. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Adalet Bakan
lığı Bütçesi üzerinde konuş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efen
dim. Buyurunuz Sayın Bilgen, devam edin efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sonra, bunu sa
bote etmek için tertip alan komandolar hırçınlaştı-
lar. Hattâ; toplantı alanının kenarında bir apartman 

inşaatı vardı, devam ediyordu, o gün Pazar olduğu 
için tatiidi; konuşmanın bir yerinde bir adam pen
cereye çıktı, üstünde işçi tulumu vardı, bir elektrikli 
matkapla demirleri delmeye başladı. Tabiî, gürültü 
olunca dinleyiciler yuhalamaya başladılar; adam sı
rıttı, etrafına bakındı, Sayın Ecevit de, «İşçi karde
şimiz bize herhalde birkaç dakika müsaade eder» 
dedi. Adamın görünüşünden ben pek de işçiye ben
zer bir taraf göremedim. Çünkü elindeki matkapı 
pek rahat tutamıyordu. Bir müddet sonra adam ko
nuşmanın cazibesine kapıldı ve işini bıraktı, tamamiy-
le o navanın içine girdi. Sanıyorum, bundan da mü
teessir olan komandolar, işte bildiğiniz gibi biraz 
sonra orada bir zavallı işçiyi öldürdüler, yaraladılar, 
şimdi mahkemeleri devam ediyor. 

.Şunu demek istiyorum : Bir kimse küçük bir suç 
işler, takipsiz kalır; daha büyüğünü işler takipsiz 
kalırsa, en büyüğünü, cinayete kadar varanını işler. 
İşte bunların başlangıcı, birçok yerlerde gördüğümüz 
gibi seçim kütükleriyle başladı. 

Şimdi benim Yüksek Seçim Kurulundan temen
nim; yurtlar, ister aşırı sağcıların elinde olsun (ko
mandoların), ister aşırı solcuların elinde olsun, (Her 
iki kulübü diyeceğim âdeta) şartlanmış kişiliklerin
de diğerlerine, kendilerinden gayrilerine oy ve söz 
hakkı tanımadıklarım görmekteyiz. 

Bu bakımdan, bu yurtlarda seçmen kütükleri ya-
pîhrken, mutlak surette Devletin itimat edilir bir me
murunu kontrolör olarak oraya vermeleri gerekir; 
ki, oradaki bütün öğrenciler hangi partiye mensup 
olursa olsun, siyasî kanaatleri ne olursa olsun... Çün
kü o yurtlarda sadece Türkeş'in. ya da aşırı solcu
ların adamları yoktur, yüzde 90'ı normal öğrenciler
dir, çeşitli partilere oy vereceklerdir. İşte bunların 
hakları gereğince oy vermelerini sağlayacak şekilde 
muntazaman seçim kütüklerine yazılmalarının sağlan
masını dileyeceğim. 

Ben, bu maksatla söz aldım. Gecenin bu saatinde 
sizleri fazla meşgul etmek istemiyorum. Bu vesileyle 
bu Bütçenin Adalet Bakanlığına ve Türk milletine 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bendeniz, Adalet Bakanlığı Bütçesi sebebiyle bu 

Bakanlıkla ilgili bazı konulara temas edeceğim. 
Türkiye'de trafik kazaları haşin bir şekilde ve 

acınır bir durumda devam etmektedir. Buna sebep 
olarak da vasıtanın şoförü veya kaptanının hatasın-
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dan ziyade bunun, arabadaki arızadan ileri geldiği 
ve şoförün iradesi dışındaki sebepten dolayı olduğu 
ileri sürülür ve bu kazalarda ölüme sebebiyet veren
lerin suçlan da cezasız kalır. Betahsis taksirli suçlar
da suçun para cezasına çevrilmesi ortaya çıkınca, 
vatandaş ceza hükmünün tatbik edilmeyeceğini gö
rünce, 5 - 6 - 1 0 kişinin ölmesine rağmen, suçun para 
cezasına çevrilerek suçlunun cezadan kurtulduğu 
müddetçe, bu suçların işlenmesine devam edilecek
tir. 

Bendeniz, Adalet Bakanlığından bu kanunun ta
dili suretiyle; yani suçun para cezasına çevrilm» >-İU~ 
rumunun ortadan kaldırılmasına taraftarım. Bugünkü 
sosyal durumda kanaatim budur. 
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müspet görmekteyim. Ancak taşrada çalışan ve bi
rinci sınıf hâkim mertebesine kadar gelmiş olup, mü
fettişler tarafından müspet rapor almış ve aynı za
manda hüküm verdiği kararlar da tasdikten geçmek 
suretiyle birinci sınıf hâkim olarak bu kimselerin 
Yargıtaya seçilmelerinde kulağımıza bazı sesler gel
mektedir. Burada Yüksek Hâkimler Kurulu Yargı
tay'a seçeceklerini kendi aralarında taV-:- ^ ı m ı § l e r 

ve ona göre de seçmektedir'- ~ c n b u n u b i r r i v aY e t 
olarak istiyorum- - " * taşralardan da bu ses geliyor. 
ffac^cca rica ediyorum, bu seçimde (Yargıtay son 
mereidir) bir kayırma olmasın, seçimde vicdanî ka
naat kullanılsın. Benim ricam ve tavsiyem budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Diğer bir konu da. müfettişler konusudur. Müfet
tişler üzerinde gayet titizim. Müfettişe eskiden «Hal
kın gözüdür» denirdi, oysa şimdi o hale geldiler ki. 
verdikleri raporlar muamele görmez duruma geldi. 
Yoksa, bunlar tahkikatlarını bitaraf olarak yapmı
yorlar mı?.. 

Muhterem ark adaşlarım; 

Bu konuda size bir hatıramı anlatacağım. Vak
tiyle ortaokul talebesiydik, bulunduğumuz yerde de 
bir mal müdürü vardı. Bunu geçen sene de arz et
tim, yine de arz etmek zorundayım; çünkü gördü
ğüm tatbikat budur. Tek parti devrinde mal müdü
rünün korkusundan kimsenin bir tek kelâm söyle
mesi mümkün değildi. Bizim mıntıkamıza da o za
manlar kervan gelirdi ve müfettişler de kervan üze
rinde kar yağışı altında, karla kaplı yollardan tüccar 
hüviyetine bürünerek teftişe gelirlerdi. Bir gün Ferid 
Melen arkadaşımız da bu mal müdürü mevzuunu 
tahkik etmek üzere aynı şekilde geldi, tahkikatını 
yaptı ve öyle deliller meydana çıkardı ki. neticede 
bütün suçluları hapse soktular; oldu bitti. 

İşte müfettişleri de böyle istiyoruz. İşte, bu arka
daşın geldiğini bilen olmadığı gibi, bir hafta da git
ti, dağlarda yattı. Şimdiki müfettiş arkadaşlara ba
kıyorum. geldiğini biliyoruz müfettişin. Benim anla
dığım, tahkik konusu üzerinde müfettişin geldiğinin 
bilinmemesi lâzımdır. Hangi konu üzerinde müfettiş 
geliyorsa, o konu ile ilgili kimselerle arkadaşlık yap
maması lâzımdır, bu kimsenin. Şayet arkadaşlık ya
parsa, o zaman, o tahkikata mevzu olan hâkim ve
ya savcı arkadaş ile konuştuğunda vatandaş ürperi
yor; acaba müfettiş bununla anlaştı mı diye. Binae
naleyh, burada müfettişin bitaraf olmasını hassaten 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci bir konu, savcılar konusudur. İcra. kuvvet 

ayrımı prensibine göre bir kaza durumudur; yani 
hakkı kazadır. «Hakkı kaza» deyince bunun içine 
savcılar da girmektedir. Biz nasıl ki, burada Cum
huriyet Senatosu olarak kanun tedvin ediyorsak, sav
cılar da icra olarak bu kanunu tatbikle mükelleftir
ler. Türkiye'de bugünkü ideolojik durumlar sebebi}'-
le talebe ve toplum hareketlerinde birtakım suçlar 
işlenmektedir ve bu suçların bir kısmı da failsiz kal
maktadır. Burada failsizliğe delil olan konu, daima 
tahkikatların polis vasıtasıyle yapılmasıdır; ki. bu taş
rada da vakidir. Anladık, taksirli suçlara polis git
sin. tahkikatını yapsın; ama ölüm vaki olmuşsa ve 
bu gibi hadiselerde savcılar bunun tahkikatını polise 
vermişse bu olmaz, muhterem arkadaşlarım. Bu gibi 
hallerde, bir tahkikatın, soruşturmanın inceliklerinde 
bir polisle, bir savcının tahkikatı arasında büyük 
fark vardır. O zaman polisi de savcı yaparız, mesele 
hallolur gider. 

Onun için Adalet Bakanlığından ricam; bu gibi 
toplum hadiselerine dikkat ediyoruz, soruyoruz ve 
öğreniyoruz ki; tahkikatı polis yapmıştır. Ben bunu 
kabul etmiyorum. Cumhuriyet Savcısı ciddiyetle tah
kikata el uzatmalıdır ve polise emir ve komutayı 
Cumhuriyet Savcısı vermelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üçüncü bir konu; Yüksek Hâkimler Kurulu va

sıtasıyle Yargıtaya üye seçilme meselesidir: ama bu
nun dedikodusu taşraya kadar geliyor. 

Benim Yüksek Hâkimler Kuruluna, şu andaki ic
raatı itibariyle (bundan önceki safhaya göre) itima
dım vardır. Bu bir kanaat meselesidir. Bilhassa hâ
kim müfettişlerden sonra, Yüksek Hâkimler Kuru
lunun bazı tasarruflarını taşra teşkilâtlan itibariyle 
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Muhterem arkadaşlarım; diğer bir konu da, Me
denî Kanunumuzdaki iştirak halindeki mülkiyet ko
nusudur. Bu iştirak halindeki mülkiyet konusu büyük 
zorluklar çıkarıyor. 

Bir de medenî hukukda olan ipotek ve borç se
nedi, irat senedi konusu var. Bunların biri yaşıyor, 
birkaçı yaşamıyor. Bakanlıktan ricam odur ki, bu 
sosjc. . , ; v a m d a vatandaşın işlerine engel olan ve 
işlerini zorlaştırau . . . ^ , l k kaideleri var olduğundan, 
Medenî Kanunda birtakım tauv.<îMqrın yap^ması v e 

bunların bünyemize uydurulmasıdır; hatla, ./onjden 
bir Medenî Kanunun tedvin edilmesidir. 

ikinci bir ciddî mesele de; ben, Usul Kanununda 
«Gıyap» in kalkmasına taraftarım. Usul kaidelerinin 
uzatmasından dolayı orta yerde 50 senelik muhake
meler var. Ne zaman bitecek bunlar; anlamıyoruz 
ki... 50 sene devam ediyor; yani 50 sene devam eden 
muhakemeler var. Bir defa bu gıyap uslünü kaldıra
lım. Yazılı usulde bunu da seri muhakemeye tabi tu
talım, asliye mevadında davanın biran evvel bitme
sine gayret edelim. 

Bu bakımdan, usul muhakemelerinden gıyabın 
kaldırılmasına taraftarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konuya daha temas 
edeceğim. 

Şimdi diyoruz ki, delil fıkdanı sebebi ile maznuna 
delil bulunmadı, beraat etti. Ben buna inanmıyo
rum muhterem arkadaşlar. Vaktiyle avukatlık haya
tımda Emin Baloğlu isminde bir hâkim arkadaş bize 
hâkimlik yaparken, vatandaşın biri, diğerini döver. 
Mağdur diyor ki, «Beni dövdü» maznun diyor ki, 
«Dövmedim.» Başka delil yok. Bu hâkim arkadaş bir 
illiyet kurup; maznunu mahkûm etti ve temyiz tas
dik etti. Delil?... Delil de yok. 

Şimdi bu kaziyeden yürüyorum; o halde; hâkim; 
hâkim olursa adalet yerini buluyor. Bu münasebetle 
de bir hususa değineceğim. Cumhuriyet Halk Par
tisinin Gençlik Kolları son assubaylar hadisesinde 
bir bildiri yayınlandı; Arif Hikmet Yurtsever arka
daşım da Millî Savunma Bütçesinde bunu okudu, 
zapta geçirtti ve assubayların bu tutumları da C. H. 
P. tarafından reddedildi. Bu davranış güzel muhte
rem arkadaşlarım; ama bunda sizin reddiniz kâfi de
ğildir. Çünkü, 2 000 assubayın hayatı ile oynandı bu 
hadisede. Biz bu hususta Ecevit'i suçlu görüyoruz. 
Sayın Ecevit'in şahsen beni tatmin etmesi için bunu 
televizyonda tekzibi lâzımdır. Neden diyeceksiniz?... 
Çünkü, illiyet prensibine dayanıyoruz; Emin Baloğ
lu adlı hâkimin vermiş olduğu mahkûmiyet kararı 
gibi. 

Sonra, aradan çok geçmedi. Elâzığ'da halk ile po
lis çatıştı. Hürriyet Gazetesi yazıyor. «Bunların içe
risinde C. H. P. Gençlik kollan, TÖBDER ve DİSK 
var» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz kardeşçe yaşamak kararındayız. Hele bizim 

Kahraman Maraş ve Elâzığ'a gittiğiniz zaman görür
sünüz ki, bir kardeşlik tesis etmişizdir; bilmem kürt-
müş, aleviymiş, şuymuş, buymuş, çerkezmiz; hep kar
deşiz ve kardeş olmaya da kararlıyız muhterem arka
daşlarım. Bu kardeşlikte kız vermişiz, kız almışız, ak
raba ^A«,,,S U Z ) İstiklâl Harbinde ölmüşüz, Çanakka
le'de ölmüşüz; yaşa-m^mızı temin etmişiz, bugün de 
ölmeye hazırız. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) Ankara'da bu iş sökebilir; bizim mıntı
kalara gelince sökmez. Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Kolları her yere böyle girer ve anarşi olayına 
devam ederse, Ecevit'in bunu da tekzip etmesi lâzım
dır. Yoksa burada dahi Ecevit'i suçlu görüyoruz; bu 
hadiseler bir gün bizim bölgemize de atlayacaktır 
muhterem arkadaşlarım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. G. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen?... Yoklar. 
Sayın Raif Eriş, buyurunuz. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Adalet Bakanlığının değerli mensupları; 

Adaletin en önde gelen değerli temsilcileri olan hâ
kimlerle, adaletin vazgeçilmez unsuru bulunan avu
katlara ait iki hususu arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Adalet tevzi etmenin sosyal ve hukukî bakımın
dan yüceliği ve değeri hakkında kitaplar dolusu söz
ler söylenmiş ve yazılmıştır. Bunun yanında halk da, 
hâkimler için, «Adalet tevzi etmek, Peygamberlik 
mesabesinde bir iştir» diyerek, buna dair değer hük
münü ifade etmiştir. 

Şu halde, gördüğü iş itibariyle sonsuz yüceliği 
verdiğimiz hâkimlerimize de, yüceliği ile mütenasip 
bazı haklar tanımak bir kadirşinaslık olacaktır. Bu 
seneki bütçe konuşmalarında hâkim tazminatlarının 
yüzde 50 nispetine çıkarıldığını memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Ben, bu tazminatların bir yıllığı
nın peşin olarak mümkün değilse, hiç olmazsa 6 aylı
ğının peşin olarak verilmesini önermekteyim ve temen
ni etmekteyim. İnsanın memuriyet kademesi ve gör
düğü vazife değiştikçe, sağdan - soldan ödünç para 
isteme zorunluğu artıyor. Bunu hepimiz nefsimizde 
hissetmişizdir. Bir hâkim, elbette ki nihayet bir fa-
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nidir, bir insandır; onun da muhtelif zamanlarda top
lu paraya ihtiyacı bulunacaktır. Çocuğunu evlendi-
recektir, kendisinin başka bir ihtiyacı vardır veyahut 
dinlenmeye gidecektir. Bu toplu parayı nereden bula
cağım diye büyük bir düşüncenin içine dalmakta ve 
sıkıntı çekmektedir. Eğer siz bu parayı toptan öder-
seniz makbule geçer. Zaten bütçeye baktım, hepsi 
35 milyon lira civarındadır. Bunun belki hepsini hâ
kimler ilk ayda değil de, senenin altıncı ayında alır
lar ve bu suretle bunun Hazineye büyük bir yük ve 
sıkışıklık getireceğini de zannetmiyorum. Bu, birinci 
önerim. 

İkinci önerim; mahkemelerin vazgeçilmez unsuru 
olarak tavsif etmek istediğim avukatlar hakkında
dır, Bugün bir gerçektir ki, Türkiye'nin birçok böl
gesinde silâhsız, tabancasız insan yok. Bunu gözönün-
da tutan 6186 sayılı Kanun, bir tüzük ile hâkimlere, 
sorgu hâkimlerine, savcılara ve hatta ücra memurla
rına silâh taşıma ruhsatı verilmesini öngörmüştür. 
Avukatlara böyle bir hak tanınmamaktadır. Avukatlar 
da mahkeme heyeti ile beraber keşiflere gitmekte, da
vacı ve davalı ile karşı karşıya gelmekte ve bunun 
sıkıntısını çekmektedirler. Tabanca taşımıyor değil
dir, taşıyordur; ama bunlar da hâkimler gibi, savcı
lar gibi bunu kendisine resmen verilmiş bir hak ola
rak, kullanabilirlerse o zaman, kendilerine de huku
kî ve resmî bir kuvvet vermiş olacağız. Bu da bir 
bakıma yerinde ve faydalı bir hizmet olacaktır. 

Ben, bunu arz etmek üzere huzurunuza çıktım. 
Bütçenin Türk hâkimlerine ve Türk adaletçilerine 
hayır ve uğur getirmesini diler, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Kutluk, buyurunuz. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka

nım, değerli senatörler; 
Adalet Bakanlığı Bütçesi müzakereleri sırasında, 

hapishanelerde okutulan derslere ve sanat eğitimine 
değinmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Hasbelkader hapishanelere düşen vatandaşlarımı
zın okuma - yazma bilmeyenlerine okuma - yazma 
öğretilmesi, okur - yazar olanlarını daha da geliştir
mek için takibedilen eğitim - öğretim faaliyetlerinin 
yerinde ve mükemmel bir görev olduğunu kabul et
mek gerekir. Millî Eğitim Baaknlığıyle ortak yürütü
len bu organizasyondan sevinç duyuyoruz. 

Hapishanelerde çalışan öğretmenlerimizin türlü 
dertleri vardır. Millî Eğitim Bakanlığıyle Adalet Ba
kanlığının müştereken faaliyet göstererek bu feda

kâr öğretmenlerimizin dertlerine eğilmelerini önemle 
istirham ediyorum. 

Eğitim ve öğretim malzemeleri yoktur. Doğru dü
rüst dershaneleri yoktur. Bu yokluklar içerisinde fe
dakârca görev yapan öğretmenlerimizin, maddî im
kânlara da kavuşturulmasında zaruret olduğuna inanı
yorum. 

Yukarda da ifade ettiğim gibi, bu kisı>r*""' "aS~ 
belkader hapishanelere düşen v~ - ^urbanı kardeş
lerimize, okuma. v—*> s a n a t ' a h I â k v e f a z i l e t d e r s " 
leri v ~ ı C K ! onları cemiyete faydalı hale egtirdikleri-
ni hiç kimse inkâr edemez. Hapishanelerde geçirdik
leri acı günlerini mahkûm kardeşlerimize hiç olmaz
sa unutturmaya çalışanların, düşünürken bile ne gü
zel insanî ve ulvî bir görev ifa ettiklerini söylemeye 
lüzum yoktur. 

Bu sebeple, hapishanelerde okutulan derslerin, öğ
retilen sanatın büyük bir manevî değer taşıdığı orta
dadır. Eğer fırsat bulunursa, hapishanelerde eğitim, 
öğretim ve sanat eğitimi faaliyetlerine daha da önem 
verilmesini saygıyle arz ediyorum. 

Bütün sözcü arkadaşlarımızın ifade ettikleri hu
susa kısaca ben de değinmeden geçemeyeceğim. 

Taşradaki adalet cihazının türlü dertleri vardır. 
Mahkemeleri, icra memurlarını, diğer dairelerden kâ
ğıt, kalem, kırtasiye ve saireyi dilenir durumdan kur
tarmak lâzımdır. 

«Adalet mülkün temelidir», prensibinin vatandaş 
nazarında zedelenmemesi için, hâkimlerimizin yaşan
tısını güvence altına almak Yüce Meclislerimizin en 
önemli görevlerinden birisi olmalıdır. Bugün MHlet 
Meclisinde kabul edilen tasarının, Senatomuzda da 
aynı anlayışla kabul edilerek kanunlaşacağından emin 
bulunuyoruz. Böylece, hâkimlerimizin yaşantılarının 
güvence altına alınmış olmasından sevinç duyacağız. 
Aynı güvenceyi Adliyemizin diğer personeline de 
vermek görevimizdir. Dairelerinin en iyi şekilde tef
riş edilmesini istirham ediyorum. Zira, Adliye Daire
lerinin durumunun vatandaş üzerinde büyük müspet 
ve menfi etkisi olduğu meydandadır. 

Bu itibarla, taşradaki mahkemelerimizin tefriş 
edilmelerini, bunların dertlerinin üzerine eğilinmesi-
ni bu münasebetle söylerken, Adliye Vekâleti Bütçe
sinin, adliye mensuplarına, Yüce Milletimize uğur ge
tirmesini en içten saygılarla Yüce Tanrı'dan niyaz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Baş
kanlığı Bütçesinin tümü üzerinde yapılan konuşmalar 
bitmiştir. 
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Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu, buyuru
nuz efendim. 

ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

Bütçemizin müzakeresi gerçekten 7 Şubatta idi, 
ancak Adalet Bakanlığı Bütçesi önüne Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi alınmıştı; Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanı arkadaşlarımın başvurmaları üzerine, Adalet 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzakereler ertelendi. 
9 Şubatta da istemeyerek hastalandım; o gün rica 
ettim, müzakereler bugüne ertelendi. 

Bütçe Yüce Parlamentoya sevk edildikten sonra, 
Hükümetin malı olmaktan çıkar, Yüce Parlamento
nundur. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, Sayın Baka
nın ateşi var, sandalyeye oturarak konuşmasını öneri
yoruz. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim, alâkanıza teşekkür 
ederim. Böyle daha rahat konuşabileceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Onun için konuşmamda da kusurlu ol
mama dikkati içinde bulunacağım, fazla vaktinizi is
raf etmeyeceğim. 

leklerine karşılık teşkil edecektir. Bazı sorular bu 
sunuşlarımda karşılıksız kalırsa, arkadaşlarımın uyar
malarını istirham ederim; kendilerine hemen cevap 
vermek mümkün olmazsa, yazılı arzı cevap ede
rim. 

Genel nitelikteki konuşmam, infaz müesseseleri
mizi de kapsamak üzere, teşkilâta, mahkemelere ge
len iş miktarına, infaz sistemimize ve yasalar üze
rindeki çalışmalarla, alınması gerekli tedbirlere iliş
kin olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1961 Anayasamızdan sonra, hâkimlerin atanma

larından itibaren bütün özlük işleri Yüksek Hâkimler 
Kurulunca; Cumhuriyet Savcılarının da, idarî yön
den Adalet Bakanına bağlılıkları devam etmek üzere, 
atamaları, nakil ve terfileri, (Temyiz hâkimliğine 
seçilmeleri hariç) Yüksek Savcılar Kurulunca yürü
tülmektedir. 

Bu iki Anayasal organ, Anayasanın buyruğu 
içinde çıkarılan özel yasalarına tevfikan hizmet gör
mektedirler. Adalet Bakanının, bu iki organla olan 
ilişkisi değişiktir. Bakan, Yüsek Savcılar Kurulu
nun Başkanıdır; Yüksek Hâkimler Kuruluna ise, ge
rekli gördüğü hallerde başkanlık eder ve keza ge
rekli gördüğü hallerde bir hâkim hakkında disiplin 
kovuşturması açılmasını ister ve kanunda gösterilen 
diğer müteferrik yetkilerini kullanır. 

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ise, maalesef 
İmparatorluktan müdevver 22 Mayıs 1327 tarihli 
Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamname-i Dahilisi
ne göre vazife görmektedir. Keza, İmparatorluk 
devrinde cezaevleri, İçişleri Bakanlığına bağlı ol
duğu için, bugün Bakanlıkta mevcut Ceza Tevkif 
Evleri Umum Müdürlüğü, özel kanunu ile Bakanlık 
Merkez Teşkilâtına alındı. 

Merkez Teşkilâtı hakkında, Hükümetçe sunulan 
bütçe tasarısında yeteri kadar açıklama bulunduğun
dan, bunun üzerinde fazla durmayacağım. 

Taşra teşkilâtımıza gelince: Bununla, daha çok 
mahkemeler teşkilâtını kastediyorum. Üzüntüyle 
arz edeyim; genel mahkemeler teşkilâtı kanunu bu
lunmadığından, mahkemeler halen seriye mahkeme
leriyle, aşağıda arz edeceğim nedenlerle, bugün bu
lunmayışları büyük boşluk teşkil eden istinaf mah
kemelerini ilga eden Muhâkim teşkilâtına ait ahkâmı 
muaddil Nisan 1340 tarihli Yasaya göre kuruludur. 

Şimdi, bu takdimimde, istihfaf kâr ifade edası 
gördünüzse, katiyen böyle bir niyetle tasarı adını 
anmadım, aksine ben bu kanunu dahi bugün uygu-

Konuşmalardan çok duygulandım. Değerli hukuk
çu arkadaşlarımıza ve meslek mensubu olmamalarına 
rağmen, memleket meselelerine vukufları sebebiyle 
çok kıymetli mütalaalar serdettikleri için diğer arka
daşlarıma teşekkürlerimle sözlerime başlayacağım. 

Şunu da arz etmeme müsaadenizi rica ederim. 
Artık «Güvenoyu almamış bir Hükümet» sözü dili
mize vird oldu. Emaneti teslim edene kadar, naçiz 
bir hukukçu olarak, tam yetki ile mücehhez bir Hü
kümet olarak kendimizi mütalâa ediyoruz ve şüphe
siz bazı tasarruflardan kaçınıyoruz; ama mümkün 
olanların icrasına da özel bir dikkat gösteriyoruz. 
Bu itibarla, değerli senatör arkadaşlarımın işaret et
tiklerini ve kısa sürede yerine getirilmesi mümkün 
olanları yapmaya çalışacağımızı arz etmek isterim. 

Şimdi ben de, bâzı konular tekrar edilmiş ola
cağı için, mazur görülmekliğimi istirham ederim. 
Adalet hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde yürütüldüğü 
hakkında genel nitelikteki sunuşlarda bulunmak is
tiyorum. Bu sunuşlarım; imzamızı taşıyan bütçe için 
Parlamentodan talep ettiğimiz ödeneğin bir anlamda 
gerekçesi olacak; diğer yandan da grupları ve şahısları 
adına konuşan değerli arkadaşlarımın eleştiri ve di-
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layamayışımızın üzüntüsü ve hicabı içindeyim. Bu 
yasadan sonra çıkarılan muhtelif kanunlar; Kaçak
çılık Kanunu, Orman Kanunu, Türk Parasının Kıy
metini Koruma Kanunu, İş Kanunu, Tapulama Ka
nunu, Basın Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkeme
leri kanunları da mahkemeler teşkilâtına yeni görev
ler vermiş ve yeni kuruluşlar getirmiştir. 

Mahkemeler, esas yapı itibariyle, arz ettiğim 
469 sayılı Yasaya göre kurulmuştur. Bu yasa hüküm
lerine göre, Türkiye Cumhuriyetinde evvelâ, salâ
hiyet derecesi kanunla muayyen sulh mahkemeleri, sa
niyen bulundukları kazanın namı ile anılan ve 1 reis, 
2 azadan tertip olunan asliye mahkemeleri vardır. 
Bunların fevkinde de Temyiz Mahkemesi bulunur. 
Yine yasaya göre, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 421 nci maddesinde yazılı cürümlere ait 
davaları gören asliye mahkemelerinin ceza daireleri. 
2 âza ve 1 reisten mürekkep olmak üzere teşkil olu
nur. Her asliye mahkemesi nezdinde bir müddeiu
mumi bulunur, muavin bulunur, sorgu hâkimi bu
lunur. 

Bu yasaya konan madde-i muvakkateye eklenen 
fıkraya göre de münferit hâkimlikler, çift hakimli 
mahkemeler kurulması öngörülmüştür. Yasada kul
lanılan deyim şudur: «İş itibariyle veya bu'd-i me
safe (uzaklık) sebebiyle, 3 hakimli mahkeme ku
rulmaz ve kurulması caiz gözülmezse ve vatandaşı 
yol uzaklığı sebebiyle başka yere göndermek sure
tiyle uzun uzun yormayalım diye orada tek hakimli 
mahkeme kurulabilir» diye cevaz vermiş. 

İşte bu hükümlere göre Türkiye'de halen 634 ma
halde adlî teşkilât vardır. 102 müstakil ağır ceza 
mahkemesi, 37 mürettep ağır ceza mahkemesi, 156 
mahalde 297 çift hakimli mahkeme, 360 mahalde 
360 tek hakimli mahkeme, ağır ceza merkezlerinde 
209 asliye hukuk, 147 asliye ceza. 84 sulh hukuk. 
100 sulh ceza mahkemesi mevcuttur. 

Arkadaşlarım, bu rakamların sıkıcılığıyle yo
ruyorum sizi; ama tahlilimde maruzatımın isabetini. 
ümit ediyorum, temenni ediyorum, takdir buyuracak
sınız. Keza, 12 çift hakimli asliye hukuk, 10 adet 
sulh hukuk, 1 adet asliye ceza, 5 sulh ceza, 3 adet 
sulh mahkemesi vazife görmektedir. İki nahiyemiz
de de sulh mahkemesi vardır. 7 icra hâkimliği, 10 
adet toplu ticaret mahkemesi, 69 tapulama mahke
mesi, 18 gezici toprak mahkemesi, 34 müstakil iş 
mahkemesi, 6 yetkili iş mahkemesi, 3 müstakil tra
fik mahkemesi ve 638 sorgu hâkimliği vardır. 512 
yerde icra dairesi kurulmuştur, 122 yerde icra dai-

İ resi kurulmamıştır ki, bunun nedeni, iş durumlarının 
müstakil daire kurulmasını gerektirecek derecede az 
olmasındandır. 

İnfaz müesseselerimizi arz edeceğim: 639 cezaevi-
miz vardır. Ayrı tutukevimiz maalesef yoktur. Ceza
ların infazı hakkındaki 647 sayılı Yasanın 13 ncü 
maddesine göre mümkün olduğu kadar mevkuflar 
hükümlülerden ayrı tutulmaktadır. Bu 639 cezaevin
den 284 tanesi yeniden tip üzerine yapılmış cezaev
leri, 208 cezaevimiz kiralık binalarda, 93'ü Devlete 
ait eski binalarda, 27 cezaevimiz de Devlete ait ve 
kullanılmaya kısmen elverişli binalarda yerleşmiş
tir. 7 tane açık cezaevimiz vardır. 11 yarı açık ce
zaevimiz vardır. 2 çocuk ıslah evimiz, 1 ıslah evi
miz, 3 çocuk cezaevimiz vardır. 

Teşkilâta ait sunuşlarımı tamamlamak için, yu
karda arz ettiğim teşkilâtta hizmet veren personel
den de bahsetmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları kanunî kadro 
durumu: 

Yüce Yargıtayın 201 kadrosu dışında, 4876 adet 
hâkim ve Cumhuriyet Savcısı kadrosu vardır. Bu nok
tada biraz açıklama yapmama izninizi rica edeceğim. 

Şimdi, yasanın emrettiği mahkemeleri kurma
mışız; yasanın istisna olarak kabul ettiği tek hâkim
liği, çift hâkimliği kural olarak almışız. Ondan son
ra kadro istemişiz; bu kadar kadromuz var diyoruz. 
Değil böyle; çünkü şimdi bu kadroların şu rakamla 
ifadesinde münhallerimizi söyleyeceğim. Aslında 
münhallerimiz bunun kat kat fevkinde, onun için 
böyle bir istitrat yaptım. 

Şimdi, bu 4 876 kadroya göre 632 Cumhuriyet 
Savcısı. 1 027 savcı muavini kadrosu vardır ki, bu 
sayılar toplamına, genel müdürlüklerde çalışan 36 
savcı, 62 müfettiş, 30 Devlet Güvenlik Mahkeme
leri Cumhuriyet Savcısı ve yardımcısının eklenmesi 
lâzımdır. Bu takdirde, 1 787 kadro savcılık sınıfı
na aittir. Hâkimlik sınıfının da kadro toplamı 3 089 
eder. Hâkimlik ve savcılık sınıfları için mevcut 
4 876 kadroda, bütçeyi takdim ettiğimiz tarihte 457'si 
hâkim ve 271 *i savcı sınıfından olmak üzere 778 mün
hal. Arz ettiğim gibi, bu çok izafî bir rakam. As
lında, Türkiye'nin hâkim ihtiyacı bu değil; bunun 
çok üstünde. 

Yukarıda, Yüksek Hâkimler Kurulunda, Teftiş 
* Heyetinde çalışan müfettişler, tetkik hâkimleri, umum 

müdürlüklerde çalışan Cumhuriyet Savcısı sınıfından 
olan zevat nazarı itibara alındığı takdirde, bu kadro
nun daha da noksanlaşacağını ve bilfiil çalışan hâkim 
sayısının çok aşağı düşeceğini arz ettim. 
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Bu kadroyu daima doldurmak, yenilemek du
rumunda bulunan hâkim adaylığı kadrosu 500'dür; 
bu 500 kadronun 289'u açıktır. Tali memurlar sını
fında (Rakamlarla sizleri yormayayım) yeteri kadar 
kadro yine yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teşkilât konusuna müteferri olmak üzere mütalaa 

ettiğim adalet dairelerinin yerleşme durumları maale
sef iç açıcı değildir. Bir değerli arkadaşım ifade et
tiler; dünyanın her yerinde, adalet hizmetinin görül
düğü yere bina denmez, saray denir. Bunun bir an
lamı var. Adalet sarayı denir ve orada (geçen gün 
bir soruya arzı cevap ederken bildirdiğim gibi.) gözü 
kapalı, elinde terazi olan bir insanla adalet temsil 
edilir. Bizde, maalesef yalnızca; o da son yıllar 
içinde kifayetsiz hale gelen 39 adet müstakil adliye 
binamız vardır. 339 mahalde, adliye teşkilâtımız 
hükümet konakları içindedir. 246 yerde, kiralık bi
nalardadır, Bu kiralık binaların çoğu maalesef her 
an yanma, yıkılma tehlikesi altındadır. 19 yerde de 
Hazineye ait eski halkevi, askerî depo gibi hizmet 
binalarındadır. 

Burada bir arkadaşımızın da değindiği Yargıta
yımızın bina mevzuunun halledilmiş olduğunu iftihar
la arz etmeliyim. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının hizmet binası Yargıtayımıza devredilmiştir. 
Birinci kat filhai Yargıtayımız tarafından işgal edil
miştir. Yargıtayımızın aslî binasındaki eklenti inşaat 
da tamamlandığı takdirde, Yargıtayımızın yerleşim 
durumu, (Şimdilik kaydıyla arz ediyorum,) gideril
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Notların, benim üzerimdeki sıkıcılığını da takdir

lerinize arz ederek, bir kısmını atlıyorum. Gerek 
cezaevleri, gerek mahkemeler ve Cumhuriyet Savcı
lıkları, araç ve gerekçelerden çok yoksun durumda
dırlar. Cumhuriyet Savcılıkları emrinde vasıta yok
tur. Geçen seneki bütçe ile filhâl ele geçen 5 va
sıta vardır. Bazı mahal savcılıklarına, özel nitelikte 
yine Devlet imkânlarından yararlanılarak sağlanan 
vasıtalar vardır. Şükranla kaydedelim, geçen sene 
hizmet verdiğimiz zaman değerli arkadaşım lütfet
mişlerdi. Başka vasıta yoktur. 

Cezaevlerimiz bu bakımdan biraz daha elverişli 
durumdadır. 89 cezaevimizde hükümlü ve tutuklu 
nakil aracı vardır. Geri kalanının ikmali yolundaki 
çalışmalar sürdürülmektedir. Geçen yıl bütçesiyle 
15 tane alınmıştır; bu yıl da 15 vasıta sağlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşi fazla uzatmadan, adliye mahkemelerine gelen 

yalnız bir yıllık iş rakamını vereceğim; o da kesin so
nucu alınan 1973 yılı istatistik bilgisi olacak. 1973 
yılında, yukarıda kadro durumlarını, sayılarını arz 
ettiğim mahkeme ve icra dairelerine 6 535 668 iş gel
miştir. Yalnız ceza ve hukuk mahkemelerine gelen 
iş toplamı Sayın Esatoğlu arkadaşımız da ifade et
tiler, zannediyorum aynı rakamları ifade etmiş ola
cağım; 1 091 904'ü 1972 yılından devir, 1 563 000 
küsuru yıl içinde gelen, 36 194'ü Yargıtaydan bozu
larak dönen olmak üzere 2 691 113'dür. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun ancak 1 456 000'i 
intaç edilmiş, l 234 000'i 1974 yılına devredilmiştir. 

Bütçesi de tamamen istiklâle kavuşmuş olan ve 
bu suretle Anayasa Mahkemesi gibi, Bakanla, Ba
kanlıkla fonksiyonel ilişkisi kalmayan Yüce Yargı-
tayın durumu da maalesef dünyada emsali görülme
yecek bir gözlem vermektedir. 200 000'in üzerinde iş; 
hafta tatilleri ve resmî tatiller çıkarsa, her gün, bu 
yüce içtihat müessesesi bin iş intaç etmek mevkiin
dedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İnfaz sistemimiz hakkında kısaca bilgi arzını va

zife görüyorum. Konuşan bazı değerli arkadaşlarım 
özel dikkat gösterdiler. İnfaz sistemimiz, Cumhuri
yet tarihinde (Her alanda olduğu gibi) cidden yüz 
ağartacak gelişme kaydetmiştir. Bu gelişme mebdei 
1929'dur. 1929 tarihine kadar cezaevleri idaresi, İç
işleri Bakanlığına aitti. Dünyada olduğu gibi, Tür
kiye'mizde de tedrici serbesti sistemleri denenmiş ve 
1965 yılında, bugün hakikaten birçok ülkelerde ör
nek teşkil edecek nitelikte, ceza hukukundaki terak
kiye, tekâmüle uygun olarak, cezaların şahsileştiril-
mesi ilkesine muvazi olarak, infazın da şahsiletşiril-
mesi cihetine gidilmiştir. 

Sistemin esasını izaha pek girmek istemiyorum. 
Bu sistemin özü. mahkûmu kapalı cezaevinden, ya
vaş yavaş açık cezaevine götürmek değil, müsahade 
sistemiyle ona uygulanacak rejimi tespit etmektir. 
Hatta, 60 gün süren müsahade sisteminden bazı in
sanlar, bazı mahkûmlar istisna da edilebilir. 

Arkadaşlar, cezaevinde infazın gayesi, mahkûmu 
yasaları ihlâl etmeden yaşama itiyadına kavuştur
mak, normal hayata dönüşünde cemiyete intibakını 
kolaylaştıracak bilgiler edinmesini mümkün kılmak
tır. Şüphesiz bu tedbirlerin başında çalışma yer al
maktadır. Eğitim, dinî telkinler, konferanslar kadro
larımızın imkânı ölçüsünde devam etmektedir. 
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Sonradan vereceğim cevap, bütçeyle ilgisiz görü
lür endişesiyle, değerli arkadaşım Beliğ Beler'in ko
nuşmasına yeri gelmişken burada değinmek isterim, 

Kurucu Meclisten beri Parlamentodayım. Sözlü 
sorulara zamanında cevap alamamanın, bir parla
menter olarak uzun süre ıstırabını çektim. Bu neden
le, yalnız, intisapla şeref duyduğum Senatoda iki 
değerli arkadaşımızın sözlü sorusuna arzı cevap et
mek için bir ay muntazaman buraya devam ettim. 
Kendileri bulunmadılar... 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ben üç sene bekle
dim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız lütfen. 
Sayın Bakanım devam buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Efendim, üç sene beklemiş olmanızda 
benim kusurum yok. O itibarla arz ediyorum; üç 
senede, beş senede benim kusurum yok. Aslında 
eleştirilerin bir çoğunun muhatabı olmamak duru
mundayım. Senatoya olan saygım nedeniyle bu ma
ruzatta bulunuyorum ve sizin beyanlarınızdan, im
zamı taşıyan, cevabı aldığınız için özellikle bir üzün
tü duydum de onun için duruyorum. 

Hakikaten kendilerine yakışır bir zekâ ile sözlü 
sorularını burada tekrar ettiler; teşekkür ederim. 

Şimdi, Batı Almanya, Holanda, İsveç, İtalya, 
Türkiye, Avrupa Konseyine dahil devletler. Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesinin 1973 tarihli bir kara
rı var. Bu karar, hürriyeti tahdit edilen kişilere uy
gulanacak tretman hakkındaki standart minumum 
kuralları ihtiva eder. 

Efendim, bizim gerek İnfaz Kanunumuz, gerek 
Tüzüğümüz, âdeta bir çok maddeleri itibariyle, san
ki o metinden tercüme edilmiş sayılır. 

Şimdi, Almanya bunu tatbik etmezse ben ne ya
parım? Benim Devlet olarak bir Dışişleri Bakanlığım 
vardır, ona bağlı konsolosluklar vardır ve vatandaş 
hukukiyle bunların ilgilenmesi lâzımdır. Ben değerli 
arkadaşımın sözlü sorusuna ıttıla kesbettikten son
ra, benden evvel cevabı hazırlanmış olmasına rağ
men özel bir dikkat de gösterdim. Bakanlığa teşrif 
buyurduğunuz zaman tarihlerini size de gösteririm. 
Yazınızda işaret buyurduğunuz gibi, Çalışma Bakan
lığı ile de ayrıca teşriki mesaiyi mümkün kılacak tek
liflerde, önerilerde bulundum. E, şimdi orası tatbik 
etmiyor; ben adalet müfettişimi gönderip. Alman 
cezaevini denetleyemem. 

Şimdi, bugünkü tutanak özetlerini alıp Dışişleri 
Bakanlığına beyanınızı intikal ettireceğim. Olmama

sı lâzımdı böyle şey. Ben, Alman cezaevi idarelerin
den aldığım bilgiyi size arz etmedim. Dışişleri Ba
kanlığından gelen bilgide bana (Hafızam yanıltmı
yorsa) 623 rakamı verildi, onu intikal ettirdim; ama 
siz «2 500» diyorsunuz. Fevkalâde üzüldüm. Bu ka
dar bariz fark olmaması lâzımgelir. 

Orada, özellikle Türk hükümlülere gayri insanî 
bir infaz sisteminin uygulandığı yolundaki beyanınız 
idrakimin dışında kalıyor. Yani nasıl olur? Ben zatı-
âîinize bu kaygımın nedenini de arz edeyim. 

Bizim cezaevi erimizde bir Holandalı, bir Alman 
jocuk var; esrardan mahkûm. Alman ve Holanda 
basını feryad-ı figan içinde. Bizi barbarlıkla itham 
eden yazılar da geldi elime. İngiltere'de, bir İngiliz 
hakkında bize reva olmaması lâzımgelen neşriyat 
yapıldı. Sonra, geçen sene de bu hizmetteyken, İn
giliz gazetecilerine özel müsaade verdik, gidin görün 
dedik. Onlar tamamen tekzip edildi. Acaba, bizim 
orada, «Zindan» olarak ifade buyurduğunuz ceza
evlerinde yatanlar da biraz mübalâğalı aksettirmiş ol
masınlar? Ben bu kaygıdayım ve mesele üzerinde 
dikkatle duracağımı bir kere daha arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Size arz etmeyi düşündüğüm cezaevinin yıllık hü

kümlü hareketi, bunların iaşesi ve bunlara çalıştır
ma mecburiyetinin uygulanması nedeniyle verilen üc
retler hakkında da etraflı bilgi hazırlamıştım, fakat 
vakit israfından fazla birşey olmayacağı kanisiyle 
bunları geçiyorum, 

Şimdi, konuşmama başlarken sunduğum konuş
ma planında, yasalar üzerindeki Bakanlık çalışmala
rına da temas edeceğim demiştim. Genel müdürlük
ler sırasıyle bunları arz ediyorum : 

Medenî Kanun çalışmaları : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu çalışmaların, geçen sene bıraktığım noktada 

kaldığını arz edeyim. Medenî Kanunun, hakikaten 
dil bakımından, bazı hükümleri bakımından artık ele 
alınması lâzumu aşikâr oldu; ama hizmet devam 
eder. Bunu ele alırsak, Atatürk'ün vediası, devrim 
kanunu olan bu kanunun esas ilkelerine dokunma
ma dikkati içinde olacağımı Heyeti Celileye arz ede
rim. 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanunu üzerinde çalışmalarını zaten 
evvelden hazırlamış. Bir arkadaşım değindi, «Bazı 
müesseseler kalmalı; gıyap müesseseleri kalmalı, se
ri usulü muhakeme bazı ahvale, bazı davalar için de 
teşmil edilmelidir.» buyurdular. Gerçekten bunlar 
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lüzumlu şeyler, fakat hazırlanıp Parlamentoya da 
sunulan bu yasa kadük olmuştur. 

İş Mahkemeleri Kanun tasarısını, mübrem âcil 
bir ihtiyacın cevabını teşkil edeceğini kabul ederek, 
Parlamentomuzda bazı arkadaşlarımızın; güvenoyu 
almamış bir Hükümet tasarı da sevk edemez, kanı
sında olmasına rağmen, Bakanlık vazifesini ifa et
miş olmak için bu tasarıyı Bakanlar Kuruluna sevk 
ettik. 

Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünde daha müte
ferrik kanunlar üzerinde çalışmalar var. Vaktinizi 
israf etmemek için arz etmiyorum. 

Ceza İşleri Umum Müdürlüğünde de Uyuşmaz
lık Mahkemesi kanun tasarısı hazırlanmış, sevk edil
miştir. 

Birçok arkadaşımın üzerine değindiği adlî zabıta 
kurulmasını öngören tasarı, geçen seneden beri özel 
dikkatle benim takibettiğim tasarıdır. Değerli arka
daşım Prof. Çelikbaş tanıktır; İçişleri Bakanlığı müs
tesna olmak üzere, diğer bakanlıkların olumlu müta
lâası- alınmış (İçişleri Bakanlığı ile bir ihtilâf mev
zuu olmuş) ve bu sene çok önemli olması itibariyle 
yine bu tasarının Meclise şevki için, Parlamentoya 
takdimi için keyfiyeti Bakanlar Kuruluna getirmi-
şimdir. Arkadaşımın mutabakatı sağlanmıştır. Bilâ-
hara teknik bir - iki noktada zuhur eden ihtilâfın 
kısa süre içinde halline çalışmakta olduğumuzu arz 
ederim. Yani adlî zabıta kurulmasını öngören kanun 
tasarısının da bugünkü merhalesi bu noktadadır. 

Çocuk mahkemeleri kurulması çok gecikmiştir. 
Türkiye gibi bir memleket için ayıp teşkil edecek de
recede geç kalmışızdır; ama bu da maalesef 1965 yı
lında Parlamentoya sevk edilmiş olmasına rağmen, 
kadük olmuş, geri alınmış. Bu arada, çocuk mahke
melerinin tarzı teşekkülünde, yargılama usullerinde, 
Batı dünyasında bir hayli değişiklikler, bir hayli iler
lemeler görüldüğü için, tasarı 1965'te sevk edilmeden 
evvelki haline dönmüş, şimdi üzerinde yeni çalışma
lar yapılmaktadır. 

Ceza İşleri Umum Müdürlüğümüzün çalışmaları 
cümlesinden, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
üzerinde de duruluyor. Birçok arkadaşım değindi
ler; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, (Bunla
rın da tarihleri eskidir) Cezaların İnfazı Sırası ve 
Sonrasında Hükümlülerin Korunmasına ait kanun 
tasarısı hazırdır, takdim edilmiştir. 

Ceza İnfaz Kurumları Koruma Teşkilâtı Kanun 
tasarısı da zarurî, mübrem bir ihtiyacm cevabıdır. 
Cezaevleri idaresi bir yandan Adalet Bakanlığına 

bağlıdır, dış muhafaza bakımından da Jandarmaya 
bağlıdır. İki başlı bir idare dünyada olmaz. Cezaev
lerinde çıkan birçok huzursuzluklar, olaylar bu iki 
başlı idarenin bazen sürtüşmesinden oluyor. Ancak, 
malî portesi çok büyük, geniş olan, özel bir eğitimle 
de özel bir zabıta yetiştirmeyi icabettirdiğinden, bu 
Koruma Teşkilâtı Yasasının kısa zamanda Meclise 
takdim edileceğini söylemek, benim için mümkün 
değil, realiteye aykırı olur. 

Muhterem senatör arkadaşlarım haklı olarak Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun çok geciktiğinden, 
merkez teşkilâtı bulunmadığından, Adlî Tıp Kanunu 
tasarısının ele alımadığından, İstinaf Mahkemeleri 
kurulmasına dair kanun tasarısının Meclislere gelme
diğinden yakındılar. Özlük İşleri Genel Müdürlüğün
de bu yasalar üzerindeki çalışmalar sürdürülmekte
dir. Bugün saat 16,00'dan 20.30'a kadar takibederek 
sonucunu aldığımız, 2556 sayılı Yasada değişiklik 
yapan ve Adalet Bakanlığının âcil çözüm bekleyen 
sorunlarına cevap teşkil etmesi yanında, hâkimlerin 
de geciken ödeneklerinin ödenmesini sağlayan tasa
rı, Yüce Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 

Beni asıl hazza garkeden, özel durumumu unut
turan olay, partilerimizin hepsinin ittifak halinde 
yargı organı ve mensuplarına gösterdikleri özel dik
kat ve muhabbet olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Fazla vaktinizi aldığım kanaatindeyim. Şimdi 

ben, izin verirseniz, yukarıdaki çok sıkıcı nitelikte 
olan açıklamalarımdan bazı sonuçlar çıkarmak isti
yorum: Her müesseseye (Her zaman bu kürsüden 
tekraren söylemişimdir.) vücut veren, personelidir. 
Gayri müsait binalarda da eğer değerli hâkim olur
sa, adalet sarayı aramazsınız. «Adalet, mülkün te
meli», o mülkün temelinde de tarihimize, hepimizin 
intisapla şeref duyduğu milletimize lâyık, âdil hâ
kimlerimizin oturması lâzımdır. 

Şimdi, «Tedbirler yönünde işe nereden başlan
malıdır?» sözünde hakikaten hataya düşerim kaygısı 
içindeyim, ama şu kısa maruzatımdan personel mev-
zuunun evvelemirde ele alınması lüzumuna kaniim. 

Hakikaten, iş sayısına, devreden dava dosyaları
na baktığımız zaman, karamsar olmamak mümkün 
değil. Fakat ben mesleğin (affmızı istirham ederek 
arz ediyorum) onsekiz yaşından beri müntesibi oldu
ğum için, içim pırıl pırıl, atiye çok ümitle bakıyo
rum. 1937 yılında hâkim olarak atandığım büyük bir 
kazada bir tek mektepli hâkim vardı; diğer iki hâ
kim ise mektepsizdi; kuzat mezunu, falan değildi. 
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O zaman staj görmeden atanmıştık vazife verdiğimiz 
yerlere. İstanbul'da dahi, mektepsiz mahkeme reisi 
vardı. Gittiğim büyük ilçede bir tek avukat yoktu. 

1956 yılında Ankara Cumhuriyet Savcılığından 
sonra, başmüfettiş olduğum zaman, Türkiye'de mek
tepsiz hâkim görmedim. Her kazada avukat bulunu
yordu. Atatürk Türkiyesi, işte o noktadan geldi bu
güne. Ama yapacaklarımız çok olduğu için, yaptık
larımızla övünecek halde değiliz. 

Adalet hizmetleri hemen görülür, elle tutulur ne
tice vermediği için, (açık konuşuyorum) çoğu zaman 
iktidarlar buraya para ayırmayı pek düşünmemişler
dir. Adalet, bir yol, bir fabrika, bir baraj veya köp
rü gibi, hemen suyu içilecek, üzerinden geçilecek, içi
ne girilecek yer olmadığı için, çok büyük paraya ihti
yacımız var. Yalnız, (Beni lütfen dinleyen arkadaş
larım dışında mesleğin de emektarı olarak zabıtlara 
tescil için söylüyorum) adalete politika sokmama 
dikkati içinde olmamız lâzım. 

İki bin nüfuslu bir kazaya mektepten mezun ol
muş, bir sene stajdan sonra hâkim yolluyoruz. Tek 
hâkim. Halbuki yasa, bir reis, iki azadan kumlu as
liye mahkemesinden bahsediyor. Bu, vatandaşı tat
min etmiyor. Adaletin, bu giden gençle tesis edilece
ği iddiası da doğru değil. Toplu mahkemede vatan
daş için huzur vardır, adalet için teminat vardır. 
Ağırceza mahkemesini, Basın mahkemesini niçin 
toplu olarak kuruyoruz? Devlet Güvenlik Mahke
melerini niçin beş hâkimden kurduk? Vatandaşın 
hakkı, hürriyeti için teminat olsun diye. 

Şimdi, evvelâ hâkim mevzuunu ele alacağız, on
dan sonra da Adalet Bakanlığı, yargı organı ile bu 
ilişkisini sürdürdüğü süre, Adalet Bakanlığı merkez 
teşkilâtım yeniden kuracağız. Adalet Bakanlığı mer
kez teşkilâtı bugün, arkadaşlarımın büyük gayretiy
le kapatılamayacak kadar iş altında, yük altındadır. 
Olmaz böyle şey. 327 tarihli Nizamnamenin, 21 nci 
Yüzyıla yaklaşan Atatürk Türkiyesi Adalet Bakanlı
ğının ihtiyaçlarına cevap vereceği iddiası, hayalle 
meşgul olmaktan başka bir şey değildir. Nasıl bir 
Bakanlık tesis etmeli; bunun üzerinde durulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kadar dava benim hayalimde canlandırdığım, 

ideal bildiğim teşkilât da kurulsa zamanında intaç 
edilemez. Bir insan bazen günde 20 sayfa mizahi ya
zı okumaktan da sıkılır. 50 dava, 100 dava, Yargıtay-
da 1 000 dava; olur mu efendim? Peki. bu işi nasıl 
azaltacağız? Bu işi azaltmak için, yalnız yasalar üze
rinde tasarruf kâfi değil. Mahkemeye intikal eden 

| her dava, içtimai bir marazın, içtimai bir hastalığın 
işaretidir. Memleketin sosyal ve ekonomik şartları 

j üzerinde durulmadan, bunlar düzeltilmeden, uyuş
mazlıkları giderdim, diye kâğıt üzerinde yasa da yap-

j sanız mümkün değil. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Benim inancım odur; bu memleket çok alanda 

köşe başını dönmek üzeredir. İki üç devre, bu mem-
leketin gerçek ihtiyaçlarını bilerek gelecek olan bir 
iktidar bizi, Atatürk'ün özlemini çektiği uygarlık se
viyesine ulaştıracaktır. Bu itibarla, ekonomik ve sos
yal koşullar üzerinde davaları da azaltmak için önem
le durmamız lâzım. 

Sonra, yasalara gelince : Yasalar, bugün dil yö
nünden anlaşılır hale getirilmelidir. İşte; bir tanesini 
yukarıda okudum. 

Arkadaşlar; 

i Ben de; Padişahım çok yaşa neslinden değilim; 
I ama benim dahi bunu okurken bazen dilim sürçüyor: 
I «Muhakimi şeriyenin ilgasına,» bilmem neyin şeyine, 

ahkâmına muaddil bilmem ne kanunu diyor; olmaz 
böyle şey. 

j Osmanlı İmparatorluğundan müdevver kanunlar 
ı artık tarihe maledilmeli, bugün okullardan mezun 

olan gençlerimizin, asgarî onların okudukları zaman 
rahatlıkla anlayabilecekleri yasa metinleri düzenle
melidir. Bugün yasalar içerisinde birçok tekrirler 
var, birçok anlaşılmaz hüküm var. İşte bunlar, ica
bında Adalet Bakanlığının adını da değiştirmek su-

| retiyle; Müdevvenat Bakanlığı» diyebiliriz, «Kanun
lar Bakanlığı» diyebiliriz; bu Bakanlıkta yapılmalı. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
Elbette ki, bina alınmalı, şu alınmalı bu alınma

lı, (Başladığım noktaya dönüyorum) personel üze-
| rinde durulmalı, kuvvetli hâkim yetiştirmeli. Bugün 

bunlar Adalet Bakanlığı bütçesinin verdiği imkân 
| ölçüsünde, fakat nihayet sembolik diyeceğimiz gay

retlerdedir. Bugün Adalet Bakanlığı hesabına sekiz 
öğrenci doktora yapıyor, beş - on kişi de 4489 sayı
lı Yasadan istifade ile Avrupa'da görgüsünü, bilgi-

! sini artırıyor. Buna daha kıymet vermeli. 
Arkadaşlarım; 
Adaletin amacına uygun olarak yürümesi için 

1 sarf edilecek para, acınacak para değildir. Bir ül-
• kede bir masum kişi cezalandırılırsa, o ülkede herkes 
I suçludur. Adaletin kemaliyle, tesis edildiği ülkede. 
j millet kötü hükümetlere de tahammül eder. Bu iti-
| barla, kifayetim ölçüsünde, adalet hizmetlerinin ge

reği gibi yürütülmesi yönünde maruzatımı burada 
j toparlıyorum. 
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Şüphesiz bunların hepsi zamanla gerçekleşecek 
ve inşallah Türkiye'miz bu sahada da umduğumuz 
seviyeye ulaşacaktır. 

Eğer arkadaşlarım izin verirlerse, sorularına ce
vap bulmayan arkadaşlarıma burada hemen cevap 
veririm; fakat diğer bir bütçe müzakeresine intikal 
için vakit tasarrufunu emrederlerse, bunlara yarın 
yazı üe cevap veririm. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
İntisapla şeref duyduğum mesleğim mensupları

na ve büyük feragat, faziletle iki senedir beraber ça
lışmaktan büyük haz duyduğum Bakanlığımdaki ar
kadaşlarıma iltifat eden değerli senatörlere şükran
larımı sunuyorum. 

Sağ olun aziz arkadaşlarım. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakanım bir dakika. Sayın 
Beliğ Beler tarafından sorulmuş sorular var, arz ede
yim; yazılı olarak da cevap verme imkânı vardır. 
Yalnız zabıtlara geçmesi bakımından takdim ediyo
rum. 

«1. — İkili anlaşmalarla, hasta ve yaşlılar başta 
olmak üzere, bazı mahkûmların mütekabiliyet esa
sına göre yurda getirilmesi düşünülmekte midir? 

2. — Adalet Bakanlığı, yabancı memleketlerdeki 
hapishanelerdeki Türk mahkûmlarının eline geçmesi 
ve okuması için Türkçe neşriyat kitap ve mecmua 
yollamayı düşünmekte midir? Bundan başka. Adalet 
Bakanlığının başkaca bir düşüncesi var mıdır? 

3. — Yabancı memleketlerdeki Türk mahkûmla
rının morallerini yükseltmek için bir tedbir düşünül
mekte midir?» 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim takdir... 

BAŞKAN — Takdir sizindir, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — İşaret buyurduğunuz gibi, kendilerine 
yazı ile arzı cebap edelim. Vekâleti bağlayıcı bir ni
telik taşısın istiyorum. Ceza ve Tevkifevleri Umum 
Müdürlüğü ifadesiyle size cevabı sunayım ve sonuç
ları inşallah beraber takip edelim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, takdim 
ediyorum. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Ben de teşekkür ederim. Tekrar teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Adalet Bakanlığı ve 
Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Son söz ola
rak bir iki maruzatım var, onu arz edeyim müsaa
denizle Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Son söz olarak mı istiyorsunuz 
efendim? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Evet, son söz 
olarak, istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Feyyat, zamanı gözönüne alarak, lütfen 

çok muhtasar öz olsun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir iki daki

ka sürecek efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Bakanım; 

Bundan 1 0 - 1 5 gün önce gündem dahilinde bir 
sözlü soru nedeniyle arz etmiştim; ayrıca Danıştay 
bütçesinde dile getirdim, bilâhara diğer bir bütçede 
de bahsetmiştim zatıâlinize şifahî olarak da arz et
miştim; Adalet Bakanlığına hitaben 18 . 9 . 1972 
gün 3260 sayı ile, tekrar Adalet Bakanlığına 25.10.1972 
gün 50064 sayılı Başbakanlığa hitaben de 31.3.1972 
gün, 1127 sayı ile Yargıtay Başkanlığından Anayasa
mızın lafzına ve ruhuna ve Anayasada adalet meka
nizmasının aldığı, yargı erkinin aldığı ağırlığa meb-
suten mütenasip manen değerlendirilmesi; Yargıtay 
Başkanının, Danıştay Başkanının, Anayasa Mahke
mesi Başkanının yanında manen değerlendirilmesi 
hususundaki önerimi tekrar ederim. 

Bilhassa Yüksek Yargıtay Başkanlığının açış ko
nuşmalarında ve bu yazılarında protokol sorunu bir 
konu haline gelmiştir. 1962 yılından beri bir dosya 
halini alan yazışmalara ve yapılan girişimlere rağ
men, protokolde Yüce Yargıtayın yeri Anayasa dü
zenine uygun ve hukuk devletine yaraşır biçimde be
lirtilmelidir. 

Bu yüzden, sözü edilen tarihten beri Yargıtay 
olarak hiçbir resmî tören ve kabullere, üzüntü duya
rak, katılmıyoruz. Bu, gerçekten acı bir sonuç, acı 
bir hatıra olarak tarihe geçer. Anayasamızın yargı 
erkine verdiği değere mebsuten mütenasip olarak, 
Bakanlar Kurulunu da aşar, Başbakanın önünde, 
Meclis Başkanı ile Senato Başkanlığı ile paralel; hiç 
olmazsa Anayasa Mahkemesiyle birlikte Askerî Yar
gıtayın durumu da gözönünde bulundurulur ve bi
lâhara bir Anayasa değişikliği ile Askerî Yargıtay 
rütbeden arınır ve Yargıtay bünyesinde aynı derece 
askerî hâkimlerden müteşekkil bir ihtisas dairesi ola
rak kurulabilir. 
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Merhum Sıddık Sami Onar'ın 27 Mayıs öncesi | 
düşüncesi bu idi; Anayasada Askerî Yargıtay yok, 
kanunda vardır. Buna gerek yok; Yargıtay bünyesi
ne birleştirilir, düşüncesine sahiboldukları halde, 
27 Mayıstan sonra her nedense Askerî Yargıtay Ana
yasa bünyesinde yer almıştır. 

Bu - Anayasa hükmüne rağmen, Askerî Yargıtay 
gözönünde bulundurulmadan Genelkurmay Başkan
lığının rütbesi ile Askerî Yargıtay Başkanının rütbe
si bu işe engel olmakla beraber, bu sorun bir tarafa 
bırakılır; ama Yargıtay Başkanı ile Danıştay Başkan
lığının, Anayasa Mahkemesiyle eşdeğer ve bir biri
nin fevkinde, madunünde olduğu mütalâa edilemez; 
yekvücut yargı erkinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ya 
birlikte olur veyahut da protokolün dışında bırakı
lır; manen saygı duyarız asla protokole girmezler ve 
bu şekilde onore edilmiş olur. 

Bu konuyu Dışişleri Bakanlığı bütçesinde de arz 
etmiştim. Sayın Bakan «Kabine meselesi olmuştur. 
yeniden ele alıyoruz» buyurmuşlardır. { 

Bu konu üzerinde Adalet Bakanı olarak eğilme
nizi hassaten istirham eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler Adalet Bakanlığı büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

D) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 143 614 140 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. j 

111 Yargılama işleri 1006 421420 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının infazı ve 
eğitimleri tutukluların muhafaza
sı 294 682 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 15 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et- i 
mey enler... Kabul edilmiştir. 

a) Yargıtay Başkanlığı Bütçesi j 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 11 906 221 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 inceleme ve yargı hizmetleri 49 412 979 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 750 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığımızın ve Yargıtay Başkanlığı 
Bütçemizin memleketimize ve adalet camiasına ha
yırlı olmasını dilerim. 

Bütçe müzakereleri bitmiştir efendim. 

E) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Bakanlık temsilcileri ve Komisyon lütfen yerleri
ni alsınlar. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerinde partilerinin görüşlerini sunmak üzere söz 
almış sayın üyeleri arz ediyoru; Sayın Hamdi Özer 
C. H. P. Grupu adına, Sayın Ahmet Demir Yüce 
A. P. Grupu adına, Sayın Suphi Gürsoytrak Millî 
Birlik Grupu adına, Sayın Cihat Alpan Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Grupu adına. 

Sayın Hamdi Özer, C. H. P. Grupu adına, bu
yurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAMDİ ÖZER (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Ba
kan ve Bakanlığın güzide mensupları; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1975 yılına ait 
Bütçe Kanunu tasarısı hakkında C. H. P. Senato 
Grupunun görüş ve dileklerini sunacağım. 

Hepimiz biliriz ki, sanat ve teknik, insan zekâsı
nın eseridir. Bunlar, insanla beraber doğmuş ve bir
birlerini oluştura, geliştire ilerlemeye devam etmiş
tir. Böylece, tarih öncesi ve sonrası zaman süresince 
damgalar vurularak, çağların doğuşuna yol açılmıştır. 
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Bugün teknolojik çağ içindeyiz. Teknoloji, sa
dece toplumların değil, dünyanın ve hatta evrenin de 
kaderi üzerinde etkili olmaya başlamıştır. 

Hızla ilerleyen teknolojinin duracağı bir istasyon 
düşünülemez. O, kendi kendisini yok edinceye kadar 
devam edecek ve bu da belki her şeyin sonu olacak
tır. 

Ancak, her toplum ve her devlet kendi varlığını 
sürdürmek ve onu daha insanca bir düzeye ulaştır
mak için teknolojinin yapıcı, koruyucu ve savunucu 
gücüne dayanmak zorundadır. Bugün yer yüzünden 
uzaya açılan teknolojik yarışmanın amacında bu ana-
fikir yaşamaktadır. 

Bir toplumun dünya üzerindeki yeri sanayi ve 
teknoloji alanındaki yeridir. 

Sayın senatörler; 
Sanayi ve teknolojinin önemini belirttikten son

ra, Türkiye'mizin bu alandaki yerinin ne olduğu 
ve ne olması gerektiği hakkında maruzatta buluna
cağım. 

Türkiye'miz jeopolitik durumu ve doğal kaynak
ları bakımından çok üstün bir sınai potansiyele sa
hiptir. Arkeolojik zenginliğine bakılırsa 5 000 yıl
lık sanat eserleriyle kendine özgü bir hüviyetin de 
sahibidir. 

Şu halde, tarihin, coğrafyanın ve çağın uyarılarına 
karşı duyarlı olarak sanayi ve teknolojiyi hızla ge
liştirmeye ve her alanda uygulamaya koyulmalıyız. 

Yeterli potansiyel kudretimizi işler güç haline ge
tirmekle, ekonomik ve sosyal gücümüz de çağdaş 
uygarlık düzeyine kavuşmuş olacaktır. 

Şu acı gerçeği belirtmek isterim ki, bugün Tür
kiye'miz, her şeyi olup da, hiç bir şeyi olmayan du
ruma düşmenin ıstırabı içindedir. 

Mutfağında her şeyi bulunup da aç kalan ev sa
hibine benziyoruz. Yabancı eliyle pişirilen yemekten 
yeteri ölçüde değil de, onun insafı ölçüsünde nasibi
mizi almaktayız. Bu yabancı aşçılardan yerli çırak
larından başka hiç kimse, karnının doyduğunu hu
zurla söyleyemez. 

tşte bu nedenledir ki, C. H. P.'nin milliyetçi ve 
halkçı anlayışına dayanarak diyoruz ki : «Yemeğimi
zi kendimiz pişirelim ve tüm kardeşlerimizle birlikte 
doyalım.» Böyle olursa ekonomik güç ve ondan ay
rılmayan siyasal güç halkta toplanarak gerçekten ege
menlik kayıtsız, şartsız milletin olabilir. 

Aksi halde egemenlik milletin olmaktan çıkar. Ya 
zorbaların ya da patronların olmaktan kurtulamaz. 
Özgürlükçü demokraside sınıf, zümre ve devlet pat

ronluğu ile kişi ve kişilerin zorbalığına yer yoktur. 
Halk kendi • yönetimine kendisi egemendir. Özgürlük
çü demokraside manevî değerler, maddî engellerle 
tutuklanamaz veya saptırılamaz. 

Tüm üretim araçlarını devlette toplayan rejimler
le, bunları varlıklı zümre ve sınıflara adaletsizce peş
keş çeken rejimlerde, halkın siyasal gücü ve egemen
liği olamaz. 

İşte bu nedenlerle en büyük ekonomik gücün 
halkta toplanmasını istiyoruz. Bu isteğimizden özel 
sektöre hak tanınmaması anlamı çıkartılmasın. El
bette özel sektöre de hak tanınmalı; fakat onlar hal
kın tepesinde değil, halkın arasında tutulmalıdır. 

Kamu sektörü ile özel sektöre hak tanıyıp da top
lumun en büyük kesimi olan halk sektörüne ilgisiz 
kalmak, sosyal devlet anlayışını reddetmektedir. 

Sosyal devlet olarak, halk sektörünün başlangıçta, 
sosyal, hukuksal, teknik, malî ve ticarî sorunlarını 
çözümleme de eğitici, teşvikçi ve destekleyici olma
lıdır. 

Bu sektörün organizasyonunda, ekonomik giri
şimlere yönelmesinde, yatırımlarının projelendirilme
sinde ve finansmanında, Devletin fiziksel teknik ve 
malî desteği şarttır. Onu, kendisine yeterli hale ge
tirinceye kadar desteklemeli ve yörüngesinden sap
mayacak şekilde demokratik özgürlüğünü zedeleme
den denetimini yapmalıdır. Böylece köylü, işçi ve 
dar gelirli yurttaşların dağınık haldeki tasarruflarını 
toplayıp ortak yatırımlara yöneltmekle toplum ve 
yurt kalkınması büyük ölçüde ve hızla gelişmiş ola
caktır. 

Ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınma hedef
lerine süratle ulaşmak için tüm sermaye birikimleri
ni kapsamına alan bir yatırım ve işletme seferberli
ğine ihtiyaç vardır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'mizin ekonomik ve sosyal kalkınması için 

millî, güçlü, sürekli, dengeli ve yaygın bir sanayileş
me politikasını uygulamada çok titiz davranmak ge
rekir. 

Millî bir sanayi; milletçe yatırım ve milletçe üre
tim ilkesine dayanır. Bu ilkeyi toplumun ortak şuu
ru haline getirmek, başarının, ekonomik bağımsızlı
ğın ve sosyal refahın ilk şartıdır. 

Bir sanayiin millî olması için, sermaye, emek, 
hammadde kaynakları, teknoloji, teşebbüs ve yöne
tim gücünün de millî olması şarttır. 

Bu nedenle, toplumun tüm kesimleri, eğitim ve 
öğretimle, bilinçli, yetenekli ve ortak, teşebbüse gü-
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venli bir inanca sahip hale getirilmelidir. Sermaye 
damlalarının birikiminden doğacak göllerden nasıl 
yararlar sağlandığı gösterilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bu önerilerimizi bir hayal kabul edenler vardır; 

fakat bu türdeki tüm gerçekler hayallerin ürünüdür. 
Bugün yaşadığımız gerçeklerin çoğu, dünün ha

yallerinden doğmuştur. Kooperatifler de bunlardan 
biridir. 

Bugün bir ütopi olarak nitelenen halk sektörü de 
bir gün gerçekleşecektir. Çünkü, bu, kimsenin zoru 
ile değil, halkın zorlaması ile olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanayileşme politikamızın uygulanmasında sa

dece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışması ye
terli olmaz. Sanayinin dayandığı faktörleri elinde tu
tan bakanlıkların da kendisiyle ahenkli ve koordine-
li bir çalışma içinde bulunmaları gerekir. 

Kredi ve vergi ile iç ve dış pazarlama, gümrük, 
enerji, tabiî kaynaklar, ulaşım ve tesisler politikasın
da Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, Ulaştırma ve Bayındırlık bakanlık
larının da kendisine destek olması ve Devlet Plan
lama Teşkilâtı ile daima uyumlu bir işbirliği içinde 
bulunması gereklidir. 

Kalkınma planlarıyle çalışma yörüngeleri belir
lenen tüm hükümetlerimiz, sanayileşme konusunda 
çok uyanık olmalıdır. Aksi halde Ortak Pazar ülke
leri içinde varlığımızı sürdüremeyiz. Onların reka
betine dayanabilmek için, sanayimizde yüksek ka
pasite, üstün kalite ve asgarî maliyet esas alınmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Sanayileşme politikamızda; tüketim malı üreten 

sanayiden ara malı ve yatırım malı üreten sanayie; 
içe dönük sanayiden, dış rekabet gücüne dayanıklı 
dışa dönük sanayie hız verilmelidir. 

Modern teknoloji kullanan ve bunu üreten, ma
kine yapan bir sanayi ile fibrika üreten fabrikaları 
çoğaltmak yarışına katılmalıyız. 

1975 yılı bütçesindeki yatırım toplamının % 44,7'si 
sanayie ve bunun c/c 75'i de imalât sanayiine ayrılmış 
bulunmaktadır. Bunu memnunlukla karşılamaktayız. 

Ancak, bu yatırımların kullanılmasında bölgeler 
arasındaki dengeyi sağlayıcı, ekonomik kalkınmayı 
yurt sathına ve dolayısıyle sosyal refahı tabana ya-
yıcı bir strateji uygulanmalıdır. 

Böylece hızla artan nüfusumuza istihdam im
kânları ile bölgeler ve yurttaşlar arasında daha âdil 
bir gelir dağılımı da sağlanmış olacaktır. 

Türkiye'mizde 50 bin liralık bir sanayi yatırımı 
bir işçiye çalışma imkânı verdiğine göre, halkın elin
deki küçük sermaye birikimlerini sanayi yatırımlarına 
kanalize etmekle milyonlarca insanımıza iş alanı da 
sağlanmış olacaktır. 

Bölgeler arasındaki geri kalmışlık farkının gide
rilmesi artık bir slogan olmaktan çıkarak gerçekleşme
lidir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı içinde bulunan Kal
kınmada Öncelikli Yöreler Dairesinin kuruluş ama
cına bağlı kalınarak onunla bu konuda işbirliği ya
pılmalıdır. 

Yaygın ve bölgelerarası dengeyi sağlayıcı bir sa
nayi politikasının işleyişi, bölgelere dağıtılan kredi 
ve teşvik belgelerine bakılınca görülmektedir. 

Ülkemizde bir dördüncü demir - çelik sanayi te
sisi üzerinde durulmaktadır. Bunun yerinin hangi 
bölge olacağını merakla bekliyoruz. 

Bu tesis, zengin demir ve kömür kaynaklarını 
koynunda ve yan yana bulunduran Hekimhan'da 
kurulmayıp da, 1 400 kilometre uzaktaki Marmara 
bölgesinde kurulursa, bölgelerarası dengeden söz edi
lemez. 

Bir tesis, hammaddelere yakınlığı ölçüsünde ürün
lerini asgarî maliyetle piyasaya arz eder. 

Hammaddelerin taşıma masrafı ile bunlardan do
ğan mamul maddelerin taşınma masrafı arasındaki 
büyük fark, bir başka tesis ve tesislere yatırım kay
nağı olabilir. 

Ayrıca önemli tesislerin belirli bölgelerde küme-
leştirilmesi bunların güvenliği bakımından da mah
zurludur. Özellikle hava saldırılarının en hassas he
defleri kümeleşmiş sanayi tesisleridir. Bir savaş halin
de bunları besleyecek hammadelerin naklindeki zor
luk da başta gelen problemlerden birini teşkil eder. 
dışa dönük sanayide, mesafeden ziyade güvenli bir 
ulaşıma, sürekli bir imalâta dayanmak gerekir. 

Ekonomik ve sosyal faktörlerle birlikte güvenlik 
faktörünün de hesaba alınarak yaygın ve dengeli bir 
sanayileşmeye önem verilmelidir. 

Hekimhan'da veya 35 kilometre uzağındaki çok 
geniş bir alanı ve ulaşım imkânı bulunan Yazıhan'da 
kurulacak dördüncü demir - çelik sanayii tesisi bü
tün şartlara sahiptir. Hammadde olan demir ve kö
mür ile Keban'dan alacağı enerji yan yana bulun
maktadır. Sanayi Bakanlığım bu konu üzerinde önem
le duracağına inanıyor ve kendisinden bu konuda 
açıklama bekliyoruz. 

286 -
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Sayın senatörler; 
Sanayileşme açısından enerji çok önemli bir fak

tördür. Bunun için enerjinin güvenilir, yeterli ve ucuz 
olması üzerinde önemle durmak gerekir. Önümüzde
ki dönemde enerjinin darboğaza girmemesi için bazı 
kritik projeler mutlaka zamanında devreye girmeli
dir. Bunlar arasında Elbistan, Kangal, Soma ve Bey
pazarı termik santralleri; yılda 7,5 milyar kilovat/saat 
enerji üretecek olan Karakaya hidrolik santrali ve 

yılda 5,1 milyar kilovat/saat enerji üretecek olan Ka-
rababa hidrolik santrali ile proje çalışmalarına baş
lanılmış olan nükleer santral... Bunlar 1980'lerde bit
mezse, 1977 ve 1978 yıllarında Türkiye'de enerji dar
boğaza girmiş olacaktır. Bundan doğacak zararın bü
yük ağırlığı sanayie binecektir. Örneğin; Seydişehir 
alüminyum tesisleri enerji bunalımı yüzünden 4 üni
tesini devreye sokamıyor. 1975 yılında bu sorun gi
derilemezse, bu tesislerin zararı yılda 300 milyon lira
yı aşacaktır. 

Sayın senatörler; 
Sanayi Bakanlığının adına «Teknoloji» kelimesi 

de eklenerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmuştur. 
Maalesef bugüne kadar sanayi ve teknoloji uyumlu 
bir bağlantı içinde değildir. Türkiye'de teknoloji, 
kendi anlamına ve amacına uygun bir görüntüye ula
şamadı. Dünyadaki sanayi ve teknoloji arasındaki 
uyarlı bağlantılar incelenerek Türkiye şartlarına uy
gun bir sistem kurulamadı. Hangi sanayi dalında, han
gi teknoloji ülke şartlarına daha uygun ve gereklidir; 
bunlara önem verilmeden gelişi güzel tesisler yapıl
dı ve tesis yerleri seçildi. Örneğin; bugün dünyada 
demir - çelik tesisleri kurulurken yıllık kapasitenin 
5 milyon tondan aşağı olmaması gerektiği halde, İs
kenderun Demir - Çelik Tesisleri 1,2 milyon ton ka
pasiteye göre yapılmıştır. Şimdi ise, 2 milyon tona 
ulaştırmak için tevsii cihetine gidilmiştir. Tevsiin ma-
liyetindeki ağırlığı izaha lüzum yoktur. Bu da göste
riyor ki, Türkiye'de teknolojik sistemde uygunluk 
yoktur. Halbuki, 2 hammaddesi de dışarıdan ithal 
edildiği halde, Japonya'daki teknoloji sayesinde de
mir - çelik sanayii dünyada başta gelen bir sana'yi-
dir. Demir - çelik sanayii, kalkınmanın manivelası
dır. 

Sayın senatörler; 
Yurt içi tasarrufları bu yıl 96 milyar lira olacak 

ve yatrıımların % 93'ü bununla sağlanabilecektir. An
cak tasarruf artışında en büyük katkı özel kesime 
bağlandığından bu durum yatırımları aksatmıştır. Ka
mu yatırımları, özellikle sanayi açısından planın ön

gördüğü belirli alanlarda belirli yatırımları öngörmüş, 
fakat kamu tasarrufları planın öngördüğü düzeye 
çıkamamıştır. Bu yüzden yatırımlar henüz gerçekleşe
memiştir. 

Halbuki, özel sektör tasarruf ve yatırımları plan 
tahminlerinden fazla olmuştur. Çünkü bu sektör, pla-. 
nın öngördüğü alanları değil, kendileri için riski, az, 
kârı fazla olan o alanları tercih etmektedir. 1975 yılı 
programının 8 numaralı tablosunda bu durum açık
ça görülmektedir. 1972 - 1973 yıllan toplam olarak 
tüm yatırımları plana göre % 99 oranında gerçek
leşiyor, fakat sektörlere bakılınca; madencilikte 
% 57,5, enerjide % 86,5, eğitimde % 67,7 sağlıkta 
% 71,8 oranında plana göre gerçekleşme görülmek
tedir. Bunlar, Devletin genellikle kâra dönük olma
yan ve sosyal hizmeti esas alan gerçekleştirme faali
yetini göstermektedir; fakat özel sektör işine geldiği 
biçimde bu gerçekleşmeye katkıda bulunuyor. Örne
ğin, tarım sektöründe en rizikolu ve pahalı olan su
lama yatırımlarını Devlet yapar. Buna karşılık, özel 
sektörün yatırımı büyük ağırlıkla tarım makinelerin
de toplanır. Ayrıca, aynı tür sanayide hem kamu, hem 
özel sektör varsa özel sektör bu sanayii tüketim mer
kezlerinde topluyor, kâr ediyor; özellikle çimento ve 
dokuma sanayiinde olduğu gibi. Devlet ise, sosyal 
hizmeti amaç alarak rizikosu çok pahalı da olsa, pla
nın öngördüğü yerlere bu sanayi kuruyor. Tüketim 
merkezlerinden de uzak oluşu onu zarara sokuyor, 
bu yüzden Devlet sektörünün zarar, özel sektörün 
kâr ettiği propagandası ile özel sektörün kamu sek
töründen daha yararlı olduğu reklâmı yapılıyor. 

Halbuki, kamu sektörünün de tasarruf ve yatı
rımlarını özel sektörünkine * uyarlı hale getirmek 
gerekir. Sanayi bölgeleri ye sanayi havzaları çalışma 
düzenini sağlamak gerekir. Yaygın ve dengeli sana
yileşme politikasına özel sektörü de bağlayıcı tedbir
ler alınmalıdır. Bu tedbirler teşvik politikasının uy
gulanmasında kendini göstermelidir. Örneğin, geri 
kalmış bölgeler listesinde Hakkâri ilimiz ile İstan
bul'un böğründeki Çerkezköy ilçesi birlikte yar al
makta. Özel sektör tercihini Çerkezköy'de topluyor 
ve dolayısıyle sanayi de orada toplanıyor; fakat Hak
kâri ilimiz, özel sektöre riskli geldiği ve tüketim 
merkezlerinden uzak olduğu için, sanayiden yoksun 
kalıyor. Şu halde bir listede gösterilen yerler kendi 
içinde büyük farklılık göstermektedir. Halen uygula
nan teşvik politikasındaki tedbirler yetersizdir. Fark
lı taksitlendirme ve muaflıktan başka daha bazı ted
birler getirilmelidir. Daha doğrusu, risk karşılanma
lı; fakat denge mutlaka sağlanmalıdır. 
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Sayın senatörler; 
Bir malın fiyatı da kamu sektörünün maliyet fi

yatına göre devletçe ayarlanmaktadır. Bu yüzden dev
let .normal; özel sektör ise, çok fazla kâr etmekte
dir. Çünkü, devlet sektöründe istihdam konusu çok 
düzensizdir. Üç kişinin yapacağı iş 10 kişiye yaptı
rılır. Ayrıca, bunların ücretleri daha da fazladır. Böy
lece, bir malın maliyet fiyatı, kamu sektöründe birim 
olarak 100 ise, özel sektörde 60 olur. Devlet bu ma
lı r/

c 15 kârla tüketiciye satarken, özel sektör % 55 
kârla satmış olur. Buna rağmen özel sektör devletçe 
r/c \5 kâr tutarı üzerinden vergi öder, geri kalan % 
40 kârın tutarını vergiden kaçırır. 

Böylece bir düzensizlik devleti zarara sokmakta, 
hem de tüketicinin satın alma gücünü tüketerek, özel 
sektördeki varlıklı kişileri egemen sınıf haline getir
mektedir. Şu halde yeterli bir istihdam politikası ile 
imalât fiyatını asgariye indirmek şarttır. 

Sayın senatörler; 
İktisadî kalkınmamızın büyük ölçüde sanayie da

yandığı bir gerçektir. Bu nedenle, ekonomimizin di
ğer sektörlerinde kaydedilen ilerlemeler sınaî geliş
melere sıkı sıkıya bağlıdır. Ekonomik kalkınmanın 
esas unsuru olan sanayileşme, her şeyden evvel, si
yasî ve iktisadî istikrarın mevcudiyeti ile mümkün
dür. 

Sınaî yatırımların gerçekleştirilmesi ve işletme 
faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, yatırımların fi
nansmanının ve işletmelerin de kredi ihtiyaçlarının 
uygun şartlarla zamanında temini icap etmektedir. 

Bugün sanayimizin bu ihtiyaçları gereği gibi kar-
şılanamamakta ve bunlar sanayileşme hızını düşü
ren darboğazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu darboğazların, kredi hacimlerinin genişletilme
si ve tasarrufların, alınacak etkin tedbirlerle yatırım
lara aktarılması suretiyle giderilebileceği kanısında
yız. 

Sanayileşmenin, ekonomik ve sosyal birçok prob
lemleri çözmekle beraber, bazı sorunları da berabe
rinde getirdiği malumdur. 

Bunların başında, aşırı şehirleşme ve altyapı hiz
metlerine olan ihtiyaç gelmektedir. 

Çeşitli faydalan bulunan ve ekonomik kalkınma
mızı hızlandıran organize sanayi bölgelerinin, kuru
luş. Finansman ve işletme gibi bütün safhalarının bir 
elden idaresi, bunun için de gerekli mevzuatın çıkarıl
ması ve ona göre yeterli bir kadronun meydana ge
tirilmesi zorunludur. 

Yatırımların yurt sathına dengeli olarak dağıtıla-
bilmesi için inşaları biten Bursa, Manisa ve Konya 
organize sanayi bölgeleri ile inşa halindeki Eskişehir, 
Gaziantep, Erzurum sanayi bölgeleri yanında, diğer 
illerde de organize sanayi bölgelerinin kurulması ge
reğine inanıyoruz. 

İmalât sanayiinin bünyesini plan hedeflerine uy
gun olarak değiştirebilmek için, ara malları ve ya
tırım malları sanayilerinin bir an evvel kurulmala
rına çalışmalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bun
ların gerçekleştirilmesinde önderlik etmelidir. 

Dizel motoru, elektrik motoru, makine ve teçhizat 
sanayii, elektronik sanayii, gemi inşa ve uçak sana
yii gibi önemli endüstri kollarını ülkemizde kuramaz
sak, sanayileşmiş bir toplum olamayız. Bunun için, 
1975 yılı bu konudaki yatırımların yapılması ile mem
leketimiz için bir hamle yılı olmalıdır. Aynı zamanda 
bu yıl içerisinde daha önce uygulanmasına başlanılan 
projelerin de hızlandırılarak termin planları içerisinde 
bitirilmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır. Özel
likle İskenderun demir - çelik tesislerinin termininde 
bitirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca, hızla gelişen ekonomimizin ihtiyacı bu
lunduğu 4 ncü demir - çelik tesisinin de bu dönemde 
kuruluş hazırlıklarına başlanılmasını zorunlu muta 
laa etmekteyiz. 

Bilindiği üzere, ekonomik kalkınmanın gösterge
leri olarak ifade edilen birey başına düşen yıllık de
mir - çelik, elektrik enerjisi, telefon, taşıt ve benzer
leri arasında, kâğıt miktarının da önemli bir yeri var
dır. 

Bu itibarla. Balıkesir, Afyon ve kuruluş yerinde 
tereddütler bulunan ve programa Antalya olarak gi
ren kâğît fabrikalarının da bir an evvel inşa ve faa
liyete geçmelerini temenni ediyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sanayi problem
lerinin çözülmesinde, yatırımların hızlandırılmasında 
ve yurt sathına dağılmasmdaki faliyetlerini dikkatle 
izliyoruz, 

Üzerinde önemle durcağımız husus, yatırımları 
çeşit1, nedenlerle üzerine çeken bölgelerden, yatırım
ların gerice yörelere kaydırılmasında gösterdiği başarı
dır. 

Örneğin; 1973 ve 1974 yıllarında verilen teşvik bel
gelerinin gerek miktar, gerekse değer olarak Marma
ra bölgesinde azalmasın!, buna karşılık Doğu, Gü
neydoğu ve İç Anadolu'da artmasını gösterebiliriz. 

İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planların
da, ara mallan ve yatırım malları üretimine ağırlık 
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verileceği hususu bir ilke olarak konulmasına rağmen, 
bu konularda yeterli bir gelişme sağlanamamıştır. Bu
nun başlıca sebebini uygulanmakta olan teşvik araçla
rının yetersizliğinde aramak gerekir. Konulara, böl
gelere ve yatırımları yapacak şirketlerin kuruluş sta
tülerine göre farklı ve kademeli teşvik politikalarına 
gitmek zorunludur. Bölgesel gelişmişlik farklarını or
tadan kaldırmak, refahı tabana yaymak için teşvik 
araçlarını ve kapsamını çoğaltmak, genişletmek ge
rekir. 

Mevcut uygulamaya göre bir dizel motoru üreti
mi ile, bir ambalaj kâğıdı üretimine aynı teşvikler 
uygulanmaktadır. Bu durumda teşebbüs ve sermaye 
gücü şüphesiz dizel motoruna değil, ambalaj kâğıdına 
kayacaktır. Yatırımlarda yerli makina ve donatımın 
kullanılmasını sağlayacak teşvik araçları getirilmelidir. 

Dizel motoru, aktarma organları üretimini engel
leyen veya geciktiren mevzuat tıkanıklıkları behema-
hal kaldırılmalıdır. 

Beşer yıllık Kalkınma Planlan ile ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın temel hedef ve stratejisini tespit 
eden ülkemiz, hızlı bir kalkınma süreci içerisindedir. 
Özellikle Üçüncü Beş Yıllık Plan, ekonomik kalkın
mada sanayi sektörünün temel bir güç olmasını ve 
gayrisafi millî hâsıla içindeki payının yükselmesini 
esas almıştır. 

Sanayi sektörünün, planlı kalkınmadaki kendisine 
düşen yolu ve fonksiyonu tam manası ile yerine ge
tirebilmesi için büyük ve ağır sanayi yanında sanayi 
üretimi içindeki payı yüksek olan küçük sanayi teşeb
büslerinin ekonomik kalkınmadaki direkt etkisinin ve 
öneminin çok iyi anlaşılması lâzımdır. Bu sektörden 
beklenenlerin elde edilebilmesi, sektörün iyi tanımlan
ması, ekonomimizdeki yerinin anlatılması, sanayileş
medeki rol ve öneminin bilinerek sorunlarının ciddî 
olarak ele alınmasına bağlıdır. 

Küçük ve orta çaptaki sanayi işletmeleri, yeni 
fikirlerin ve buluşların kaynağı olup, endüstriye gere
ken esnekliğin sağlanmasında katkıda bulunmakta
dırlar. Hızlı ve ekonomik olarak yerel ihtiyaçları 
karşılamakla beraber, kullanılan esnek yoğun teknik
leri, istihdam sorununun çözümlenmesinde ve den
geli bölgesel kalkınmada önemli araçların başında gel
mektedirler. 

Küçük çaptaki sanayi işletmeleri millî planda en
düstrinin en kuvvetli ve en büyük kesimini oluştur
maktadırlar. Bu yaygın kesim içinde teşebbüslerin ce
sameti de iş kollarına göre çok değişik olmaktadır. 
Örneğin 50'den az işçi çalıştıran işletmeler Türkiye"-
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de millî sanayi kesiminde istihdam bakımından c/c 55, 
sınaî üretim bakımından da Çf 47'yi teşkil etmektedir. 
Türkiye'de küçük sanatlar, el, ev ve köy sanatlarında 
çalışanlar geniş bir yer tutmakta olup, bu kapsam 
içine girebilecek 1 - 4 işçi çalıştıran çok küçük işyer
leri çıkarıldığı zaman istihdam oranı c/c 36'ya, sınaî 
üretim nispeti ise % 31'e düşmektedir. 

Küçük ve orta çaptaki sanayi işletmeleri sayısal 
olarak büyük çoğunluktadır. Türkiye'de 1963 yılında 
bunlar, tüm teşebbüslerin c/c 93'ünü meydana getir
mektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1968 Genel İstatis
tik yıllığına göre imalât sanayiinde mevcut 160 771 
işyerinin 157 759'u küçük sanayi sektöründedir ve 
yüzde olarak % 98.1 "i teşkil etmektedir. 

Ülkemizin genel ekonomik yapısında bu denli 
önemli olan küçük sanayi kesimini geliştirme amaç
larından biri olan «Küçük sanayi site ve çarşıları kur
ma» programı şehir içinde ve dağınık halde bulunan 
sermaye ve makineden çok el emeğine dayanan kü
çük sanayicinin, el sanatları ile uğraşanların, işyeri 
sorunlarını çözümlemek ve üniteleri bir araya top
lamaktan ziyade küçük sanayicinin tamirattan imalâ
ta, imalâttan seri imalâta yöneltmek amacını güder. 
Bu arada sanayicinin belde içinde bozuk, dağınık 
ve sıhhî olmayan, iş emniyeti buulnmayan, gelişme 
ve beraberliğe imkân bırakmayan şartların ıslahı ge
rekmektedir. 

Sayın senatörler, 
Kalkınan ve kalkınmakta olan ülkelerde hızlı bir 

sanayileşme için gerekli araştırma, plan, proje ve ge
liştirmeleri yapmak üzere sayısız enstitü, araştırma, 
geliştirme merkezleri ihdas edilmiştir ve edilmekte
dir. Ülkemizde tarım kesiminde de sayıları 250*e yak
laşan bu tip kuruluşun, Tarım Bakanlığı bünyesinde 
mevcut olmasına karşılık, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı bünyesinde bu tip kuruluşları bulunmamakta
dır. Yeni reorganizasyonda buna yer verilmeli, özel
likle halk sektörü sanayi yatırımlarında yatırım pro
jesi hazırlayacak, yol gösterecek, yatırımların başa
rıya ulaşması için her türlü çalışmayı yapacak kuru
luşlar süratle kurulmalıdır. 

Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde, bol, 
ucuz kredi temini, teşvik tedbirleri kadar önemlidir. 
Özellikle halk teşebbüslerinin gerçekleştirilmesinde fi
nansman ve yol gösterme, yatırımcılara bilgi sağlamak 
büyük önem taşımaktadır. Sermaye piyasası gibi alı
nacak önemli tedbirler yanında gerek halk, gerekse 
işçi teşebbüslerine bu hizmetleri götürmek üzere ku-
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rulması düşünülen «Devlet îşçi ve Yatırım Bankası» 
biran evvel gerçekleştirilmeli ve bu görevleri ifa ede
cek şekilde örgütlenmelidir. 

İmalât sanayiinde, hakiki sanayileşmeyi sağlamak 
için tüketim malları sanayiinden daha çok ara mal
ları ve yatırım malları üreten sanayiin süratle ku
rulmasına yardımcı olunmalıdır. 

Sanayiin gelişmesi, yurt sathına yayılmasında bü
yük rolü olan organize sanayi bölgeleri sitelerinin ku
rulmasına daha fazla önem verilmeli, kuruluş ile il
gili formaliteler azaltılmalıdır. 

Ülkelerin sanayileşmelerini, teknolojik yenilikleri 
takip etmek üzere gelişmiş ülkelerde sanayi ateşelikle-
ri kurulmalıdır. 

Demir - çelik sanayii tesisinin yerini seçmeden, 
yukarıda belirtilen tercih faktörlerine özen gösteril
mesi; Hasan Çelebi demir cevherinin zenginleştirme 
tesislerinin biran önce gerçekleştirilmesini ve özellik
le millî harp sanayiine süratle ağırlık verilmesini ge
rekli görmekteyiz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin yurdu
muza hayırlı olmasını diler, Bakanlık mensuplarına 
ve Yüce Senatoya şahsım ve Grupum adına saygı
lar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ahmet Demir Yüce, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesini Adalet 
Partisi Grupu adına eleştirmek üzere huzurunuzu iş
gal etmiş buulnacağım. Hepinizi Grupum ve şahsım 
adına hürmetle selâmlarım. 

Bu görev her sene, her nevi plâtformda yapılır 
ve bir monotonluk edası içerisine maalesef bürünmüş
tür. Bendeniz kabil olduğu kadar meseleyi başka bir 
açıdan; rakamlar içerisinde boğulmadan, sanayi poli
tikamızın ne şekle oturtulması icabettiğini belirtmek 
sadedinde arz etmeye çalışacağım, fakat bir alışkanlık
la yine eski monoton edamdan da her halde kurtula
cağımı sanmıyorum. 

Muhterem Başkan; 
Sanayi, bir ülkenin kalkınmışlığının simgelerinden 

en mühimidir, en başta gelenidir. Geniş anlamda sa
nayi; başka bir deyimle geniş anlamda sanayileşme, 
kalkınma kavramıyle eş anlamda kullanılmaktadır. 
Sanayileşme, dar anlamda mal üretiminde makine 
kullanmayı, veya millî gelir içinde sanayi kesimi pa
yının belirli bir orana erişmesi sekinde düşünülebi
lir. Geniş anlamda sanayileşme ise, malûmları oldu

ğu veçhile, 18 nci asırda başlayan «Sanayi Devrimi» 
diye nitelendirdiğimiz devrimle birlikte oluşan, ülke
lerin ekonomik, sosyal, siyasal değişikliklerini de kap
sayan bir mefhumdur. Sanayileşme hareketi her ül
kede aşağı - yukarı birbirine benzer sosyo - ekonomik 
bünyevî değişmelere sebep olmuştur. Sanayileşme kav
ramını izah için, sanayi kesiminin tarım, ticaret kesim
lerine etkisi yanında, ülkenin tüm yapısına da olan 
etkilerini incelemek gerekir. 

Sanayileşme, dinamik bir yapıya maliktir. Ge
lişimi ekonominin diğer kesimlerini büyük ölçüde 
tesiri altında bırakır. Tarımda makineleşme, gübre
nin kullanılması vesaire etkenler, üretimin artmasına 
sebep olur. Sanayi tarım alanına fevkalâde üstün şe
kilde etki yapan bir unsurdur. Finansal acıdan deği
şikliklere sebep olur; olmuştur. Bankalar sistemi ye
tersiz kalır; yetersiz kalmıştır ve giderek sermaye 
piyasasının kurulmasına imkân hazırlanmasını icap 
ettiren vasatı temin eder. Gittikçe sanayici - müte
şebbis - devlet yakınlaşmasına doğru yol olmaya baş
lar. Sanayici devlet yakınlaşması doğar. İşçilerin teş
kilâtlanmalarına sebep olur. Sendikalaşmalar, parti
leşmeler tezahür eder. Aile şekilleri değişir; peder
şahî aile yapısını başka aile şekillerine dönüştürür 
ve öyle olmuştur sanayileşmede. 

Sanayileşme yeni meslekleri ortaya çıkarır. Ba
badan- oğula intikal eden meslek şekli artık sanayileş
miş ülkelerde bir anane şekli olmaktan çıkar. Bazı .şe
hirlerin nüfusunun hızla artmasına sebep olur. Tarım 
alanlarından gelenler, şehirlerde gayri müsait şartlar
da âdeta yoğunlaşırlar. Gecekondu denen bir sorunu 
da sanayileşme beraberinde getirmiştir. Bu hal, bütün 
ekonomiyi tesir altında bırakan şehirleşme meselele
rini doğurur; doğurmuştur. Politikaya etkisi olur; 
partiler yelpazesinde değişmeler olur. Ekonomik gö
rüşler, partiler yelpazesinin de daha belirgin şekilde 
tezahür etmeye başlar. İşte, sanayileşme bu derece 
geniş kapsamlı bir mefhumdur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Aziz Atatürk, «Türkiye'yi, Türk'ü, memleketimi

zi muasir medeniyetin üstüne çıkaracağız» dediği za
man, hem manevi güç, hem de maddî güç yönünden 
ileri ve refaha ermiş bir Türkiye'yi kastediyordu 
Türk'ü benliğine kavuşturan ve birtakım devrimlerle 
onu medenî âlemin yaşantı seviyesine erdiren aziz 
Atatürk, maddî alanda da süratle sanayileşerek, bu 
yarışta Türkiye'nin yerini almasını arzu etmiş ve 
O'nun devrinden başlayan birtakım sanayi hamleleri 
yapılmıştır. 
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Sanayiin muhteif tariflerini ikame etmek mümkün
dür.. .Müellifler, muhtelif tarifler yapmışlardır. Geniş 
anlamda sanayi ve sanayileşme, dar anlamda sanayi 
ve sanayileşme mefhumları üzerinde uzun tartışmalar 
olmuştur. Arapça, «Sınaat» kelimesinden «Hırfet» 
kelimesinden üretilen sanayi, bir maharetleşme, bir 
ustalaşma hadisesi olarak ilk önce ikame edilmiş; 
fakat sonra kapsam genişletilerek, turizm sanayii, 
ulaştırma sanayii mefhumlarma varan geniş mânalar 
ifade etmeye başlamıştır. İnsan eli, sonra alet; yani 
taştan ve cilâlı taştan yapılan, insan zekâsının yarat
tığı ilk parçalayıcı, kesici alet ve tekerlek ve bugün 
erişilmiş bulunan en mütekamil aletler, her halde sa
nayiin ilk araçları ve tekâmül müşevvikleri olmuş
lardır.. 

«Bizim geniş anlamda düşündüğümüz sanayi mef
humunun, birtakım devrimlerden geçmiş olduğu bir 
hakikattir.» Bu ibareyi ilk defa kullanan 19 ncu asır 
İngiliz ekonomistlerinden Arnold Toynbee'dir. Toyn-
bee, sanayi devriminin büyük bir tarihî olay taşıdığı
nı, iktisat politikalarının tarihin akışına göre düzen
lenmesi gerektiğini belirtmiştir. Onun açtîğı yol ve 
ilke kabul edilmiş; fakat başka iktisatçılar, başka baş
ka anlamlarda bu hadiseyi ve tarihî akımı değerlen
dirmişlerdir. Dünya ekonomisinin, 20 nci asrın orta
sına geldiğimiz şu sıralara kadar geniş anlamıyle ka
bul edeceğimiz sanayi dalında veya sanayileşmede, üç 
devrim geçirmiş olduğu söylenebilir. 

Birinci sanayi devrimi, fikir olarak İtalya röne-
sansında ve Avusturyalı müellif Von Hornick'in eko
nomi kitaplarında makinenin sanayie tatbiki gerektiği 
hadisesini fikrî olarak işlemesiyle başlamış ve İngil
tere'de makinenin fiilî tatbikiyle, iş birinci sanayi 
devrimi şeklinde tezahür etmiştir.. 

Abraham Dree'nin, demir üretiminde izabe ocak
larında odun kömürü yerine kok kömürü kullanması
na imkân bahşeden yepyeni teknolojik uygulama, Ja
mes Watt'ın buhar makinesini sanayie tatbiki ve John 
Kay, Arcvvreight, Cartvvreight isminde üç İngiliz'in 
tekstil sanayiine makineyi tatbik etmeleri, 18 nci 
asrın sonlarına doğru, birinci sanayi devriminin esas
larını teşkil etmiştir. 

İkinci sanayi devrimi elektrikle başlamıştır. 1869' 
da Gramme makinesinin icadı, alternatörlerin ve trans
formatörlerin bu icadı izlemesi, 1893'te diesel motor
larının yapılabilmesi, işçilikte Taylorizm ve büro hiz
metlerinde fayolizmin prodüktiviteyi artırıcı geliştir
meleri, bu ikinci sanayi devriminin mütebariz vasıf
ları ve merhaleleridir. 

— 291 

11 . 2 . 1975 O : 3 

İkinci Dünya Savaşı, insanlığı çok enteresan bir 
kademenin içerisine sokmuştur. Termonükleer enerji
nin elde edilmesi, petro - kimya alanındaki büyük 
yenilikler, hafif madenler sanayiinin gelişmesi, elekt
ronik beyinlerin, yani bilgisayarların devrinin açıl
ması, otomasyondan geniş ölçüde yararlanılması, yep
yeni bir çağın öncüsü olmuşlardır. 

Hepinizin malûmu bulunduğu veçhile, bu husus
ları uzun uzadıya arz etmek suretiyle bir yönden va
kitlerinizi almış oluyorum. Bundan dolayı özür dile
rim, ama bunu zikrederek, Türkiye'nin sanayi prob
lemine bir açıdan bakmak yerine, daha ayrıntılı, dog
maların dışında, münakaşa edilebilir muhtelif yolları 
bir daha gözönüne serebilmek için bu tarihî akımdan 
bahsetmek lüzumunu hissettim. 

Osmanlı İmparatorluğu maalesef dünyanın bu sa
nayi aşamalarını takip edememiş ve Türkiye Cumhu
riyetinin devralmış olduğu ve Türkiye dediğimiz bu 
arz üzerinde, sanayileşme diye tavsif edebileceğimiz 
bir mefhumu ve sanayi tesisi denebilecek bir varlığı 
hemen hemen bizlere bırakmamıştır. Yeni ve genç 
Türkiye Devleti, Türk ekonomisini yeniden çizmek 
için, Türkiye'nin mühim meselesi olan ekonomiyi ve 
onun en muharrik faktörü sanayii ele almak lüzumu
nu hissetmiştir. Genç Türkiye Devleti, İzmir İktisat 
Kongresi ile ilk defa ekonomiyi ilerletmenin metotları
nı tespit etmek istemiş ve akılcı yollardan daima bir
takım yeni metotlar aramış ve uygulamıştır. Sanayi 
yatırımlarına girişilmesi, süreli Sanayi Teşvik Kanunu
nun çıkarılması ve muhtelif teşebbüsler, bu devrin sa
nayide atılım çalışmalarıdır. Demiryolları yapımı, 
tekstil sanayiine başlama, harp sanayii ve hattâ uçak 
yapımı teşebbüsleri, bu devrin kuvvetli ve gayretli 
çalışmalarıdır. 

Bunların başlama zamanları ve öncelikleri, şekille
ri, tabiî ki münakaşa edilebilir. Biraz evvel arz etti
ğim hussularda görüleceği gibi, insanlık 18 nci asra ge
linceye kadar aşağı - yukarı biner senelik periyotlarla 
ilerlemeler kaydetmişken, bilâhara bu ilerlemeler aşa
ğı - yukarı yüzer yıllara inhisar etmiş ve İkinci Dün
ya Savaşından sonra ise bazı müelliflerce âdeta onar 
senelik kısımlara inhisar eden ve yüz yıllara tekabül 
eden bir periyotlar devresine girilmiştir. Türkiye'de 
sanayiin inkişafı, deminden beri arz etmiş olduğum 
veçhile, hangi usullerin tatbiki suretiyle icra edilme
lidir ve hangi öncelikler kullanılmalıdır mevzuu, geç
miş zamanlardan beri münakaşa edilmektedir. Bir 
memleketin inkişaf edebilmesi ve prodüktiv ve ras
yonel bir çalışmaya sahip sanayiin düzenli ve istik-
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rarlı bir şekilde doğması, inkişafı ve devamı, sanırız 
ki, altyapının tesisi ile mümkün olabilir. 

İşte, Demokrat Parti devrinden ve mensubu bu
lunduğum Adalet Partisinin sanayiin tesisinde öngör
düğü sıçrama noktası ve ilkesi, enfrastrüktürün, yani 
altyapının süratle tesisi ve yatırımlara girişilmesi ham
lesi olmuştur. Enerji üretimi, hidroelektrik ve termik 
santralların tesisi, karayollarının yapılması, demir - çe
lik fabrikalarının yapımı, çimento fabrikalarının yapı
mı, sulama tesisleri, suni gübre fabrikaları, alümin
yum tesisleri, ferro - krom tesisleri vesaire gibi ya
tırımlar, bu konuda ittihaz edilen rasyonel araçları 
oluşturmuşlardır. Altyapının tesisinde, öncelikler, yer 
tayinleri, kullanılan usuller, araçlar münakaşa edile
bilir ve edilmiştir, ama bundan ileri Türkiye'de hâlâ 
altyapının cinsinin önceliği yerine, ekonominin gereği 
düşünülmeden altyapının tesisini istemeyen münakaşa
lar ve çabalar sarf edilmektedir ve serdedilmektedir. 

Muhterem senatörler; 
Planlı döneme geçişle, bu münakaşaların plan 

çerçevesi içerisinde yapılanları hariç, aynı konuda 
yine kısır bazı çekişmelerin mevcudiyetini görmekte
yiz. Üçüncü Beş Yıllık Plan devresini yaşamaktayız. 
Üçüncü Beş Yıllık Planda, sanayi sektörünün büyüme 
hızı yüzde 11,2 olarak hedeflendirilmiştir. Üçüncü 
Beş Yıllık Plan, gayri safi millî hâsıla olarak bizim 
ancak 1995 senesinde, İtalya'nın bugünkü seviyesine 
ereceğimizi belirtmiş ve onu hedef ittihaz etmiştir. 
Artık insanlığın ilerleme kademeleri bir asırlık veya 
ondan uzun zaman periyotlarından; on senelik, o 
asırlara bedel periyotlara inince, insan ister istemez, 
Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesine erişmesi 
hattâ onu aşmasının nasıl mümkün olabileceğini dü
şünmektedir. Hele 1971 yılından sonra yatırımların 
azalması veyahut ona temayül gösterilmesi, Türk 
Milletinin elinde yatırım potansiyelinin daha az kul
lanılması ve hattâ potansiyelin ürkütülerek, bu sa
halardan uzaklaşmasına müncer olacak bazı teşeb
büslerin ortaya çıkması, bizi derin derin düşünme
ye sevk etmelidir. 

Seçmiş olduğumuz hür rejim; 1961 Anayasamı
zın dayandığı hür demokratik rejim, bize, her im
kândan azamî derecede istifade yolunu açmış olma
sına rağmen, yeni Devlet sektörü ve özel sektörü 
Türk ekonomik kalkınmasında dengeli bir şekilde 
vazifeli kılmasına rağmen, bu sektörleri ahenkli bir 
tarzda, yani Anayasamızın istediği esaslar içinde, 
ekonominin hamlesine sokmuş olduğumuzu iddia 
edebilir miyiz? 

Muhterem senatörler; 
Anayasamız, sosyal devlet mefhumunu getirmiş

tir. Üstün bir mefhumdur. 20 nci Asrın ikinci yarı
sında sosyal devlet ve sosyal adalet mefhumlarının 
dışında bir düşünce tarzını kafalarda kabul etmek 
mümkün değildir. 

Bu, Devletin refahı temini ve tesisine iştirak et
mesi ve yardımcı olması, yani refah devleti olması, 
refahı tabana yayması, yani dengeli gelir dağılımını 
temin etmesi, kapitalin sömürür kapital olmasını 
önlemesi, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği tesis et
mesi demektir. 

Bunu tesis tedbirlerini almak başkadır, ferdin, 
fertlerin tek başına veya müştereken bu tedbirleri 
alan devletlerin garantisi altında, teminatı altında 
teşebbüs güçlerini kullanmalarına imkân vermek 
başkadır. 

Anayasamızın gayesi, sosyal devleti, refah dev
letini tesis etmektir. Ne sermayesinin emeği, ne de 
emeğin sermayeyi ezmesine müsaade eden bir sis
temin hükümferma olmasına imkân vermemekte
dir. Binaenaleyh, her iki millet gücü; Devlet sektörü 
ve özel sektör; h c iki faktör, yani emek ve namus
lu olan. namuslu olma şartları çizilmiş, kanunlarla 
temin edilmiş bulunan ve bu kaidelerin dışına çık
mayan sermaye, teşebbüs baltalanmanıalıdır. ürkü-
tülmemelidir. 

Bu gibi durumlar, her iki potansiyelin; özel sek
tör, Devlet sektörü potansiyelinin hamleci olarak ve 
süratle Türk ekonomisinde katkıda bulunmalarına 
mani bir hal teşkil etmemelidirler. Her iki sektör, 
sosyal adaleti zedelemeden, emniyet içerisinde, bu 
alanda Türk Milletinin emrinde olmalıdırlar. İşte 
partim Adalet Partisi, programında, sosyal adaleti 
tesis edici ve fakat ekonomik güçleri Türkiye namı
na seferber edici ilkeleri vazetmiş bulunmaktadır. 

Programımızda buna mütedair hususlar açık, 
vazıh, dengeli, sektörleri birbirine ezdirmeyen, sınıf
ların birbirini sömürmesine mâni olan ilkeler halin
de vazedilmiştir. 

«Madde 21. — Sosyal adalet ideali vazedilmiş
tir. 

Madde 30. — Süratli sanayileşmenin gereklerini 
ifadelendirmiştir. 

Madde 31. — Ekonomik ve sosyal gelişmelerin 
kıymetlendirilmesi vaz edilmiştir. 

Madde 32. — Sanayide tevsi ve reorganizasyon 
esasları vaz edilmiş, bunların nasıl yapılacağının 
esasları konmuştur. 
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Madde 33. — Küçük sanayinin geliştirilmesi 
programlandırılmıştır. 

Madde 34. — Sanayi bölgeleri ve teşvik edici 
tedbirler düşünülmüş, vaz edilmiştir. 

Madde 35. — Sanayi aşamasının icabı olarak, 
sermaye piyasasının kurulması istenmiştir. 

Madde 36. — Ortak Pazara hazırlığın esasları 
vaz edilmiştir. 

Madde 38. — Millî sanayinin himaye edilmesi 
gerektiği esasları vaz edilmiş ve tadat olunmuştur. 

Muhterem senatörler: 
Ben bunu vaz ederken, herhangi bir bilgiçlik edasın

da bulunmak sadedinde beyanda bulunmak istemedim. 
Birçok çevrelere Adalet Partisinin değişik görüntülerle 
arz edilmek istenmesini ve yanlış birtakım tanımlara 
tabi tutulmasının yanlış olduğunu belirtmek sadedinde 
bunları zikrettim. Adalet Partisi, sosyal devlet, sos
yal adalet ve Anayasamızın çizmiş olduğu yolların 
tatbikinin en belirgin; saptırılmadan tatbikinin en 
iyi tatbikçisi olabileceği bir programa sahiptir. 

Bendeniz burada bu programı arz ederken, prog
ram tatbikatında muvaffak olmuş olduğumuz ve
yahut olamadığımız hususları zikretmek istemiyo
rum. Ben, programımızın akılcı, Anayasanın çizmiş 
olduğu hudutların en belirgin ifadelerine sahip oldu
ğu yanhş bilenlere; yanlış bildiklerini ifade etmek 
sadedinde söylüyorum, bu programı muvaffakiyet
le. başarı ile tatbik ettiğimizi Çf 100 iddia etmek 
için bu lâfları söylemiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Birinci Plan döneminde, gayri safi millî hâsıla

nın r/f 7 ve bunun içerisinde de sanayi sektörünün 
r/r 12,3 oranında artması öngörülmüştür. Birinci 
Beş Yılhk Plan, sınırlı kaynaklarımızın sanayi yatı
rımlarına da yöneltilmesini, ihracatımızın sanayi 
ürünleri lehine kaydırılmasını ve sanayileşme hare
ketine hız verilmesini lüzumlu görmüştür. 

İkinci Plân döneminde ise, sanayileşme daha 
başka bir manada ele alınmış ve kalkınmanın sü
rükleyici sektörü olarak kabul edilmiştir. Bu devre
de sanayi ihracata dönük yatırımlara yöneltilmiştir. 
Yatırım malları üretimine ve döviz tasarrufu sağla
yan mal ve hizmetlerle ilgili sanayi kuruluşlarının 
tesisine hız verilmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Planda gayri safi millî hâsıla
nın c/c 7 ve bunun içerisinde sanayi sektörü büyü
me hızının ise c,c 12 oranında artması kabul edil
miştir, 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemimiz, daha ev
velce de birkaç vesile ile belirtmiş olduğum gibi, 
uzun vadede sanayileşerek kalkınma tercihini esas 
almıştır. Üçüncü Planın ilkesi, Birinci ve İkinci 
Planlardaki sanayi hakkında vaz edilmiş olan ilke
lerin dışındadır. Bu yol, kendi imkânları içerisinde 
hızlı kalkınmayı gerçekleştirmek için geçerli muh
telif şekiller içerisinde, kendince dünya şartlarına 
uymasa dahi, en rasyonel bir yol olarak kabul edil
miştir. Bu tercihle Üçüncü Beş Yıllık Planda, bun
dan evvelki planlardan ayrı olarak, sanayileşme, 
kalkınmanın sadece bir vasıtası değil, bir hedefi 
olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, gayri safi millî hâ
sılanın c/c 7,9, gayri safi yurt içi hâsılanın c/c 8 ve 
sanayinin c/c 11,2 nispetinde artması öngörülmüştür. 
Birinci ve İkinci Plan döneminde kalkınmanın bazı 
olarak, gayri safi millî hâsılanın yıllık artış hızı esas 
alınmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plânda, bunun kâfi 
gelmediği, daha başka faktörlerin rol oynaması 
icabettiği ve hesapların ona göre yapılması öngö
rülmüştür. 

Kalkınma planlarımızda çizilmiş olan hedeflere 
bazı zamanlarda erişildiği, bazı senelerde erişilme-
diği görülmüştür. Kalkınma planlarımı zı n c/c 1 
hedefi, C7C 3'e yakın nüfûs artışı nazarı itibara alın
dığı takdirde, bizi süratli bir noktaya götürecek ni
teliğini kaybetmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, demin de arz etmiş 
olduğum gibi kalkınma hızının tespiti daha rasyonel 
ve başka esaslara bağlanmıştır. Bunlardan gayrî, bir 
esasın da ekonomide faktör olarak nazarı itibara 
alınması bir fikir olarak son zamanlarda meydana 
çıkmıştır. Gayri safi millî hâsıla yahut biraz evvel 
arza çaîıtşığım dörtlü kompozisyonun, muhassalası-
nm hesabı neticesi, Üçüncü Beş Yıllık Planda uygu
lanan sistemin, kalkınma hızını ifadede yeterli olma
dığı görüşleri ileri sürülebilmektedir. Şimdi gayri 
safi millî fayda mefhumunun ve hesabının kalkınma 
hızının bir ölçeği olması gerektiği fikri taraftar ka
zanmaya başlamıştır. 

Gayri safi millî hâsıla, gayri safi yurt içi hâsıla 
istatistiklerinde büyüme belirtisi olarak görülen ar
tışlar yanında, çevrenin bozulması, gürültünün art
ması ve sosyal huzursuzluk mihraklarının çoğalması 
gibi nedenlerle istatistiklere aksetmeyen, aksettiril
meyen fayda eksilişleri de olmaktadır. 

Bilhassa zon zamanlarda dünyanın en büyük so
runu, insanlığın ve yaşayan varlıkların en büyük 
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sorunu, çevrenin kirlenmesi, çevrenin bozulması 
sorunudur. İnsanlık bunu halletmek lüzumunu yeni 
yeni hissetmeye başlamıştır. Türkiye de bu sorunla 
ciddî şekilde karşı karşıya gelmek durumunda
dır. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, bitirmeye gay
ret etmenizi rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Türkiye, bu soruna herkesten fazla önem ve»-. 
mek mecburiyetindir. Sanayileşmenin başlarındadır 
Türkiye. Kurarken bu derdi önlemek varken, kur
duktan sonra derdi önleme çaresine tevessül tercih 
etmek veya ondan sonra derdi önlemeye mecbur 
kalmak çok pahalı, Türkiye'nin kaldıramayacağı 
kadar pahalı, kaldırmaması icabedecek kadar pahalı 
bir faturadır. Bundan tevvaki şarttır. 

Toplum için önemli olan ve değer ifade eden, 
gayri safi millî hâsılanın artışından ziyade, iktisadî 
faaliyet sonucu gerçekleştirilen fayda artışıdır. Gay
ri safi millî fayda kavramı 1972 yılında Sicco Mans-
iıold tarafından teklif edilmiştir. Sicco Manshold 
gayri safi millî faydanın ölçülmesini istemiştir. Top
lumun yasama kalitesine öncelik tanımak zorunîu-
ğunu lüzumlu addetmiştir. Azamî üretim yerine, 
faydalı üretime dönük bir gelişme modeli kurmak 
ihtiyacını belirtmiştir. Bu. üzerinde önemle durula
cak bir konudur. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
Daha evvelce de belirttiğim gibi, uzun uzackya 

da şimdiye kadar anlatmaya çalıştığım gibi, sanayi 
mühim bir hadisedir. Kalkınma ile sanayileşme kav
ramları eşanlamda kullanılmaktadır. O halde. Tür
kiye için bu kadar ehemmiyeti olan bir mevzuun 
Türk Devleti tarafından takibedilebilmesini temin ede
cek bir organizasyon mevcut mudur?. Biz buna 
olumlu cevap veremiyoruz. 

Sanayileşme hamlesini stratejisi içinde yürütmek
le. sanayiye ayrılan Devlet ve özel yatırım kaynak
larını tam bir uyum içinde bu hedefe yöneltmekle, 
teknoloji üretmekle, politik kararlarından uygulama
ya kadar her safhanın gerektirdiği kararları almak
la, sanayinin beraberinde getirdiği sorunlara çözüm
ler getirmekle birinci derecede görevli olan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bu sorunları çözecek maddî 
ve kanunî imkânlara sahip midir?.. Hayır, değildir. 
Demek ki, mesele ciddî olarak ele alınması icap 
eden bir safhaya gelmiştir. 

! Bu kadar muazzam bir yükü taşıması icabeden 
j Bakanlık, bu yükü kaldıracak şekilde teçhiz edilme-
I mistir. Bakanlığın görev ve sorumluluklarını belir-
I ten 6973 sayılı Kanun 30 Haziran 1957 tarihini ta

şımaktadır. 18 sene evvelki bu kanun bugünkü ihti
yaçlara cevap vermemektedir. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının Kanununun yeni icaplara göre değiş-

J tirilmesi ve Meclislerden süratle çıkarılması lâzım-
j dır. Bunu, kaçınılması mümkün olmayan bir zaru

ret olarak tebarüz ettirmek istiyoruz. Bu, senelerce 
j izhar edilen bir arzudur; maalesef, biraz evvel de 

tebarüz ettirdiğim gibi, bugüne kadar realize edil-
| lememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, bağlayınız lüt-
i fen. 

I A. P. GRUPU ADJNA AHMET DEMİR YÜCE 
j (Oe.anıla) — Tamam efendim, bağlıyorum. Atlaya-
! rak okuyorum, sonunda birkaç önerim olacak çün-
| kü. 

Türkiye'de şeker sıkıntısı olmuştur. Pancar ürü
nünün. şeker fabrikalarına zamanında ve yeter mik
tarda müstahsil tarafından teslim edilmemiş olma-

| smdan dolayı şeker sıkıntısının olduğundan bahse-
î dilmektedir, 

Yağ sıkıntısı bir tedbirsizliğin, zira; politikadaki 
[ bir yanlış tatbikatın eseridir. Yağ sıkıntısı, şeker sı

kıntısı. yoklar, Türk halkını üzmüştür 
| Pamuk meselesi halledilememiştir. Türkiye 400 000 
i ton pamuğu, ihraca bekler halde depolarında mu-
I hafaza eden ve milyarlarını ona bağlayan bir me i -
| ieket durumunda kalmıştır. Yanlış politika Türk pa

mukçuluğunu. Türk pamukçusunu ve Türk pamu-
j ğunu müşkül durumlara sokmuştur. 

s Küçük sanayi sitelerinin kurulmasından memnun 
bulunuyoruz. Sümerbank. demir - çelik, selüloz, şe-

| ker ve azot sanayii yatırımlarının bazısının hedefini 
I aşmış olması, bazısının hedefe yakın tatbikat görme-
; sinden dolayı da memnuniyet duyduğumuzu belir

terek. Sanayi Bakanlığı bütçesinin Türk Milletine, 
I Türkiye'ye ve Sanayi Bakanlığına hayır ve uğur ge-
I tirmesi dileğiyle şahsım ve Grupum adına Yüksek 
i Heyetinizi selâmlarım. 
! Saygılarımla. (Alkışlar) 
i 
I 
I EA-ŞKAN — Teşekkür ederim. 
! Sayın Suphi Gürsoytrak; Milli Birlik Grupunun 
j ğör^zrivii sunmak üzere, buyurunuz sayın Gür-
j soytrak. 
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M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK -I 
(Tabiî üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Miliî Birlik Grupunun, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı Bütçesi hakkındaki görüş ve temennilerimi 
sunmak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1973 yılı Arap - İsrail savaşında petrol krizi ile 
başlayan ekonomik bunalım, bütün ülkelerde halen | 
devam etmektedir. Yakın ilişkiler içinde bulundu
ğumuz bu ülkelerden bazılarının 1974 yılı içindeki 
gelişme hızlarına ve fiyat artışlarına bir göz atacak 
olursak; İtalya'da r/c 0, İngiltere'de % 2, Ameri
ka'da c/c 0,5, Fransa'da c/c 4,7 Almanya'da % 1,7, 
Japonya'da c/c 1,5 olduğunu görürüz. 

Fiyat artışlarının ise İtalya'da % 24, İngiltere'de 
f/(. 17, Amerika'da C7C 13, Fransa'da c/c 15, Alman
ya'da (/r 7, Japonya'da c/c 26 olduğunu görürüz. 

Türkiye'ye gelince ; Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna göre 1974 yılında büyüme hızı, plan hedefi 
olan ortalama %7,9a karşın, c/c 8,1 olarak gerçek
leşmiştir. 1974 yılında sanayi sektöründeki gelişme 
hızı ise c/c 10 kadardır. Oysaki, bu sektördeki ge
lişme hızları 1972'de % 11,4, 1973'te de c/c 12,7 se
viyesinde idi. 

Görülüyor ki, 1974 yılında sanayi sektöründeki 
gelişme hızı Plan hedefi olan c/c 11,2'nin altına düş
müş olmasına rağmen, tarım kesiminde ender ola
rak görülen % 0,6 - 8 oranında olumlu gelişme ile 
hizmetler kesiminde plan hedefi üstünde yükselme 
etkisi ile 1974 yılı gelişme «hızı c/c 7,6'lık program 
hedefini aşarak c/c 8,1 düzeyine ulaşmıştır. 

Sanayi sektörünün Birinci Plan döneminde bü
yüme hızı plan hedefi c/c 12,3'e karşın, gerçeklenme 
ortalaması c/( 9,7; İkinci plan döneminde ise plan 
hedefi €/r 12'ye karşın, ancak c/c 7,6 düzeyinde ol
muştur. Birinci ve İkinci Plan döneminde sanayi j 
sektörünün gayri safi millî hâsıla ve gayri safi yurt 
içi hâsıladaki payında gelişme olmuşsa da, planla
rın hedefleri gerçekleşememiştir. Bunun sonucu ola
rak ta, sanayide arzulanan yapısal değişiklik planda 
öngörüldüğü şekilde olmamış, gelişme en çok hizmet
ler sektöründe olmuştur. j 

Bilindiği gibi, bir ekonominin üretim olanaklarından 
yararlanma oranı kapasite kullanımı ile belli olur. 
Birinci Planda kapasite kullanım oranları oldukça yük
sek ikan, İkinci Plan döneminde hammadde ve ara
malı ithalatındaki zorluklar nedeniyle düşük seviyede 
kalmıştır. Bunun en tipik örneği, 1970 yılında sanayi 
sektörü gelişme hızının, plan hedefi olan % 12'ye I 
nazaran c/c 2,5 düzeyinde kalmış olmasıdır. Bu du

rum, aynı zamanda ülkemizde geliştirilmiş bulunan 
sanayiin ne derece dışa bağımlı olduğunu ve aynı 
zamanda hassasiyetini göstermektedir. 

Dikkatlerinizi bir noktaya daha çekmek istiyo
rum, sayın senatörler, 

Sanayi sektörünün büyüme hızı Birinci Plan c/c 

12,3 iken bu kez birçok nedenlerle ikinci planda c/0 

12'ye üçüncü planda c/c 11,2 düzeyine düşürülmüş
tür. Böylece, Türkiye için çok zorunlu olan hızlı 
kalkınma bir ölçüde yavaşlatılmıştır. Buna rağmen 
planda öngörülen hedeflere, kamu kesimince plan
lanan yapılmadığı için ulaşmak mümkün olamamış
tır. 

Sayın senatörler; 
Sanayi sektöründe hızlı, dengeli ve AET içindeki 

müesseselerle rekabet edecek ve azamî istihdam ya
ratacak kuruluşlar ancak kamu kuruluşlarıdır. Bu ku
ruluşlar, Devlete, piyasa ekonomisini kontrol etmek 
ve gelir sağlama faydası yanında, sanayiin yurt için
de yayılmasında ve bölgelerarası denge sağlamada, 
dengeli bir yerleşimin sürdürülmesinde, refah ve sos
yal güvenliğin bütün ülke çapında gerçekleştirilme
sinde en büyük olanakları da sağlarlar ve ülkede 
sosyal huzurun temelini teşkil ederler. Ancak, ülke
mizde bu ekonomi - politik görüşün aksi, Türkiye'
nin gereksinmelerine ve gerçeklerine rağmen sürdü
rülmeye çalışılmaktadır. 

Kamu sektörü, ekonominin gelir getirici kilit nok
talarından uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Örneğin; 
ülkemizin en ciddî gereksinmelerinden biri olan di
zel motor sanayii, bütün olanaklara rağmen yıllar
dır kamu sektörüne kurdurulmamaktadır. Bu yıl da 
ertelendiğini görmekteyiz. Sanayi sektöründe plan 
hedeflerini tutamamada ve yapısal değişikliğin sağ
lanamamağında kanımızca en büyük neden budur. 

Sayın senatörler; 
1975 yılı programı, tablo 52'ye göre, 1973 ve 1974 

yıllarında,özellikle kamu yatırımlarında izlenen geri 
kalmaları da telâfi etmek için, 1975 yıhnda toplam 
yatırımlar, 1974 fiyatlanyle yüz milyar lira olacak 
şekilde planlanmıştır. Bu miktar, geçen yılın toplam 
yatırımı olan 81 milyar 220 milyonluk yatırıma göre 
c/c 24,4 lük bir artışı ifade eder ki, bunu memnuni
yetle kaydetmek isteriz. 

Sabit sermaye yatırımları açısından soruna baktı
ğımız zaman, 76 milyar 720 milyon olan 1974 yılı yatı
rımına nazaran 100 milyar olan 1975 yılı sabit ser
maye yatırımının planlanmış olduğunu görmekteyiz. 
Buna göre artış oranı <yc 30,3'e ulaşmaktadır ki; tak
dirle karşılıyoruz. 

— 295 — 
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Bu oran 1973"te </c 14, 1974'te de Çc 15,9 ka
dardır. Aradaki fark açıkça görülmektedir. 

1975 yılı için öngörülen yüz milyarlık yatırımın 
yarısı kamu kesimi diğer yarısı da özel kesim tara
fından öngörülmüştür. Bu noktada, üçüncü planda 
öngörülen yatırımların c/c 52'sinin kamu, c/c 48'inin 
özel kesim tarafından yapılacağı ilkesinden büyük öl
çüde sapıldığı anlaşılmaktadır. Bu suretle planın ge
nel dengesi bozulduğu gibi, planın öngördüğü sosyal, 
ekonomik ve sinaı yapısal değişikliğin plan doğrul
tusunda gerçekleşmesi de şüpheye düşecektir. Zira, 
özel sektör yatırımlarının kapasite, miktar, nitelik, 
istihdam ve yer seçimi bakımından plan sadece ören-
dirici bir nitelik taşımaktadır. Böyle bir uygulama 
sonucu, ülkemizin özlemini duyduğu sağlıklı bir sa
nayi toplumu hedefine ulaşması nitelik ve sûresini 
değiştirecek veya imkânsız kılacaktır. 

Kamu ve özel sektör yatırım artış miktarların; 
parasal yönden kıyaslandıracak olursak; kamu sek
törünün 1973 yılında 25 milyar 685 milyon liralık 
bir yatırım yapmışken, 1974 yılında 10,7 milyar ar
tışla 36 milyar 385 milyonluk bir yatırımı gerçekleş
tirdiği, 1975"te de 13 milyar 615 milyonluk bir artış
la 50 milyarlık bir yatırımı öngördüğü görülmekte
dir. 

Özel sektöre gelince; 1973'te 26 milyar 220 mil
yonluk bir yatırım yapmış; (Hemen hemen kamu 
sektörüne eşit) fakat 1974 yılında 14 milyar 115 mil
yonluk bir sıçrama ile 40 milyar 335 milyonluk bir 
yatınım gerçekleştirmiş. 1975 yılında da 9 milyar 
665 milyonluk bir sıçrama ile 50 milyarlık bir yatı
rım yapacağı tahmin edilmektedir. 

1974 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırım
lar! 1973 yılma nazaran 10.7 milyar artarken, özel 
kssinı yatırımlarının 14 milyar 115 milyon lira artmış 
olduğunu saptıyoruz. Oysaki, kamu kesimi yatırım
ları 19 milyar olarak planlanmıştı. Yatırımlar için 
gereken finansmanın (9 milyar kadar) sağlanamadığı 
buradan anlaşılmaktadır. 

Bu duruma göre bütçe imkânlarının ve bankalar 
sistemi kredi olanaklarının plan ilkelerine aykırı ola
rak özel kesim yararına öncelikle ve büyük ölçüde 
kullanıldığı sonucu çıkmaktadır. 

Nitekim yeterli finansman imkânlarına kavuştu
rulmayan ve piyasa ekonomisinin yükünü taşıyan 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yaîınmlannında pa
yı. toplam kamu yatırımları içinde !972*den beri git
tikçe azalmaktadır. 1974 yılında [} 55.2 olan cran, 
1975 yılında r} 47.1 'e düşmektedir. 
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Sayın senatörler, 
Î975yılı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sabit ser

maye yatırımlarının 25 milyar 35 milyon olduğunu 
belirtmiştik. Bu ölçüde yatırımın reaiize edilebilmesi 
için temini gereken finansman miktarı 30.8 milyar
dır. 1975 Malî Yılı Bütçe gerekçesinin 58 nci sayfa
sında finansman gereksinmesinin 9 milyarının Genel 
Bütçedene, 5 milyarının Devlet Yatırım Bankasın
dan, 3,3 milyarının dış proje kredilerinden, 6,5 mil
yarının özel fondan ve 7 milyarının da ayrıca dış 
borçlanmalardan karşılanacağı belirtilmektedir. 

Bu durumda şu sorular akla gelmektedir: 

1. 1974 yılı 20 milyar 134 milyon liralık finans
man ihtiyacının ancak 10 milyar 7 milyon kısmının 
karşılanmasına olanak bulunduğunu açıklamıştık. 
1975 yılı finansman gereksinmesi 30 milyar 8 milyon 
olduğuna ve belirtilen kaynaklardan da sadece 14 
milyarlık kısmı sağlam göründüğüne göre, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin yatırım hedeflerini gerçekleşti
rebilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması bakı
mından, 1975 yılında ne gibi tedbirlerin alınmasını 
düşünmektesiniz? 

| 2. Özel fona kaynak teşkil eden mevduat munzam 
j karşılıklarının; Bütçe Kanununda 79 ncu madde 
| değiştirildiğine göre, kuruluşların yatırımı ve işletme 

kredisi gereksinmelerini karşılamak için 7 milyar 
I liralık tahvil ve Hazine kefaletini haiz bonolar çıka-
i 
i rılması öngörüldüğü anlaşılmaktadır. % 11 faiz had-
j di Devlet tahvillerinin satışında güçlük varken ve ay-
i rica özel sektör piyasaya % 18 faizli tahviller sür-
i 
! muşken, bu yolla kuruluşların finansman ihtiyacı-
\ nm karşılanabileceğini mümkün görüyor musunuz? 
i Mümkün değilse, ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 
| 3. Kamu kuruluşları yatırımlarının, Bütçe dışı 
i kaynaklara yönelmeksizin gerçek kamu gelirleriyle 
î finanse edilmesi gereğine 1975 yılı Programında önem-
| le işaret edilmektedir. Buna karşın, kuruluşların fi-
î nansman ihtiyacının 3,3 milyarının dış proje kredile-
I rincîen ve 7 milyarının da ayrıca dış borçlanmalarla 
| sağlanması önerilmektedir. Bunların gerçekleşmesini 
| nasıl düşünüyorsunuz? 
| Bu durum, kuruluşları hem dış kredi arama ve 
I hem de borçlanma gibi, yatırım ve işletme faaliyet-
I leri dışında işlerle meşgul etmez mi? Bu kuruluş-
i larm plan ilkelerine aykırı, kapütiler nitelikte ağır 
i 
| borç yükleri altına sokmaz mı? 
\ Kuruluşların görevleri, yatırım ve işletme fonksi-
[ yonlarını malî yılın içinde süratle gerçekleştirmek 



C. Senatosu B : 32 11 . 2 , 1975 O : 3 

mi, yoksa ne zaman sağlanacağı belli olmayan kredi 
ve borç olanakları peşinde koşmak mıdır? 

Yatırımların gerçekleştirilmesi ve işletme faaliyet
lerinin yürütülmesi için gereken finansman kaynakla
rı bulunamadığı takdirde (ki; bulunma olasılığı 1974 
yılı uygulaması ve bugünkü koşullarda çok şüpheli 
görülmekte) bu durumda ekonomimizin yapısı, özel
likle sanayi sektöründe öngörülen yapısal değişikliğin 
gerçekleşmesi mümkün olabilir mi? 

Sayın senatörler; , 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1975 yılı içinde 

yapacakları toplam 25 milyar 35 milyonluk sabit 
sermaye yatırımının 6 milyar 971 milyonluk kısmı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı yedi teşek
küle aittir. 1974 yılı yatırım toplamı 5 milyar 67 
milyon olduğuna göre, artış oranı % 37,5'e ulaşmak
tadır. Bu oran 1974'te % 27,6 kadardı. 

Teşekküllerin yatırım gerçekleşme durumlarını 
incelediğimiz zaman, genellikle % 85 civarında ol
duğu anlaşılmaktadır. Ancak, 1974 yılı yatırımla
rı arasında en düşük düzeyi de % 40 kadarla Azot 
Sanayii ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu teşkil 
etmektedir Bunları takiben % 58 oranı ile Sümer-
bank ve % 70 oranı ile Türkiye Şeker Fabrikaları 
izlemektedir. 

Aslında, yatırımları miktar olarak az olan bu 
teşekküllerin, yatırımlarını gerçekleştirme düzeyleri
nin düşük olmasının her halde önemli nedenleri ol
ması gerekir. Kamu kuruluşları yöneticilerinin uzun 
zamandan beri nominal sermayelerin artırılması ça
balan vardı. 20.1.1975 tarih ve 7/9351 sayılı Karar
name ile teşekküllerin nominal sermayelerinin artı
rılması kararlaştırılmıştır. Ancak, bu artışların ne 
zaman realize edileceği belli olmadığı gibi, yeterli 
de bulmadığımızı hemen belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Bakanlık Bütçe Raporunun 54 ncü sayfasında, 

«Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun önemli pro
jeleri arasında, nihayet ağır sanayi teçhizat fabri
kası projesinin ele alındığı ve gerekli lisans anlaş
masının imzalandığı» belirtilmektedir. 

600 milyon liralık bir yatırımı gerektiren bu pro
je için Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yatırım
ları içinde ödenek ayrılıp ayrılmadığı belli olmamak
tadır. Henüz 1975 yılı programı yatırım projeleri 
yayınlanmadığı için durumu açıklıkla tespit edeme
dik. Ancak, 1975 yılı Programı 392 nci maddede, 
«Yatırım malları sanayilerinin gelişmesinde Türkiye 
için önemli bir adım olma niteliği taşıyan ağır sınaî 

— — • ^ , 

teçhizat projesi, yer seçimi sonuca bağlanamadığın-
dan, 1974 yılında da uygulamaya başlanamamıştır, de
nilmektedir. 

Madde 401'de «Projenin yatırımına 1975 yılın-: 
da başlanılması çok yönlü etkiler olabilecek bir önem 
taşımaktadır. Bu nedenle kuruluş yeri sorununun en 
kısa zamanda çözülerek yatırıma başlaması zorunlu
dur denilmektedir. 

Birinci derecede sorumlu olarak, Sayın Bakan, bu 
hususta sizi dinlemek istiyoruz. 

Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı te
şekküllerin yapacağı yatırımlar arasında 392 milyon 
liralık yatırımı gerektiren modern silâhlar projesinin 
ele alınmış olması çok sevindiricidir. Her halde sa
vaş sanayiinin harekete geçirildiğini ifade etmektedir. 

Bu hususta da bir açıklama rica ediyoruz. 
Bakanlık Bütçe Raporunda dizel motoru ve ak

tarma organları sanayii hakkında hiç bilgi verilme
mektedir. Program bu hususta ilgili olarak 392 nci 
maddede : «Taşıt tipi dizel motorları ve aktarma 
organları sanayilerinin kurulması için yapılan çalış
malar tamamlanmış ve yatırıma geçilememiştir» de
mektedir. 

Madde 393 de; «Dünya üretimindeki daralmaya 
bağlı olarak parça ithalinde karşılaşılan güçlükler ne
deniyle tarım makineleri sanayii üretimi 1974 yılında 
duraklamıştır. 

Bu durum, özellikle traktör imalâtında görülmek
tedir. Bu durum motor ve aktarma organları sana
yiinin bir an önce kurulmasındaki önemi daha açık
ça ortaya koymuştur.» demektedir. 

Buna rağmen; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ra
porunda bu hususta bir suskunluk tercih edilmiş bu
lunmaktadır. Bu hususunda açıklığa kavuşturulmasını 
rica etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
10 Ocak 1974 ile 31 Aralık 1974 tarihleri arasın

da teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına, toplam yatırım tutarı 46 
milyar 190 milyon lira olan 590 adet proje müracaa
tı olmuştur. Bunlardan 435 firmaya teşvik belgesi 
verilmiştir. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 40 
milyar 33 milyondur. Ayrıca, aynı dönemde toplam 
yatırım tutarı 10 milyar 467 milyon lira olan 56 pro
je de tadil edilmiştir. 

1973 yılında da 525 firmaya teşvik belgesi veril
mişti ki, öngördüğü toplam yatırım tutan 46,4 mil
yardır. 
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Teşvik edilmek istenen bu firmaların yatırım mik-
taıları incelendiği zaman, ortalama olarak en çok 
200 milyon lira seviyesinde olduğu görülmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan bu uygulamanın sonuçları 
üzerinde yeteri kadar bir çalışma yapıldığı da şüp
helidir. 

Her ne kadar bu teşvik araçları kamu sektörü için 
de uygulanıyorsa da, gerçekte esas yararı özel sek
tör yönünde olmaktadır. 

Şimdi şöyle sorular akla gelebilir; «Acaba özel 
kesim için uygulanmış olan teşvik araçları, doğrudan 
doğruya kamu sektörüne uygulanmış olsaydı, kanu
nun yararı çok daha fazla olmaz mıydı?.. Uygulanan 
bu miktarlardaki teşvik tedbirlerinin yarattığı üre
tim ve istihdam miktarı nedir? Devlet gelirlerinde 
ne düzeyde bir artış sağlanmıştır?.. Sanayinin gerice 
bölgelere yayılmasında ne derece başarılı olmuştur?..» 
Bu soruların cevaplarının yeterince verilebileceğini 
zannetmiyoruz. 

Nitekim, şimdiye kadar uygulanmış bulunan teş
vik araçlarının sonucu; gerek ihracatımızda, gerek 
istihdamda önemli bir değişiklik yaratmamıştır. Ay
rıca, bu firmaların büyük bir çoğunluğu da, yabancı 
sermaye kökenlidir. 

Buna mukabil, 1975 yılı Programı sayfa 104 mad
de 806'da : «Kamu sektörünün 1974 yılı Programın
da 6850 adet 192,5 milyar lira maliyetli proje yer 
almıştır. Bu projeler için 39,7 milyar liralık harcama 
yapılması öngörülmüştür.» denmektedir. Eylül 1974'-
e kadar bu meblağın; yani 39,7 milyarlık meblağın 
ancak 12,7 milyar lirası; yani c/c 43'ü harcanmıştır. 
1973 yılının aynı döneminde ise, Programın %48'i 
gerçekleştirilmişti. Bu karşılaştırmaya göre, 1974 yılı 
kamu sektörü yatırımlarının, esasen tatminkâr olma
yan 1973 yılı yatırımlarından da geride kaldığı sabit 
olmaktadır. 

Bu geri kalmada, ilgili kuruluşların proje hazırla
madaki kusurlarının yanında, yine programa göre fi
yat artışlarının en büyük etken olduğu anlaşılmak
tadır. Nitekim, önceki yıllardan 1972 yılına intikal 
eden işlerin maliyetlerinde ortalama % 27 oranında 
bir artış olmuştur. Bunun, 1974 yılında % 80 ilâ 
% 100 düzeyine ulaştığı açıklanmaktadır. «Proje ma
liyetlerindeki bu artışlar, sonuç olarak programlarda 
devam eden işlerin giderek yığılmasına ve sektörlere 
ayrılan yatırım tavanı için de her yıl giderek daha 
az sayıda yeni projelerin programa alınması sonu
cunu yaratmaktadır.» denmektedir. 

Demek ki, kamu yatırımlarının çoğu kâğıt üze
rinde kalırken, diğer taraftan kamu tasarrufları ile 
özel kesimin desteklenmesine çalışılmaktadır. Bu tu
tumu anlamaya ve izah etmeye imkân bulamadığı
mızı açıkça ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Üçüncü Beş Yıllık Planda hedef alınan yatırını 

düzeyini gerçekleştirmek için, toplam iç tasarrufla
rın yılda ortalama % 13,66 oranında artırılması, bu 
dönemde yaratılan gayri safî millî hasılanın da orta
lama % 23,3'nün tasarruf edilmesi öngörülmüştür. 
Bu tasarruf artışının gerektirdiği marjinal tasarruf 
oranının da % 37,9 olması saptanmıştır. 

Bu dönemde tasarrufları artırmada en büyük kat
kının kamu kesimince sağlanması ve kamu tasarruf
larının yılda % 18,9 oranında artırılması öngörülmüş
tür. 

Oysaki, 1973 ve 1974 yıllarında yıllık ortalama 
tasarruf artışı % 12,3 kadar olmuştur. Kamu tasar
ruflarının yılda ortalama artışı % 6 olmasına karşılık, 
özel tasarruflar % 16,5 kadar artmıştır. Kamu tasar
ruflarının Planın öngördüğü düzeyde artmamış ol
masının en önemli nedeni, planlanan kamu gelir he
deflerinin gerçekleştirilememiş olmasıdır. Bu dönem
de yüksek fiyat artışları ve vergi yasalarında gerekli 
esnekliğin bulunması, kamu gelirlerinde önemli kay
ba yol açmıştır. 

Kamu tasarruflarının plan hedeflerine ulaşama
ması, kamu yatırımlarının planda hedef alınan büyük
lükte yapılamamasını, bu da sonuç olarak kamu kesi
minde öngörülen kapasitenin yaratılmasını sınırla
mış, böylece planın öngördüğü üretim, dış ticaret ve 
istihdam hedeflerinin gerçekleşmesini güçleştirmiştir. 

Bu nedenle, gelecek 3 yıl için marjinal tasarruf 
oranının ve toplam tasarruflar içinde kamu tasarruf 
payının büyük ölçüde artırılması zorunlu görülmek
tedir. Kamu tasarruflarının artırılması için ağırlık 
kamu faktör gelirlerinde olmak üzere kamu faktör 
gelirlerinin ve vergi gelirlerinin artırılması gerekmek
tedir. 

Özellikle Kamu İktisadî Teşebbüsleri gelirlerinin 
artırılması zorunlu olmaktadır. Oysaki Hükümet, ne 
vergi getirmekte, ne de Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
ürünlerine gerekli zamları yapmak istemektedir; son 
olarak birkaç maddeye yapılan zamlar hariç. 

Sayın senatörler; 
Sanayi sektöründe yeni yatırımları önerir veya 

teşvik ederken, dünya piyasalarında mal ve hizmet 
fiyatlarında bir yılı aşkın bir zamandan beri gözlenen 
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yüksek fiyat düzeyini önemle dikkate almak zorun-
luğunda olduğumuz kanısındayız. 1974 yılında top
lam dış ticaret hacmi 5 milyar 310 milyon dolara çı
karak, program hedefini 1 milyar 360 milyon dolar 
aşmıştır. İhracatımız 1973 yılı ihracatına nazaran 
% 11,6 oranında artarak 1 milyar 532 milyon dolara 
yükselmiştir. Buna karşın ithalât, 1973 miktarına gö
re % 81 oranında artışla 3 milyar 778 milyon dolara 
yükselmiştir. 

Sonuç olarak; dış ticaret açığı 1973'te 782 milyon 
dolar iken, 1974'de % 192 oranında artarak 2 milyar 
245 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır. İthalât 
ğiderindeki bu artış, bir yandan 1973'e göre önemli 
ölçüde libere edilen ithalâtın miktarındaki artıştan, 
öte yandan ithal fiyatlarının büyük ölçüde yükseliş
lerinden ileri gelmektedir. Fiyat artışları Ç£ 30 ilâ 
% 150 oranında olmuştur. 

İthalâtı, anamal grupları bakımından incelediği
miz zaman (1975 yılı programı tablo 31) Hammadde 
ve aramalı ithalâtının 1963'de % 47,6 iken, 1972'de 
% 58,2, 1974 yılında da % 60.3 oranına yükseldiği
ni ve bir düzeyde devam edeceğini görmekteyiz. İh
racatımız genellikle ithalatımızın yarısını karşılarken, 
bu oranın gittikçe düşmeye başladığını izlemekteyiz. 

Dış ticaret dengesine şöyle bir göz atacak olursak, 
1967 yılında 162 milyon dolar olan dış ticaret açığı
nın, 1972'de 677 milyon dolara, 1974'de 2 milyar 245 
milyon dolara yükseldiğini görmekteyiz. 

11 . 2 . 1975 0 : 3 

mallan talebini asgarî düzeye indirebilmek için yatı
rım taleplerinin azamî ölçüde bir titizlikle incelenme
si gerektiğine ve aynı titizliğin teşvik tedbirlerinin 
uygulanmasında da gösterîmesi gerektiği kanısında
yız. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bitirmeye gayret 
etmenizi rica edeceğim efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

İthalâtın ayrıca yüksek düzeyde olmasının bir ne
deni de, ithalâtın çok elden yapılmasıdır. Nitekim, Ti-: 
caret Bakanlığının Elektronik Bilgi İşlem Merkezin
ce yapılan hesaplara göre; 1974 yılında ithalât yapan 
tüm özel firmaların kârları toplamı 11 milyar liraya 
ulaşmıştır. İthalâtçı firmaların ortalama kâr oranı 
yüzde 24 olmaktadır. Ancak, bu firmalar arasında dis
tribütör tanımı altında ithalât yapan özel kuruluşla
rın kâr oranı ise yüzde 50'yi bulmaktadır. Yine 1973 
yılında yapılan ithalâtın kâr miktarı; ki buradaki 
10 206 ithalâtçının öz sermaye toplamı 306 milyon 
604 bin lira olup, kâr toplamları 8 milyar 274 mil
yonu bulmaktadır, kârlılık oranları 1973 yılında yüz
de 23 idi. 

Kârlılık oranlarına göre değerlendirme yaptığımız 
zaman, yüzde 46 oranıyle birinci sırayı müteahhitle
rin, ikinci sırayı ise, yüzde 44 oranı ile bu distribü
törlerin teşkil ettiğini görüyoruz. İthalât yapan özel 
firmaların 1974 yılı kârları ve yıllık kârın öz serma
yeye bölümüyle elde edilen karlık oranına baktığı
mız zaman, sanayicilerin kâr toplamlarının 7 milyar 
115 milyon; kârlılık oranının yüzde 23; ithalâtçıla
rın kâr toplamının 3 milyar 541 milyon; kârlılık ora
nının yüzde 24 olduğunu görüyoruz. 

7 milyarlık kârın ne kadarının ithalâttan, ne ka
darının sanayi işlemlerinden ileri geldiğini ayırmanın 
mümkün olmadığı hususu raporda belirtilmektedir. 
Bu bakımdan da teşvik tedbirlerini yeniden gözden ge
çirmek gerektiği kanısındayız. 

Türkiye'de yaratılan aşırı ithalât talebinin doğma
sının bir önemli nedeni de iç piyasadaki dağıtımın, 
rasyonel işleyen bir sisteme bağlanamamış olmasıdır. 
Dünyadaki bu olağanüstü koşulların devam ettiği şu 
sıralarda, Türk ekonomisinin büyük bir bunalıma sü
rüklenmemesini istiyorsak, ithalâtın Devletleştirilmesi 
gerektiği kanısındayız. Şeker, çimento, yağ, kömür ve 
hattâ buğdayda yaratılan darlıklar ve spekülasyonlar, 
üretim yetersizliğinden ziyade dağıtım düzensizliği ve 
etkili bir denetim sisteminin oluşturulamamış olma
sından doğmaktadır. Hükümetin bu konular üzerine 

Buna mukabil 1974 yılında işçi dövizlerimizde-
ki artış oranının, geçmiş yıllardaki büyük artma tren
dini değiştirdiğini; ancak yüzde 20 civarında kaldığı
nı saptıyoruz. 1 milyar 424 milyon dolar olan işçi 
dövizimiz, 1 milyar 317 milyon dolar olan ihracatı
mızdan biraz fazla; 27 .1 .1975 tarihinde 1 milyar 
594 milyon dolar olan altın ve döviz rezervlerimiz
den de biraz azdır. Bu sayılar, Türk ekonomisinin 
nasıl bir ithalât baskısı altına girdiğinin en belirgin 
örneğini teşkil ettiğini ve son derece ciddî tedbirler 
almak durumunda olduğumuzu göstermektedir. 

Oysaki, 1975 yılı için öngörülen 4 milyarlık itha
lâtın 2 milyar 250 milyon doları libere edilmiştir. Ko
talara ise 1 milyar 225 milyon dolar ve anlaşmalı 
ülkeler ithalâtı için de 100 milyon dolar ayrılmıştır. 

Sayın senatörler; 

İhracatımızda tıkanıklıklar ve işçi dövizlerindeki 
yavaşlamalar karşısında, mümkün olduğu kadar itha
lât taleplerimizi kısıtlamak zorund olduğumuza ina
nıyoruz. Tarımsal gıda maddelerinin de eklenmesiy
le yüzde 70 oranını aşan tüketim, hammadde ve ara 
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bir an önce ciddiyetle eğilmesi zamanıdır diye dü
şünmekteyiz. 

Dış ticaret ve istihdam sorunu bugün Türkiye' 
nin bir numaralı sorunu haline gelmiş bulunmakta
dır. Yurt içi sivil istihdam Birinci Plan Döneminde 
780 bin. İkinci Plan Döneminde 750 bin artmıştır. 
Demek ki, planlı döneme girildiğinden bu yana eko
nominin yarattığı istihdam artışı yılda ortalama 150 
bin kadardır. Yurt içi istihdamın sektörlerarası dağı
lımına göz attığımız zaman, 1972 yılında yüzde 65'i 
nin tarımda, yüzde 11,3'ünün sanayide, yüzde 11,7'si-
nin hizmetlerde olduğunu görüyoruz. 

1968 yılındaki çeşitli ülkelerdeki sivil istihdamın 
sektörlerarası yüzde dağılımına baktığımız zaman; 
örneğin, İspanya'da tarımda yüzde 31,8, sanayide yüz
de 27.9. hizmetlerde yüzde 16,2 oranında olduğu gö
rülmektedir. 

1975 yılı programında istihdam genel durumu ve 
işgücü fazlasını gösteren tablo 217'yi tetkik ettiğimiz 
zaman; tanın dışı toplam istihdam hacminin 1974 yı
lında 1973'e nazaran 280 bin artarak 5 milyon 200 bi
ne ulaştığını görüyoruz. Bu durumda istihdam hacmi 
gelişmesinin yüzde 5,7 olduğu anlaşılmaktadır. Oysa, 
bu gelişmenin 1974 yılı programında yüzde 6,2 ka
dar olacağı öngörülmüştü. Demek ki. plan hedefine 
ulaşılamamıştır. 

İmalât sanayiinde istihdam hacmi gelişmesi 1973 
yılında yüzde 8,2 iken, 1974 yılında yüzde 4,5'e düş
tüğünü görmekteyiz. Oysa ki, imalât sanayii, sanayi 
sektörünün esas istihdam hacmi yaratan kesimidir. 
Nitekim, 1974 yılında sanayi sektöründe 1 milyon 
707 bin olan istihdam hacminin 1 milyon 551 bini 
imalât kesiminde çalışmaktadır. Plan hedefi yılda or
talama yüzde 6,7 olduğuna göre, Sayın Bakandan ima
lât sanayiindeki bu istihdam hacmi düşüşünün neden
leriyle. gelecek yıl için bu konuda neler düşündüğünü 
açıklamasını rica ediyoruz. 

Toplam işgücü fazlasına; yani işsizlik durumuna 
bir an göz atacak olursak; 1973 yılında işsizlik ora
nı yüzde 10,7 iken, bunun 1974 yılında yüzde 11,7'ye 
yükseldiğini; bu suretle işsizlerin adedinin 1 milyon 
760 bine yükseldiğini görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, son cümlelerinizi 
rica ediyorum, lütfen efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — İki - üç dakika içerisinde bağlayacağım 
efendim. 

Sonuç olarak; 1975 yılı programı tablo 24'e göre; 
1972 yılında 44,8 milyar, 1973'te 55,2 milyar, Î974'te 

81,2 milyar liralık toplam yatırım yapılmış olmasına 
rağmen, yaratılan ilâve istihdam hacminin 300 bin ci
varında kaldığı görülmektedir. Her yıl toplam yatı
rım miktarlarının artmış olmasına rağmen, istihdam 
arzının büyüyememiş olması, uygulanan sanayi poli
tikası ile teknoloji seçiminde Türkiye'nin koşullarına 
uygun hareket edilmediğinin diğer bir yönden kanı
tı olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bnuraya kadar yaptığım konuşmamı toparlarsak; 

dünya için 1974 yılı da, 1973 yılı gibi bunalımlı bir 
dönem olmuştur. Özellikle İkinci Plan döneminde ge
liştirdiğimiz, bilhassa imalât sanayiinde özel sektöre 
öncelik tanıyan sanayi modeli, normal koşullar altın
da dahi başarılı olamamıştır; olamayacağı da ortada
dır, Tekel'de olduğu gibi, kamu kuruluşlarının aleyhine 
olmaktadır. Dış ticaret dengesi gittikçe büyüyen oran
larda açık vermeye devam etmiştir. Türk ekonomisinin 
d;şa bağımlılığı azalmamış, bilakis büyümüştür ve Tür
kiye halen çok büyük bir ithalât baskısı altına girmiş
tir. Şayet işçi dövizi gelirleri olmasa, bu tür bir ekono
mik gelişmenin yaşaması dahi mümkün olamayacak
tır. 

Türkiye, kaynaklarının ilerisinde bir tüketim top
lumu olmaya itilmiştir. Buna çare aranması zamanı 
geldi kanısındayız. 

Bugüne kadar uygulanan teşvik tedbirlerinin so
nucu; teşvik edilmese de, genellikle gelişecek, içe dö
nük tüketim sanayi ve bölgelerarası dengeyi sağlama
yan bir montaj sanayii yapısı olmuştur. O halde Hükü
met; esasen sınırlı olan kaynakların israfına ve gelir 
dağılımında adaletsizlik yaratan bu tür uygulamaya 
son vermeli; ancak gerçek ihracata dönük veya böl
gelerarası dengesizliği giderecek geniş tabanlı proje
leri desteklemeye yönelmelidir. 

Bugün her ülkede, düne nazaran daha büyük bo
yutlarda olmak üzere, müesseseleşmeye doğru bir uy
gulama vardır. Aksi halde, firmaların uluslararası re
kabete dayanmaları, yaşamalarını sürdürmeleri kolay 
kolay mümkün olmamaktadır. Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile olan ilişkilerimizi de düşündüğümüzde, kü
çük müesseseler yerine; ekonomik büyüktükte ve ma
lî gücü yeterli, modern teknolojiyi uygulayabilecek ve 
üretebilecek kuruluşların üretim birimlerinin meydana 
getirilmesi zorunlu olarak görülmektedir. 

Halen dünyada en çok şikâyet konusu olan çok 
uluslu şirketlerin her ülkede tesis ettikleri ekonomik 
hegemonyadır. Ülkeler bu çemberi kırma çabası için
dedirler. Türkiye'nin, sanayi sürecinin bu aşamasında 
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sınaî üretim birimlerini meydana getirirken; bu açı
dan da dikkatli olmaya, yabancı sermaye veya çok 
uluslu şirketlerin sultasına düşmemeye dikkat etmeye 
mecbur olduğu kanısındayız. Bu bakımdan da, Türk 
ekonomisinin hayat damarlarının kamu elinde bulun
ması zarureti vardır. 

O halde iktidar, sanayi alanındaki faaliyetlerde, ge
rek örgütleşme, gerek teşvik etme açısından karar ve
rirken; dünya konjonktürü, yakın komşu ülkelerdeki 
gelişmeler, iç ve dış pazar rekabet koşulları, iç bünye
deki gelir dağılımı durumu, sosyal ve ekonomik fayda 
ve Devletin kaynak yaratma vazifesi gibi unsurları dik
kate almaya mecburdur. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bitiyor mu efen
dim? 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Bitiyor efendim. 

Bankalar kredi sistemi, planlı dönem isteklerini ve 
ciddî sınaî yatırımların destekleyicisi bir nitelikten ha
len de uzak bulunmaktadır. Kredilerin yüzde 60'ı tica
rî krediler niteliğindedir. Sanayileşmemizi engelleyen 
ve hızını kesen bu başıboş, pahalı kredi sistemi eko
nomimizin isteklerine uygun, gerçek bir hale en kısa 
sürede getirilmelidir. 

Kamu fonlarının kullanılmasında, yatırımların sek
tör bakımından seçiminde, yeni yatırımlara kaynak bu
lunması için, artık - değerin Devlet elinde kalacak şe
kilde kullanılmasına azamî dikkat edilmelidir kanısın
dayız. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin gerek Ortak Pazar içinde, gerek di

ğer pazarlarda, ancak millî müesseselerle söz sahibi 
olabileceğine ve varlığını devam ettirebileceğine inan
maktayız. Bu da ancak, KİT'lerin öncülüğünde bir 
millî sanayi geliştirildiği vakit mümkün olabilecektir. 
Böylece de, Anayasamızın öngördüğü demokratik, sos
yal hukuk devletinin gerçekleşmesinin, sağlam temel
ler üzerine oturması mümkün olacaktır kanısındayız. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin, Ba
kanlığa ve Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, büyük emekleri geçen ve bütçe rapor
larını büyük bir itinayla hazırlamış bulunan Sayın 
Bakana ve Bakanlık mensuplarına teşekkürlerimi su
nar, Grupum adına Heyetinizi saygıyle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Cihat Alpan, buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın senatörler; 

Hatırlanacağı üzere, 8 Şubat Cumartesi günü Mil
lî Savunma Bakanlığının Bütçe tasarısı hakkında Gru-
pumuz adına yaptığım konuşmada, savaş sanayii ile 
ilgili olan görüşümüzü sırası gelince arz edeceğimizi 
belirtmiştim. İşte bu çok önemli güncel konuyu, ta
rihî seyrini kısaca belirterek, asıl yeri olan millî sa
nayi çerçevesinde açıklayabilmek ve bu konudaki öne
rilerimizi, kanaatimizce ve asıl sorumlusu kuruluşumuz 
önünde sunabilmek maksadıyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bütçe tasarısı üzerinde söz almış bulunuyo
rum. 

Dört sene süren Birinci Dünya Savaşının cereyan 
tarzı ve sonuçları; bir savaşın başarılması imkânını 
ve zafere ulaşılması şansını «Topyekûn savaş, topye-
kûn seferberlik, topyekûn savunma» gibi sloganların 
uygulanmasına bağlamış ve savaş sonrasında bütün 
ülkeleri bir savaş ihtimaline karşı bu yolda hazırlan
maya ve iktisadî kalkınmaya yöneltmiştir. 

Altı sene süren İkinci Dünya Savaşı buna göre ya
pıldı. Kaynakları zengin ve idame yetenekleri üstün 
olan taraf zafere ulaştı. Savaş sonrasının gayretleri 
de bu sonucu sağlayan faktörleri hedef edindi yine. 

Kurtuluş Savaşında muzaffer olan ve Lozan'da 
kapitülasyonları da kaldırtmak kararını alan ve uy
gulayan ülkemiz de aynı yolu izlemeye koyuldu. Kur
tuluş Savaşı sırasında küçük atelyelerde yaptığı silâh, 
araç ve gereçlerin, standart olarak seri halinde üretile
rek, Cumhuriyet ordularının çağdaş nitelikte kurula
bilmeleri için, millî ekonominin oluşturulmasına girişi
len memleketimizde, sanayi altyapısının ve ağır sana
yiin bulunmadığı bir dönemde askerî fabrikaların in
şasına ve çalıştırılmasına başlandı. 

Bunların yönetilmesi için bir Askerî Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü; teknik işlerinin plan ve program
lara bağlanması ve teknik denetimlerinin yapılması için 
de Millî Savunma Bakanlığında bir Fen ve Sanat Dai
resi hizmete konuldu. İkinci Dünya Savaşını bu Teş
kilâtın desteğinde geçirdik. Savaş sonrasında bunları 
geliştirmeye koyulduk ve bu meyanda, 1947 yılı so
nunda başlayan 100 milyon dolarlık Amerikan As
kerî yardımından 5 milyon doları bu fabrikalara kul
landık. Yardım konusunu müzakere etmek üzere 1947 
yılı Mayısında memleketimize gelen Amerikan Aske
rî Yardım Heyetinin sanayi grupu bu fabrikalarımızı 
ziyaret etti. Müzakerelere katılan Türk Heyetinin en 
kıdemsiz subayı ve raportörü olarak bu grupun ziya-
lerini izledim, raporunu inceledim. Atıl kapasite için
de, yalnız taşıdıkları isimlerin tek malını üretmek için 
çalışır gördükleri fabrikalarımıza hayran kaldılar; 
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araç ve gereçlerin desteklenmesi bakımından uyarsız 
buldular. Bunun üzerine, sanayi alanında zayıf olan 
Türk ekonomisine katkıda bulunmaları için, bu fabri
kaların Millî Savunma Bakanlığından bütün varlıkla-
rıyle alınmalarını tavsiye ettiler. 

Bundan sonra, 15 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe 
giren 5591 sayılı Kanun ile askerî fabrikalar, Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu haline getirildi ve bu fab
rikalar yerine, Silâhlı Kuvvetlerin bakım, onarım ve 
yenileştirme işlerini görmek üzere, Amerikan yardı
mından alınan araç - gereç ve malzeme ile ikinci, üçün
cü kademe tamir birlikleri, dördüncü kademe ağır ba
kım, beşinci kademe anabakım fabrikaları ile bunları 
destekleyen anadepolar, hava ikmal merkezleri ku
ruldu ve tersanelerimiz yeniden düzenlendi. Silâhlı 
Kuvvetlerimizin sanayi gücünü, bir yedek parça fab
rikası ve bir tank - palet ve yenileştirme fabrikasının 
ilâvesiyle birlikte işte bu kuruluşlar teşkil etmektedir 
halen. 

Karşılıklı güvenlik yardımlarının 5 Şubat 1975 
tarihine kadar devam etmesi yüzünden, kalkınma plan 
ve programlarının sanayi bölümünde Silâhlı Kuvvet
lerimizin ihtiyaçlarını üretecek fabrika ve tesislere yer 
verilmediğinden nihayet bugünkü kritik duruma girdik. 

pa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye ve Yunanistan'a 
yardım Konsorsiyumuna, Varşova Paktı ülkeleri ara
sında (COMEKON'a, CENTO ülkeleri arasında ise 
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtına temel 
olarak âdeta iktisadî ittifaklar da vücuda getirdiler. 
Fakat biz, dahil olduğumuz bu türlü ittifaklardan sa
vaş sanayiimizi organize etmek yolunda gereği kadar 
yararlanamadık ve dışa bağlılığımızı maalesef pek azal
tamadık. 

1963 yılı sonunda başlayan Kıbrıs olayları, al
dığımız yardımların bize yetmediğini ve hele her tür
lü ihtiyaçlarımızı karşılayamadığını gösterdi ve Kıb
rıs'a müdahale için hazırlandığımız 1964 yılı Hazi
ran başında bu müdahaleyi önlemek için Amerika Bir
leşik Devletleri Başkanı Johnson'dan zamanın Başba
kanı rahmetli İsmet İnönü'ye bir mektup geldi. Evet 
bu mektup, 1958 yazında, İsrail'e komşu olan ve Nâ-
sır'cılann silâhlı olaylar çıkardıkları Lübnan ve Ür
dün'e silâhlı kuvvetlerle müdahale eden ve bizi de 14 
Temmuz'da Irak'da vukua gelen Kasım ihtilâli üzeri
ne Suriye ve Irak'a karşı kullanmak isteyen ve bun
da muvaffak olamayan Amerika Birleşik Devletlerinin 
Başkanından geliyordu. 

Bu mektup, dış yardımların, ne türlü olursa ol
sun, bir gün tek taraflı olarak kesilebileceği ihtimalini 
de bütün açıklığı ve acılığı ile ortaya koydu. Amerikan 
Kongresinin son kararını ve bunun Amerika, Yunan
istan, Kıbrıs, NATO ve CENTO ile olan ilişkilerimizi 
ne derece etkileyeceğini doğru değerlendirmek ve dü
şüncelerle olayların ne derece uyuştuğunu ibret verici 
bir tarzda gösteren Johnsan mektubunu hatırlayacağı
nızı umuyoruz. 

Johnson mektubundan sonra giriştiğimiz savaş sa
nayiini organize etme hamlesi de sürdürülemedi, esas
lı bir plan ve tutuma bağlanmadı. Bu sebeple John-
son'un mektubunu... (Affedersiniz, atlayacağım bir kı
sım vardı, onu ifadeden kaçındım.) 

Bildiğiniz gibi Başkan Johnson, Amerika Birleşik 
Devletlerindeki Demokrat Partinin Başkanı idi. Ken
disi öldü; fakat Demokrat Parti bugün Amerikan 
Kongresi'nin iki kanadında da; yani Temsilciler Mec
lisinde ve Senato'da büyük çoğunluğa sahiptir ve yar
dımın kesilmesi kararını bu çoğunluk vermiştir. Ame
rika Birleşik Devletlerinin bugünkü Başkanı ile Hükü
meti ise, Cumhuriyetçi Partinin mensubu ve yandaşı
dırlar. Cumartesi günkü konuşmada da değindiğim gi
bi, yardımın kesilmesi kararı, iki ülke arasında birik
miş olan diğer bazı sebeplerle birlikte, Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı ve Hükümeti ile onlara karşı olan 
Kongre arasındaki çekişmeler sonucunda alınmıştır. 

Sayın senatörler; 
İkinci Dünya Savaşından sonra ülkelerin kalkın

masını kolaylaştırmak ve silâhlı kuvvetlerinin kurul
malarını sağlamak için bize ve Yunanistan'a uygula
nan Truman Doktrini gibi, bir de Marshall Planı yü
rürlüğe kondu. Bundan faydalanılarak Milletlerarası 
Kalkınma ve İş Birliği Teşkilâtı; Sovyetler Birliğinin 
yarattığı savaş tehditleri karşısına siyasî ve askerî itti
faklar aktedildi. Bunlara dair antlaşmalarda iktisadî 
işbirliğine de yer verildi ki, Kuzey Atlantik Antlaşma
sının ikinci maddesi bunun bir misâlidir ve şöyledir : 

«Taraflar, kendi hür müesseselerini takviye, bu 
müesseselerin istinat ettiği prensiplerin daha iyi anla
şılmasını temin ve istikrar ve refah sağlamaya has şart
ları geliştirmek suretiyle, milletlerarası muslihane ve 
dostane münasebetlerin inkişafına yardım eyleyecek
lerdir. 

Taraflar, milletlerarası iktisadî münasebetlerindeki 
bütün ayrılıkları gidermeye çalışacaklar ve içlerinden 
her biri veya hepsi arasında iktisadî işbirliğini teşvik 
eyleyeceklerdir.» 

İşte bu gibi esaslardan doğan düşünceler, NATO 
ülkeleri arasında karşılıklı güvenlik yardımlarına; ki, 
yine bizim için onu hemen belirteyim, Amerika, Ka
nada, İtalya ve Federal Almanya yardımlarına, Avru-
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Bir bakıma Amerika'nın bir iç politika çıkmazı ola
rak görülebilir. Çünkü, bu kararın temeli, 1964 Hazi-
ranın'da gelen Johnson mektubu ile atılmış, yürürlüğe 
konması ise partisi tarafından 5 Şubat 1975 tarihinde 
sağlanmıştır. Amerka Birleşik Devletleri yönünden ilk 
nazarda tutarlı olan bu karar ve sonucu, bizim için 
çok düşündürücüdür. NATO için ve hatta CENTO 
için yıkıcıdır. Dünya güvenliğini sarsıcıdır. Bizi çok 
çetin ve ağır bir duruma sokmuştur. Bu durumun çö
zümü geç ve güç olacaktır. 1964 Haziranm'dan bu ya
na kaybedilen zaman ve imkânlara ne derece acınsak 
ve şimdi de ne kadar dövünsek azdır. 

Memleketimizde haklı tepkilere, dünyada ilginç yo
rum ve yankılara yol açan ve Amerika ile olan ticare
timizi de etkileyecek bu durumu akılcı ve gerçekçi yol
dan cesaretle ve soğukkanlılıkla olumlu bir çözüme 
götürebilmek için, bir gün bu türlü yardımların esa
sen kesilebileceğini de unutmadan, bize zarar veren 
bu kararı doğrultacak etkin ve çok yönlü faaliyetlere 
girişmek ve millî güvenliğimizi bu faaliyetlerin sonuç
larını beklemeden yeniden düzenlemek zorundayız. 

İşte bu faaliyetler içinde ve mü brem ihtiyaçlarımı
zın süratle sağlanması yanında yer alması ve bu defa 
mutlaka başarılması gereken konuların başında, esas 
unsurlarından birçoğu kamu ve özel sektörde mevcut 
bulunan savaş sanayii imkânlarını organize etmek, 
kombine ve koordineli bir şekilde işletmeye başlat
mak gelmektedir. Tabiî, noksanları da planlı olarak 
sağlama yoluna girilecektir. 

Kısacası biz, savaş sanayii kurmak zorundan ziya
de, öncelikle mevcut sanayiimizle savunma ihtiyaçları
mızı üretmek görevi ile karşı karşıya bulunuyoruz şu 
durumda. 

Onun için bu işi akademik bir tartışma konusu 
olmaktan biran önce kurtarıp fiilyata geçebilmek için, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile programların
da, millî güvenlik politikasının sanayie ilişkin esasların
da, kurulacak her hükümetin programında, siyasî 
partilerimizin programlarında ve seçim beyanname
lerinde, Sanayi Odaları ile Odalar Birliğinde ve kamu 
kurumu niteliğindeki ilgili meslek kuruluşlarının çalış
malarında, kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarında 
gerekli değişiklik, ilâve ve düzenlemeleri süratle yap
mak ve başta Devlet Planlama Teşkilâtı olmak üzere 
bütün kuruluşlarda planlama ve icra ünitelerini derhal 
kurmak ve görevlendirmek zorundayız. (Millî Savunma 
Bakanlığı karargâhındaki Savunma Sanayii Dairesi, 
AR - GE ve Teknik Hizmetler Dairesi ve ilmî Araş
tırma Kurulu gibi) 

Mahiyet ve şümulü çok büyük ve çok önemli olan 
bu konuyu Yüksek Planlama Kuruluna, Güvenlik Ku
ruluna ve Anayasamıza göre, millî güvenliğin sağlan
masından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı so
rumlu olan Bakanlar Kuruluna biran önce götürme
leri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyle Millî Sa
vunma Bakanlığını ortak bir çaba içinde hareket et
meye davet ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yeni stra

tejisi, Milletimizi sosyal adalete yönelik, tam çalışma 
hayatı içinde çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek 
için millî kalkınmanın ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna katılmanın ancak sanayileşmeyle gerçekleşti
rilebileceği ülküsünü vazetmiş ve hedeflerini buna gö
re tespit etmiştir. Bu hedeflere ulaşacak Türk Sana
yiinin vücuda getirilmesinde asıl olan, sadece sınaî 
hasılanın artması değil, memlekete gerekli olan 
savunma kaynakları ve savunma gücünü kazan
dıracak yapısal değişikliği de sağlamaktır. Bu yapı
sal değişiklik, yatırım ve ara malı sanayileriyle, mü
hendislik ve teknoloji dallarında da itici ve özendirici 
nitelikleri olan, aynı zamanda dış kaynaklara bağlılığı 
azaltacak üretimin toplam sanyi üretimi içindeki pa* 
yını da artıran ve bütün bunların nicelik ve nitelik ba
kımlarından dış rekabete imkân verecek tarzda kuru
lup işletilmeleri ve devamlı olarak geliştirilmeleri su
retiyle gerçekleştirilebilecektir. Fakat bugüne kadar 
kalkınma planlarında öngörülen yapısal değişikliklerde, 
savaş sanayiine ve üretimine nedense yer verilmemiştir.. 

Buna rağmen geçirilen dönemler içinde vücuda ge
tirilen sanayi kuruluşları, savunma ihtiyaçlarına da 
cevap verebilecek altyapının önemli bir kısmını, vasıf
lı işgücünü ve girişim faktörlerini büyükçe bir ölçü
de sağlamışlardır. 

Sırası gelmişken, dış kaynaklara bağlılık üzerinde 
durmak ve bu hususta kuşkusuz bir anlayış, istikrarlı 
bir tutum ve davranış birliğine varmak zorunda oldu
ğumuzu da açıklamak istiyorum. 

Dış kaynaklara bağlılık, Türk ekonomisinin ve 
Türk sanayiinin temel sorunlarından biridir. Dış kay
naklara bağlılık, çağdaş ekonomide tüm olarak kal
dırılması gereken vazgeçilmez bir hedef değildir. Çün
kü, dış kaynaklara bağlılıktan tamamen kurtulmayı 
öngörmeyen otarşik ekonomi, çağımızın şartları, ihti
yaçları, iktisadî gerekler ve askerî ilişkiler karşısında 
hemen hemen hiç bir ülke ve hatta topluluk tarafın
dan rasyonel bir tarzda gerçekleştirilemeyeceği için, 
âdeta uygulanmaz bir duruma girmiştir. Bu yüzden 
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Kalkınma Planımızın stratejisinde dış kaynaklara 
bağlılığın kaldırılmasına değil, akılcı ve gerçekçi bir 
görüşle azaltılması ilkesine yer verilmiştir. Bu il
kenin doğruluğuna inanmak ve bu ilkeyi kamuoyuna 
da benimsetmek gerekmektedir. Millî sanayimiz için
de savaş sanayiini organize edip geliştirmek yolunda 
da bu ilkeyi gözönünde tutmalıyız. Savunma ihtiyaç
larının tedarikin de dışa bağlılığın azaltılması ve sa
vaş sanayiinin organize edilmesini gerektiren sebepler 
içinde, dünyanın her köşesinde yeni birçok devletlerin 
kurulmuş olması, hasım kampların mevcudiyeti, bir
çok yerlerde silâhlı çatışmaların cereyan etmesi do-
layısıyle, silâhlanma yarışının devam etmesi ve bu 
yüzden istenilen şeylerin her zaman yeteri kadar ha
zır bulunamaması, fiyatların giderek yükselmesi ve 
teknolojinin durmadan gelişerek ortaya yeni ihtiyaç
lar çıkarması gibi olgular da vardır. 

Sayın senatörler; 
Savaş sanayiini organize edip, kısa, orta ve uzun 

vadeli planlara bağlarken yapılacak ilk iş, Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumunda mevcut kapasiteyi tam 
olarak üretime yöneltmektir. Diğer kamu ve özel sek
tör kuruluşlarının savunma ihtiyaçları üretiminin 
planlanmasına ve icraatına girişebilmeleri için, evve
lâ Silâhlı Kuvvetlerimizin ve Hükümetimizin millî sa
nayi üretimindeki tercihlerinin açıklıkla ortaya ko
nulması ve bu tercihlere cevap verebilecek millî sana
yi gücünün envanteri, yeniden tam ve doğru olarak 
yapılmalıdır. Nedense, daha önce yapılmış olan en
vanterlerden bugüne kadar bu maksat için maalesef 
faydalanamamıştır. Bundan sonra da gerekli mevzuat 
değişiklikleri ele alınıp, süratle sonuçlandırılmalıdır. 

Savaş silâh araç ve gereçleri üretiminde ilerlemiş 
olan birçok ülkeler, böyle bir yol ve yöntem izlemiş
lerdir ve sanayilerine bu türlü ürünler üzerinde ye
tenek ve kapasite kazandırabilmek için, barışta ve sa
vaşta durmadan deneme ve destekleme siparişleri ver
mişlerdir. Meselâ bizde özel ve genel maksatlı aske
rî araçlar için otomotiv sanayiimize ve faraza Silâhlı 
Kuvvetlerin seyyar mutfak ihtiyaçları için Koç Hol
dinge, top mermileri üretimi için izmir'deki METAŞ'a 
deneme siparişleri verebilirz. 

Bütün bu işler yapılırken; henüz memleketimizde 
kurulmamış olan, motor, elektronik, optik aktarma 
organları gibi sanayie, bilâhare seri halinde üretim 
yapacak fabrikalar haline getirilmeleri kaydıyle, il
kin uçak, tank, ağır silâh, ağır araç ve iş makineleri
nin yenileştirilmelerini ve tanksavar, uçaksavar roket 
ve füzelerinin yapımını sağlayacak fabrikaların kurul

masına, mühimmat fabrikalarının geliştirilmelerine Ön
celik vermeli ve teşvik tedbirleri içinde bunlara bü
yük kolaylıklar ve yardımlar sağlanmalıdır. 

Yeni fabrikaların kurulacağı yerlerin seçiminde 
de Devlet Karayolları ile Devlet Demiryollarının bir
leştiği, uçak alanlarının bulunduğu mevkileri ve çev
releri bakımından korunmaları kolay olan ve yeni gi
rişimlere yardımları dokunabilecek birtakım kamu ve 
özel sanayi kuruluşlarıyîe garnizonları bulunan yerler 
tercih edilmelidir. Meselâ, Batıdan itibaren, Bilecik, 
Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Burdur, 
İsparta, Konya, Niğde, Malatya, Kayseri, Elâzığ, 
Erzincan, Sivas, Amasya, Çankırı, Ankara gibi.. 

Sayın senatörler; 
Bütün bu işlere girişilip, başarılabilmeleri için, 

yerlerinde değindiklerimden başka, incelenmeye de
ğer gördüğümüz öneriler şunlardır: 

Savaş sanayiinin organize edilmesinde, tamam
lanmasında ve isletilmesinde başta gelen ihtiyaçlar
dan biri olan para ve kredilerin sağlanmasına yar
dımcı olmak üzere, Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 
Aziz Atatürk'ün kurduğu Türkiye İş Bankası mode
linde bir finansman kaynağı haline getirilmesi. Bu 
maksatla; Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Mü
dürlüğünün, banka hizmetleri ihtiyacını karşılamak 
için özel bir bankayı ve meselâ, imtiyaz süresi bitmek 
üzere olduğu söylenen Osmanlı Bankasını alması, hiz
metlerini yeni bir statü içinde devam ettirerek, biri
ken tararrufları uygun şartlarla nemalandırması. 

Silâhlı Kuvvetler Vakıflarındaki paraların, Ordu 
Yardımlaşma Kurumunca yapılması öngörülen şe
kilde ve şu sırada, resmî Devlet Bankası olan Ziraat 
Bankasında toplanması. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu bir banka haline dö
nüştürülür veya bir bankaya sahip kılmırsa, tabiî bu 
bankanın aynı esaslar dahilinde sermaye piyasasında 
kullandırılarak nemalandırılması. 

Bu finansman kaynaklarıyle Devlet Yatırım Ban
kası ve Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası arasında 
ilişkiler kurulması. 

Kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosuna intikal et
miş olan îşçi Yatırım ve Millî Sanayi Bankasının kı
sa zamanda teşkilâtlandırılıp hizmete konularak bu 
bankaca da savunma savaş sanayii için önemli ölçü
de plasman ayrılması. 

REMO Planı uygulamalarında, millî sanaiye müş
teri olunması ve savaş sanayiinin organize edilmesin
de katkıda bulunulması. 
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Bu planın kaynağı olan 1601 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine ait teklifte bu hususların nazarı itibara 
alınması. 

Bugünkü şartların sıkıntıya dönüşmesi halinde 
faydalanılmak üzere Silâhlı Kuvvetlerde ve kamu ku
ruluşlarında hek'e; yani hurdaya ayrılan araç ve ge
reçlerin aynen muharebe meydanlarında uygulandı
ğı gibi, kurtarma ameliyesine tabi tutulması; yani bun
ların sökülerek niteliğini koruyan parçalardan yedek-
parça ikmalinde yararlanılması ve bu maksat için 
memlekete yaygın bir tertip alınması. 

Bu arada, hurdaları asgarî ölçüde değerlen
diren memleketlerden biri olduğumuza bilhassa işa
ret etmek istiyorum. 

Hiç kullanılmayacak parçalardan, ilk madde ha
line getirilmeleri için satılmaları, satışlardan elde edi
lecek paranın, Maliyenin değil, her kuruluş için Ma
liye Bakanlığınca açılacak kredi hesaplarında toplan
ması ve paranın Devlet malını ziyan etmemiş olan 
kuruluşlarca kullanılması. Bunun ilk uygulaması için; 
Millî Savunma Bakanlığınca ihtiyaç ve kadro fazlası 
olan silâh, araç ve gereçlerin, gereğinde dost ve müt
tefik devletlere bağışlanması veya ucuz olarak satıl
ması hakkında hazırlanıp, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmuş olan tasarıya bu hususun da ilâve 
edilmesi. 

Sanayinin geliştirilmesi ve savaş sanayiinin organize 
edilmesi çalışmalarına, üniversitelerimiz ile TÜBİ
TAK'ın da iştirak ettirilmesi, bu maksat için fabrika
larda yapılan stajlarda fazla kontenjanlar ayrılması. 
Böyle bir işbirliğinin parlak örneklerini, General de 
Gaulle'ün Fransız Hükümetinin ve Devletinin ba
şına getirildiği 1958 ve 1960 yıllarında Fransa'da biz
zat müşahade ettim. 

Patent satışlarında, mal satışına da imkân sağlamak 
üzere, satış sözleşmelerinde bu hususa yer verilerek, 
memleket ticaret ve istihdam politikalarına da katkı
da bulunulması. 

Bu hususta da bir örnek arz edeyim: Amerika 
Birleşik Devletleri, kendi ordusu için Fransızlardan 
Telegide SS - 10 ve SS - 11 roketlerini aldı, fakat 
Fransızlar bu patenti verebilmek için 7,5 milyon do
larlık roket satışı da öne sürdü ve bunu sağladı. Ame
rika, aldığı bu roketleri Türkiye'ye ve Yunanistan'a 
yaptığı yardımda kullanacağı için, bunların deneme 
atışlarında müşahit olarak ben de bulundum ve bu 
bende hakikaten unutulmaz bir izlenim bıraktı. 

Savaş sanayiinde ~ uygulanacak otomasyonun mil
lî sanayideki istihdam dengesini bozmayacak oran
da ayarlanması, 

Sanayi kuruluşlarındaki atıl kapasitenin kullanıl
ması ile pazarlamanın icrasında kontrol ve yol gös
terici görevler yapacak bir üniversitenin, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak kurulması ve et
kin bir tarzda çalıştırılması. 

Savaş sanayii üretiminin dış pazarlama imkânları
nı da araştırmak üzere şimdiden harekete geçilmesi. 

Milletlerarası İktisadî Kalkınma Teşkilâtı ile Av
rupa Ekonomik Topluluğuna dahil üye ülkelerin sa
vaş sanayii üzerindeki düzenleri, tutmaları ile ilişki
leri ve pazarlamaları hakkında devamlı istihbarat ya
pılması. 

Sanayi sitelerinin bir park gibi her akla gelen yer
de değil, öncelikle yan sanayie ihtiyaç gösteren sana
yi merkezlerimiz ve civarlarında yaptırılması. (Çün 
kü, küçük sanayi siteleri yapmak, birçok belediye 
arasında âdeta park yapmak gibi, bir merak ve yarış 
konusu olmuştur. Esaslı bir incelemeye dayanmadan 
inşaasına girişilen birçok site ya yarıda bırakılmış ve
ya bitmiş olmasına rağmen alâka görmediği için ha-
rabiyete terkedilmiştir. Memleketi dolaşanlar, bunlar
dan birçoğunu görerek hüzün duymaktadır. Bakan
lıkça mahalli kuruluşlara bu hususta yol gösterilme
lidir.) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, kendisine düşen 
görevleri serbest kalıp, etkin bir biçimde yerine geti
rebilmesi için, halen kendisine bağlı kuruluşlardan 
bir kısmını, en az kendisi kadar ilgisi ve bilhassa daha 
ileri iş bağlılıkları olan diğer bakanlıklara devretme
si. Meselâ; kâğıt sanayiini Orman Bakanlığına, şeker 
ve gübre sanayilerini Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına, çimento ve seramik sanayiini Bayındır
lık veya İmar ve İskân Bakanlığına devretmesi gibi. 

Türkiye'de, yerinde ve masa başında oturan bir 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile daire başkanlarına ve 
genel müdürlerine değil, mütemadiyen dolaşan ve bü
tün sanayi kuruluşlarıyle sık sık temaslar yapan dina
mik bir Sanayi Bakanı ile, genel müdürlere ve daire 
başkanlarına ihtiyaç vardır. Bu düşüncemin ifadesin
den, sayın Bakanın ve sayın Genel Müdür ve daire 
başkanlarının alınmamasını bilhassa rica ediyorum. 
Belirttiğim gibi bunu bir düşünce ifadesi olarak ileri 
sürmüş bulunuyorum. 

Ağır sanayimizin, destekleyecekleri diğer sanayi 
kollarına göre bölgevî olarak kurulup geliştirilmesi ve 
bu bölgelerde savaş sanayii dallarının da organize 
edilmesi. 

Savaş sanayiinin organize edilmesi çalışmalarına 
resmî ve özel bütün kuruluşların ve uzmanlarımızın 
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da katkıda bulunabilmeleri için, Ankara Ticaret Oda
sının bu konuda yaptığı ve şükranla karşıladığımız 
semineri ile yetinilmeyerek, Bakanlıkça büyük bir 
Sanayi Şûrasının, şu sırada kamuoyunu psikolojik 
yönden etkileyecek bir ölçüde ve ortamda toplanması; 
bu arada, savaş sanayii organizasyonunun da daha et
raflı bir şekilde tartışılması, fakat bu şûra toplantısı, 
daha önce belirttiğim çabuk hareketi frenlememelidir. 
Şûra sonuçlan, başlayacak işlere her zaman katılabi
lir. 

Sayın senatörler; 
Sizleri gecenin bu geç saatlerinde yordum. Sabır

larınıza teşekkür ederim. Sözlerimi bitirirken, Gru-
pumuz adına, Bütçe Karma Komisyonunca 10 300 000 
lira ilâvesiyle, 424 152 853 lira olarak bağlanan 1975 
Malî Yılı Bütçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
mıza ve teşkilâtına yararlı, memleketimize hayırlı ol
masını diler, bu yılın, bu Bakanlığımızın önderliğinde 
ve savaş sanayii konusunda beklenen verimli döne
min başlangıcı olması ümidiyle hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde grupları adına 
yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi şahısları adına 
söz istemiş bulunan sayın üyelere söz vereceğim. 

Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının saygı
değer mensupları: 

Sayın grup sözcüleri, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki tenkit ve temennilerini di
le getirdiler. Ben de bir bağımsız üye olarak bu ko
nudaki görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. 

Sayın arkadaşlar; 
Türkiye'nin kalkınmakta olan bir ülke olduğu ma

lumunuzdur. Türkiye'nin kalkınmasında, bugüne ka
dar olduğu gibi, bugünden sonra da Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığının önemli rolü herkesçe bilinen bir ger
çektir. 

Bakanlığın başında, meslekî hayatında adım adım 
ilerleyerek, bileğinin hakkıyle bu yüksek mertebeye 
gelmiş ve Türkiye'nin sorunlarını gerçekten iyi bilen 
bir teknokratın bulunması, memleketimizin sanayi so
runlarının çözümü bakımından memnuniyet vericidir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Cumhuriyetin ilânından beri yatırımlarda Doğu 

Anadolu'ya öncelik verileceği yetkililer tarafından çe
şitli vesilelerle ifade edilmiştir. Daha sonraları, özel
likle Planlı döneme girdiğimiz tarihten bu yana gel

miş geçmiş hükümetlerin hemen hepsi aynı görüşü be
lirtmekle kalmamışlar, bu görüşlerini Kalkınma Plan
larında ve Hükümet programlarında da dile getirmişler
dir. Geçen yıl işletmeye açılan Keban barajı, gerek 
Doğu Anadolunun ve gerekse tüm Türkiye'nin kal
kınmasında büyük payı olabilecek bir yatırımdır. An
cak, Keban'dan elde edilen elektrik enerjisinden he
nüz çevre iller yararlanmamaktadır. İleride yararla
nacak olsalar bile, yalnız elektrik ile vatandaşın kar
nının doymayacağını takdir edersiniz. 

Kanatimce, bölgesel bir plan ile bu yörelerin so
runlarına eğilmedikçe, götürülecek münferit hizmet
lerle Doğu Anadolu'yu kalkındırmamız mümkün ol
mayacaktır. Hemen belirtmek isterim ki, sosyo - eko
nomik ve kültürel gelişmişlik dereceleri bakımından 
bu bölge illeri arasında büyük farklılıklar görülmek
tedir. Meselâ Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır ve Van 
illeri ile Ağrı, Bingöl, Tunceli Hakkâri ve Muş illeri 
arasında her yönden farklılık vardır. Nitekim, Baş
bakanlık Planlama Teşkilâtınca hazırlanan «Kalkın
mada Öncelikli Yörelerin Tespiti ve Bu Yörelerdeki 
Teşvik Tedbirleri,» adlı kitapta, illerin sosyo - ekono
mik gruplandırmalarında Muş, Hakkâri, Bingöl, Tun
celi, ve Ağrı illeri göstergenin son sıralarında yer al
maktadır. Halbuki Muş'un doğal zenginlikleriyle, yu
karıda isimlerini saymış olduğum illerin doğal kay
nakları arasında kıyaslanamayacak kadar büyük fark
lar vardır. Muş ovasının, Türkiye'de bilinen en ve
rimli ovaların içinde yer aldığı herkesçe bilinen bir 
gerçektir. 

Ayrıca; Bulanık, Erentepe ve Malazgirt ovaları 
da gerçekten değerlendirildikleri takdirde, verimleri 
birkaç misli artabilecek ovalardır. Bu doğal zenginlik
ler gereği gibi kullanılmamış olduğu içindir ki, Muş, 
en geri kalmış iller arasında yer almaktadır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, bugüne kadar Muş' 
un sorunları gerektiği şekilde dile getirilmemiştir. Bu 
durum karşısında yüce kürsüden, bugüne değin çe
şitli nedenlerle dile getirdiğim bir konuya tekrar de
ğineceğim ve ortadaki çelişkiyi sayın Bakanın ve Ba
kanlık mensuplarının takdirlerine sunacağım: 

1. — Yukarıda belirtmiş olduğum gibi, Devlet, 
yatırımlarda geri kalmış yörelere öncelik vereceğini 
önermiştir. 

2. — Ayrıca, bu bölgelerde yatırım yapacak özel 
teşebbüslere de bazı imkânlar tanınmıştır; fakat uy
gulama, bu belirtilen esaslar dahilinde olmamıştır. 

Konuyu, uygulamadan bir misâl ile daha belir
gin bir duruma getirmek istiyorum: 1973 yılı prog-
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ram yatırımları kısmına, Muş şeker fabrikası proje 
hazırlanmasına 1 milyon 600 bin, Afyon ili şeker fab
rikası proje hazırlanması için de 1 milyon 500 bin 
Türk lirası konmuştur. Ayrıca, bu iki ilde şeker fab
rikasının yapılacağı TRT kanalıyle bildirilmiş ve bu 
durum da Resmî Gazetede yer almıştır. Muş halkı se-
nelerden beri belklediği bu mutlu haberi duyunca se
vincinden bayram yapıyordu; fakat ne acı bir tecelli
dir ki, bu sevinci uzun sürmedi. 3 Mart 1974 tarihin
de, o zamanın Şeker Şirketi Genel Müdürünün, TRT 
kanalıyle, 1974 senesinde Afyon ilinde şeker fabrika
sı inşaatına başlanacağını bildirirken, Muş Şeker Fab
rikasından tek bir kelime ile bahsetmemiş olması, 
esasen kuşku içinde olan Muş halkım hayal kırıklığına 
uğratmıştır. 

Bu yöre halkı, 1966 depreminden beri zaten ikti-
saden ve moralman çökmüş durumdadır. Halka mal 
olmuş bir yatırımı başka tarafa kaydırmak suretiyle 
halkın Devlete olan güvenini sarsmaya kimsenin hak
kı yoktur. 

Bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi, geri kal
mış yörelerin kalkındırılması bu şekilde ki uygulama
larla olacaksa, Doğu Anadolu daha çok bekleyecek
tir. 

Sayın senatörler; 
Ben şahsen Batı Anadolu'daki ilerlemiş sanayimi

zi olduğu gibi bırakıp, bütün yatırımların Doğu'ya 
kaydırılmasının, Türk ağır sanayiinin gelişmesi bakı
mından zararlı neticeler doğuracağına kaniim. Çün
kü Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye 
olabilmesi için kendisine tanınmış olan 20 yıllık sü
re içinde millî sanayii geliştirmek suretiyle üye dev
letlerle rekabet edebilir duruma gelmeye mecburdur. 

Bunun için Hükümet, bir yandan Batı Anadolu'da 
kurulmuş ve gelişmekte olan sanayii ağır sanayie dö
nüştürmek ve bu suretle onları Ortak Pazar ülkele
riyle yarışabilecek duruma getirmek, diğer yandan da 
bazı yatırımları geri kalmış bölgelere kaydırmak için 
gerekli uygulamalara geçmek zorundadır; fakat aynı 
tarihte yapılmasına karar verilmiş olunan iki şeker 
fabrikasından Batı Anadolu'da olanının yapımına baş
layıp, Doğu Anadolu'dakinden hiç söz etmemek, yu
karıda açıklamaya çalıştığım plan ve programa aykı
rı düşmektedir. 

Halbuki; Muş, Bulanık, Erentepe ve Malazgirt 
Ovaları şeker pancarı üretimine uygundur ve halen 
buralarda şeker pancarı üretimi yapılmaktadır; fakat 
yeterli değildir. Halkın, asırlardan beri alışagelmiş ol
duğu buğday, mısır, lahana, bostan gibi uğraşılardan 

vazgeçip, şekerpancarı üretimine geçmesi için fabri
kanın yapılacağından emin olması gerekir. 

Ayrıca, bugüne kadar şeker fabrikası götürülen 17 
ilden hiçbirinde, daha fabrika yapılmadan ham
madde temin olanağı Muş'taki kadar fazla olmamış
tır. 

Durumu şöyle arz edeyim: 101 500 dekar yerüstü, 
4 200 dekar yeraltı olmak üzere; halen işletmeye açıl
mış 105 700 dekar arazi sulanmaktadır. 113 690 de
karlık sulama projeleri de 1975 yılı sonuna kadar bi
tecektir. 1975 yılı sonunda işletmeye açılacak sulama 
alanları ile birlikte, tüm sulanan yerler 219 390 de
kar olacaktır. Dörtlü sistem uygulandığına göre, her 
yıl 219 390'ı dörde bölersek 54 847 dekarlık yer pan
car üretimine tahsis edilebilecektir. Dekar başına orta
lama pancar verimi, 3 ton olarak kabul edildiğine gö
re, yılda 164 541 ton pancar üretilecek demektir. 

Muş'da kurulacak fabrikanın da Eskişehir, Kon
ya, Burdur şeker fabrikalarının ilk işletmeye açıldık
ları kapasite ile (Günde 2 500 ton ile) çalışmaya baş
layacağını kabul edersek, fabrika Muş'ta faaliyete ge
çer - geçmez 66 günlük hammadde ihtiyacını yalnız 
Muş karşılıyaeak demektir. Zamanla sulama sahası 
genişledikçe bu miktarı arttırmak mümkün olacağı 
gibi, civar illerden hammadde temin edilebilir. Nor
mal şartlarda bir fabrikanın kampanya süresi 90 gün 
olduğuna göre, Muş ilinin pancar üretim potansiyeli
nin bu suretle Muş'ta kurulacak fabrikanın toplam 
hammadde ihtiyacının 2/3"nü rahatlıkla karşılayaca
ğı anlaşılmaktadır. 

Devletin, özel teşebbüslerden bazı teşvik tedbirle
riyle Doğu'ya yatırım götürülmesini Önerirken, kendi 
yatırımlarında tam aksi bir uygulama içine girmiş ol
ması, izahı güç bir husustur. Halbuki bu gibi hallerde 
Devletin özel sektöre örnek olması gerekir. 

Türkiye'nin sosyo - ekonomik durumunu çok iyi 
bilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet 
Gölhan'dan, 1975 yılında Muş'ta şeker fabrikasının 
temelinin atılması için yardımlarını bekler, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının 1975 yılı Bütçesinin Türk 
Milletine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mensupla
rına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, cümlenizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fethi Çelik'baş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'de sanayi politikası strateji olarak tespit 

edilmiş bulunuyor. Çünkü Türkiye, Avrupa Ekono
mik Topluluğuna katılmak için bir anlaşma imza et-
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miş ve zaman zaman gerekli tadiller yapılarak muay
yen bir devre sonunda Türk ekonomisini, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu içerisine entegre etme politika
sı uygulayacak. Bunun temel felsefesi de piyasa eko
nomisi; aktif bir rekabet. Keyfiyet bu olunca, bugün
den Türkiye'de hiç bir sınaî teşebbüsün, hammadde-
sizlik, yardıcı maddesizlik veya yedek parçasızlîkdan 
çalışamaz durumda kalmaması lâzımdır. Döviz im
kânlarımız da mevcut olduğuna göre; resmî olsun, 
özel olsun bütün sınaî kuruluşlar muntazaman, demin 
arz etiğim maddeleri tedarik ederek çalışabilmelidir 
ve bunu dünya fiyatlarıyle elde edebilmeli, tedarik 
edebilmelidir. Buna mani olacak bütün tedbirler alın
malıdır. 

Meselâ bazı hallerde tekelci kuruluşlar vardır, 
bunların fiyatları dünya fiyatlarından yüksek olabilir. 
Bunu behemehal dünya fiyatları seviyesine indirerek, 
Türk sanayiini, bu hammaddeleri dünya fiyatından 
tedarik etek imkânına kavuşturmalıdır. 

Türkiye'de son zamanlarda mevzubahis edilen 
halk sektörü, ve saire konusunda fikrimi arz edeyim. 

Türkiye ekonomisi bu çeşit teşebbüslere elverişli 
sağlam bir bünyeye sahip değildir maalesef. Bu işte 
merak? olan arkadaşlara iki kitaptan tetkik yapmala
rını tavsiye edeceğim. Birisi; Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığının seviyeli bir kitabı, bir tanesi de; 
Ankara Sanayi Odasının, «Türkiye'de Halk Sektörü 
ve Anonim Şirketlerin Halka Açılması»' adlı eseri. 
Bir açık oturumdur, halk sektörüne taraftar olan bi
risi konuşmuştur. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasın
dan bir arkadaş konuşmuştur. Ankara sanayimden 
birisi konuşmuştur. Bir de Türk - İş'ten bir yetkili ko
nuşmuştur. Binaenaleyh insan okuyunca bir fikir sa
hibi olabilir. 2 - 3 ay kadar evvel Fransızca Le Mon
de Diplomatic'te okuduğum bir makale de bununla 
alâkalı olarak aynen şunu ifade ediyor; «10 kişiye bu
nun ne olduğunu sorsanız, on ayrı cevap alırsınız.» 

Türkiye'de, çok zengin bir ekonomi olmadığı için, 
kıt imkânlarını ve yine kıt olan zamanının sağda sol
da dağıtarak, birinci planda halli lâzım gelen istih
dam planı mevzuunu halletmeden uzak kalmamalı
dır. Maalesef bunun iki yönde tatbikatını da gördük; 
yani tam halk sektörü değil; birisi pamuk politikası, 
diğeri margarin yağ politikası. Memleketin ne hale 
geldiği görüldü. 

İnat etmemek lâzımdır. Nihayet bu bir ilmî esasa 
dayanacak politikadır, yoksa doktriner bir politika ile 
netice almak imkânı yoktur, 

f Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bütün iktisadî ku
ruluşlarımız gibi dünya fiyatlarını yakından takip et
melidir. Çünkü dünya fiyatları son 1,5 yılda büyük 
ölçülerde tahavvüller gösteriyor ve bazı ahvalde ham
maddelerin ithalâtçısı olan resmî kuruluşlar bu tahav-
vülâtm seyrini yeterince değerlendiremedikleri için, 
büyük miktarlarda yüksek fiyatla stok mal bulandu-

j ruyorlar. Halbuki fiyatlar 3 - 4 ay sonra % 25'ine 
î düşmüş... Böyle bir durum zuhur ederse, (Merinos 

politikamız vardı) sanayi teşebbüslerine behemehal 
dünya fiyatlarından ithalât yaptırmalı, fakat eldeki 
stoku da eritmek için ithalâtçıya, muayyen nispette 
eldeki stoklardan almak mecburiyetini tahmil etmeyi; 
yıllardan beri Merinosta uyguladığımız politikayı uy
gun olarak. Çıkar yol bundadır; ama en doğrusu dün
ya fiyatlarını takip etmektir. 

Demin, Millî Birlik Grupu sözcüsü arkadaşım 
dış ticaret politikamıza temas etti. Bereket, sabahle
yin Ticaret Bakanı tam zıt görüşü ifade ettiği için, 
ben de birkaç söz söylemek istiyorum. 

Türkiye'nin bugün birikmiş olan sıkıntılarının de
rin sebepleri, 1948 yılma kadar takip ettiğimiz dış ti-

I caret politikasında gizlidir. O politika şuna dayanır
dı. İhraç ettiğimiz kadar ithalât yapacağız. Halbuki 
politikanın bunun tersi olmak lâzım gelir; ithal etli
ğimiz kadar ihraç etmeye çalışmalıyız arkadaşlar. 
Eğer dış ticaret dengesini üst seviyede tutabilirsek. 
(ki ona çalışmalıyız) o zaman istihdam meselesini de 
hallederiz, memleketin kalkınması için finansman kay
nakları da yaratırız. Yoksa, dünyada ait seviyede den
ge tesis etmek suretiyle kalkınmış olan bir tek mem
leket yoktur. Bu itibarla, ne yapıp yapıp ihracatımızı 
geliştirmenin tedbirini almalıyız. 

Bu sebepledir ki, 1963 yılında 261 sayılı Sanayi 
mamullerinin ihracında rekabet gücü kazandırmak 
maksadıyle gayet basit bir Kanun sevk ettik. Tatbik 
edildi, ama tatbikatı tatminkâr değildir arkadaşla5*. 
Çabuk karar vermek lâzımdır. Ben geçen sene gör
düm, biliyorum; dünyada pamuk ipliği fiyatları ala
bildiğine yükselirken, bizde hâlâ prim vermeye devam 
edildi; dünyada fiyatlar düştü, tam prim vermek lâzım 
gelirken prim kalktı. E.. Olmaz bu. Yani kanaatim 

I odur ki, bilgili bir politika uygulaya bilirsek bugün 
Türkiye'nin sanayi potansiyeli, ihracatımızı geniş öl-

I çüde artırmaya müsaittir. 

I Bunun yanı başmda, Türkiye'nin büyük ölçüde 
bir iş adamları potansiyeli vardır. Şayanı şükrandır 

I ki, teşvik ede ede Libya'da Bingazi limanının inşaa-
I tını bir Türk inşaat firması almaya muvaffak olmuş-
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tur. Almanlara karşı, İtalya'nlara (Bir başka firma 
daha var) Türk'ler almıştır. 

Türkiye'nin bu personeli de yetişmiştir. Hatta şe
ker fabrikası kendi makinalarını benim bildiğim za
manlarda c/c 78 - 80 nispetinde kendisi imâl ederdi. 
Çimento fabrikaları büyük ölçüde yerli imal edile
bilir. Yabancı ülkelerdeki aynı firmalarla anlaşmalar 
yaparak, kalkınma yolunda olan memleketlerde Türk 
sermayesi, Türk müesseseleri ihalelere girer ve bu 
fabrikaların taahhütlerini alabilirler. Yani o havaya 
gelmiştir. Ne 20 yıl evvelki haldedir, ne 10 yıl evvel, 
ne de hatta 5 yıl evvelki durumdadır. 

Türk sanayiinin bugün için büyük noksanı, motor 
ve aktarma organları diye tavsif ettikleri sanayiin ku
rulmamış olmasıdır. Ben buna ait bir etüt okudum. 
Yetişmiş personel; bu işi sevk ve idare edecek vasıf
ta Almanya'da okumuş, Amerika'da okumuş yüksek 
mühendisler, işletmeciler gördüm. Raporu okudum, 
son derece tatminkâr. 

Kısaca arz edeyim. Katiyen kamu kuruluşu halinde 
bunu ele almamalıdır. Çünkü bir yandan kamu kuru
luşlarının çalışmalarından şikâyet ediyoruz, bir yan
dan son derece mühim ve devamlı rekabete maruz 
kalan ve- anasanayii Devletin eliyle, bir kamu teşeb
büsüyle yapalım diyoruz. Eğer kamu teşebbüsleriniz 
başarılı çalışırsa mesele yok; ama tatbikat, yalnız biz
de değil, dünyanın her yerinde gösterir ki, kendi şahsî 
sermayesiyle çalışmayan müesseseler yeterince müte
yakkız değildir. 

Bu itibarla, teşebbüste mühim olan iki unsur; bi
risi sevk - idare, ötekisi sermaye - risk ilişkisidir. Ser
maye - risk ilişkisi kesildiği andan itibaren bunun mü-
essirjyeti azalır arkadaşlar. İlim tespit etmiş bunu; ka
bul edelim etmeyelim, ama kamu sektörü de muay
yen ölçüde ortak olmalıdır. Şunu derhal ifade edeyim; 
kamu sektörü c/c 51 dediğimiz andan itibaren kimse 
para koymaz. Behemehal, sermayeyi koyan şevki ida
reyi elinde tutmak ister. Bunun şartı bu. En müsait 
şartlarla yarı yarıya olabilir; ama Türkiye'nin umumî 
şartları hususî teşebbüsün yarı yarıya sermaye koyma
sına müsait değildir. Daha bir çok müessesemiz otur
mamıştır; endişe çoktur. 

Şimdi bu noktaya gelince hemen arz edeyim; zan
nedilmesin ki, teşvik belgesi alanların kâffesi teşvik 
belgelerine göre işleri realize edecekler. Bir durakla
ma olmuştur, bir endişe havası hâkim olmuştur ve 
bir çok teşvik belgesi alanlar, meselâ pamuk ipliği 
fabrikası kurmak için belge alanlar, montaja başla
yanlar ne yapıyor bilmiyorum?.. 

Ticaret Bakanının sabahleyin verdiği rakamlar 
korkunçtur. Pamuk ipliği ihracatı durmuştur; yani 
bir yığın yatırımlar yapıyorduk, büyük pazar elde et
tik, çünkü 10 yıldır gayret ediyorduk. Pamuk ipliği 
ve pamuklu dokumaya genellikle tekstil diyoruz. 
Avrupalılar burada gücümüzü biliyor, kontenjanlar 
koyuyorlardı; ama buna rağmen girmeye muvaffak 
olduk. 108 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Bu piyasa 
kaybolma tehlikesine maruzdur, işsizlik de yaratmak
tadır. 

Bu itibarla, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları işbir
liği yaparak süratle Türkiye'nin pamuğa dayanan 
sınaî tesislerini ihracat yapabilecek duruma getirme
nin tedbirlerini almalıdır. Çünkü bunun yayılmak is
tidadını taşıdığını görüyorum ve fevkalâde üzülüyo
rum. Bazı fabrikalar da maalesef kapanmıştır. 

Şimdi, bugün için Türkiye'de Sanayi Bakanlığı 
ile ilgili mühim bir konu da; şeker mevzuudur ar
kadaşlar. Şeker fiyatları dünyada ço'k yükselmiştir. 
Memleketimizde şimdiki fiyatlar, (Katiyen zam ya
pılmasına taraftar değilimdir) tahmin ediyorum, ma
liyet fiyatını koruyan bir fiyattır. Türkiye'de esasen 
kamu sektörünün «Maliyet fiyatı + normal kâr» ile 
çalışması dışında spekülatif bir kâr peşinde koşması
nı tasvip etmem. 

Bu bakımdan, vekil İsrar ediyor inandırıcı olarak, 
ama ufak bir tavsiyede bulunacağım; memleketin 
ihtiyacı olan aylık miktarda fazlasını da piyasaya 
vermelidir. Çünkü, ihraç kaçakçılığına son derece 
müsait bir fiyat dengesizliği vardır, ileriki aylarda 
elimizde stoksuzluktan daha büyük sıkıntılara dü
şebiliriz. Bu sebepten, ayda muayyen miktarlarda pi
yasaya vermelidir; biraz gürültü olursa ona katla
nacağız. Vesika usulü uygulanamayacağına göre baş
ka çıkar yolumuz yok. 

Yalnız, bu arada şunu arz edeyim; tekel karak
terini taşıyan, (Şeker gibi) istihsal maddelerimiz var
sa, Devlet elinde veya Devletin müsaadesi ile kuru
lan konularda Türkiye'nin nüfusunun artmakta ol
duğunu, Türkiye'de her yıl ne miktarda bu madde
nin satışının çoğalacağını önümüzdeki yıllara pro
jeksiyonlarını intikal ettirmek suretiyle önceden ya
tırım tedbirlerini almak gerekir. Ben, 1963 yılında 
şeker sanayiine bu talimatı vermiştim; o tarihte (Ak
lımda kaldığına göre) her yıl otuz bin, tonluk mun
zam bir şeker vardı. (Şimdi hatırımda kalmadı, yıl
lık artan rakamlar, otuz bindi galiba). Buna göre 
hesap edin; ya mevcut fabrikaları tevsi edin veya
hut yeni yeni fabrikalar kurun çünkü gün gelir, faz-

— 309 — 



C. Senatosu B : 32 

la istihsal ediyoruz, nasıl ihraç edelim diye düşün
düğümüz şeker, memlekete yetmez hale gelebilir, 
demiştim. 

Bu itibarla, şeker bir tipik misaldir. Herhangi 
bir noktada tekel karakterinde istihsal malı varsa, 
bütün malların üretilmesinde böyle projeksiyonlu 
bir çalışmaya başlamak ve ona göre yatırım pro
jelerini gerçekleştirmek gerekir. Aksi takdirde, üç 
sene sonra veya sekiz sene sonra sıkıntımız başlar. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bitirmeniz rica ede
rim. efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bitiriyorum, 
efendim. 

Bir nokta çok tenkit edildiği için onu arz edeyim. 
Vekilden rica edeceğim, çalışmalarını yakından ta
kip ediyorum; fevkalade yapıcı, bilgili, kararlı, onun 
için cesaret buluyorum istemekte. Türkiye'de çok 
tenkit edilen bir sanayi kolu montaj sanayiidir, 
Şahsan getirdiğim için, mesuliyetini şerefle taşırım. 
Montaj sanayii, Türkiye yapısında ekonomilerde 
montaj sanayii devam etsin maksadiyle kurulmamış
tır. Öyle başlasın: fakat imalât sanayiine dönüşsün 
ve yüzde nispetlerle her yıl muayyen miktarda art
sın diye kurulmuştur. Tipik misal vereyim: buzdo
labı Türkiye'de montaj sanayii olarak başlamıştır: 
bugün zannediyorum r/c 95'tir ve ihraç malıdır, Al
manya'ya buzdolabı ihraç ediyor Türkler. 

Bu itibarla Vekâletten rica edeceğim. 13 madde 
idi bunlar montaj sanayiinde. Montaj sanayiinde cn-
tiç maddede başlangıçta fizik nispetler neydi, mad
de nispetleri yüzde itibariyle yerli - yabancı olarak 
neydi, kıymet nispetleri neydi ve bugünkü seviyesi 
nedir: tespit edilsin. Görülecektir ki, pek çok madde
ler devamlı olarak tedricen yerli nispetleri itiba
riyle. gerek kıymet gerek fizik maddeleri itibariyle 
artmaktadır. En ileri seviyede artan buzdolabı, bugün 
Türkiye'nin ihraç emtiası arasına girmiştir. Böyle 
bir politika ile pek çok maddelerin, tıpkı buzdo
labı gibi ihraç edilebilir hale geleceği kanaatim ta
şıyorum ve düşünmek gerekir ki, bunun bir de yan 
sanayii vardır, yarattığı istihdam tasavvurların çok 
üstündedir; yani böyle yabana atılacak bir konu de
ğildir. 

Bir şikâyet dinledim, onu da iki cümleyle arz ede
bilir miyim affınıza sığınarak Sayın Başkan?.. Çün
kü her zaman buraya çıkamıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efendini. Tür

kiye'de otomotiv endüstrisi gelişiyor. Bir seminerde 
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dinledim; TIR kamyonları yabancı yapılarda, din-
giîindeki ağırlığı sekiz tondan fazla olanları veri-
yorlarmış, halbuki yerli imalâtta sekiz tondan faz-

j la imalata müsaade etmiyorlarmış... Bu, herhalde ka-
rayolîanmızm mukavemeti cephesinden olacak. Ka-

I rayolları Umum Müdürlüğü veya Bayındırlık Ba-
} 

j kanlığında bu konu bir tetkik edilsin; yani illâ ağır 
kamyonları dışarıdan getirmek mecburiyetinde kal
mayalım. Nasıl olsa veriyorlar, onların nakline mü
saade ediyorlar. Dışarıdan gelene müsaade edildi
ğine göre, yerli imalatın da aynı ağırlıkta yapılma
sına müsaade ederek, hem iş hacmini artırmak, hem 
de memleketin vergi kaynaklarını artırmak, teşeb
büslerin maliyet fiyatlarını düşürmek, kârlarım ar
tırmak tedbirlerini almak mümkün olabilir. Bunu da 
tetkike değer bir konu olarak arz etmiş oluyorum. 

Bütçenin hayırlı olmasını temenni eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tevfik Kutlar?.. Yok-
! 3 ar. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet Aslanoğlu. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Muhte

rem Başkan, sayın senatörler; 
j Sanayi Bakanlığı bütçesi nedeniyle kişisel gö-
| nişlerimi belirtmek üzere huzurunuzdayım. 

Öncelikle kimyevî gübre üzerinde duralım. 
Kimyev: gübre, çiftçilikle, bağcılıkla, bahçivanlık-

| la uğraşan, gıdasını bu yollardan sağlayan vatan-
| daşlarımszm en önemli araçlarından biri olmuştur. 

Köylü nir zamanlar demanstrasyon mahiyetinde 
tecrübî uyugulamalara, zorla, ziraî kredilerden kesi-

I lerek verilen gübrelere âdeta hırs ve hinçla bakar-
| ken bugün onun vazgeçilmez olduğunu anlamış: 

hatta en iyisini, en kalitelisini arar hale gelmiştir. Ne 
var ki. biz Devlet olarak bu arzu ve iştiyaka, dış 

| zaruretler veya çeşitli fiyat artışları nedeniyle dahi 
| olsa mazur görülemeyecek şekilde engel olduk; des-
j tekleyemedik. Halbuki millî gelirimizin, geçimimizin 
i başunsuru olan bu konuya, tarıma bu darbeyi indir-

memeliydik. 

I Köylümüz; yani tarımla uğraşan kesim yeni yeni 
] kendine gelmeye başlamıştır. Gübre kullanma ko-
j nusu tanı yerleşmiş, ziraî mücadele konusu taın be-
| nimsenmiş ve artık çağın icaplarına uygun bir köy 
ı ve köylünün yaratılması için adımlar atılmış iken, 
j gübre fiyatlarına yapılan ve üç misline varan zam-
! 1ar çok ağu- olmuştur. Tarımla meşgul olan bilhas-
[ ::.â. cila halli ve fakir çiftçi büyük hayal kırıklığına 
\ uğramıştır. Bu zammın zarurî olduğu, yapılan be-
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yanlar, ve hesaplarla açıklanmıştır; buna itirazımız 
yok. Ancak, muhtelif maddeler için destekleme im
kânları, sübvansiyon imkânları bunlar hükümetle
rin, köyün kalkınması için bu imkânları kullanması
nı, köye ait hizmetlerin desteklenmesine öncelik 
vermesini bekledik. 

Bu vesile ile size bir yazarımızın, gelişmiş Avru
pa ülkeleriyle bizi, bilhassa şehir ve köylerimizi mu
kayese ettiği zaman verdiği hükmü aynen okuyo
rum: 

«Avrupa şehir ve kasabalariyle bizim şehir ve 
kasabalarımızı, müesseseleri ve benzeri medenî te-
sisleri itibariyle yanyana getirebilirsiniz; ancak bu 
ülkelerin köyleriyle bizim köylerimizi mukayese 
ettiğimiz zaman görülecektir ki, arada çağ farkı var
dır. Tabiri bir daha tekrarlamalıyım; çağ farkı var
dır.» 

Bu teşhisteki isabet derecesini takdirinize bı
rakıyorum. 

Atatürk'ün bize bir direktifi var : «Köylü, mille
tin efendisidir.» Bugün ekonomik güce erişemeyen, 
geçim darlığı çeken, borç içinde bulunan bir köylü, 
büyük Atatürk'ün tarif ettiği efendi olabilir mi? 
Ayrıca Atatürk, «Asırlarca hor bakılan, yedi asırdan 
beri cepheden cepheye sürdüğümüz, her fedakârlığı 
kendisinden beklediğimiz, buna rağmen hor ve ha
kir gördüğümüz, bu yurdun hakikî sahibi önünde 
saygı ile eğilelim, yerimizi alalım» buyurmuştur. 
Bu direktifleri hiçbir Hükümet unutmamalıdır. An
cak, hepimizin inancına tercüman olarak ifade edi
yorum ki; bu farkı izale bir zarurettir. Şimdi bu alan
da Sanayi Bakanlığına düşen görevleri madde baş
ları halinde dile getirelim. 

Halen nüfusun %64'ü tarım kesiminde çalışmak
ta, millî gelirin % 27'si bu sektörde yaratılmakta
dır. 

Tarımsal üretim, Türkiye ekonomisinin büyüme 
hızına tesir etmektedir. Nitekim geçen yıl, tarım ve 
hayvancılık alanındaki 9,2 düşüş, ülkenin gayri safi 
millî hâsılasının artış göstermemesine yol açmış
tır. 

Buğdayın dünyada dönüm başına verimi 160 ki
loyu bulduğu halde, bizde halen 138 kilodur, hat
ta Avrupa memleketlerinde; Yunanistan'da 196, Fran
sa'da 458; Avrupa ortalaması 295 kilodur. Türk ta
rımının ilkelliği, verimin artmasını önlemiş. Üre
tim bizde geniş şekilde hava şartlarının lütfuna bağ
lı kalmıştın Tarım araç ve gereçleri ile tarım alanm-
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da kullanılan ve Sanayi Bakanlığınca üretilen bü
tün araçların ucuzlatılması, bu geriliklerden Türki
ye'yi alıkoyacaktır. 

Sınaî bitkiler teknolojiden yararlandığı halde, 
tahılda üretim artışı daha ziyade ekim alanlarının 
genişlemesine bağlı kalmıştır. Türkiye'de tarımın, 
bilhassa hububat üretiminin geri kalmasında, sula
manın. kifayetsizliği, makineleşmenin gerçekleşeme
mesi ve bilhassa gübrenin kâfi derecede kullanılama
ması en önemli faktördür. 

Türkiye'de çiftçi gübre kullanmaya alışmış olma
sına rağmen, tedarik, tevzi, fiyat, kredi durumunda
ki yetersizlik nedeni ile kullanma geniş ölçüde ön
lenmektedir. 

Geçen yıl gübre fiyatları % 80 nispetinde artmış, 
bu yıl spekülâsyonu önlemek maksadiyle gübreye 
% 200 zam yapılmıştır. İsabetli gibi görünen durum, 
tarımda çok büyük bir ihtiyaç olan gübre kullan
mayı önleyecek mahiyette etkili olacaktır. Dolayısı 
ile kıtlığa doğru gidilecektir, demekte mübalâğa yok
tur. 

Kışlık mahsul için ne olmuşsa olmuş; ekilmiş, güb
reler alınmış, gübre kullanılmış veya kullanılmamış. 
Benim tespitime göre, daha önce 30 ton gübre kul
lanan bir köy bu devre üç ton gübre kullanabilmiş; 
ama Sayın Sanayi Bakanlığından istirhamımız, hiç ol
mazsa yazlık mahsuller için köylüye bazı imkânlar 
yaratılmasında zaruret olduğunu kabul ederek, bu
na bilhassa eğilmeleridir. 

Efendim, şimdi bölgevî bir konuya değinmek 
istiyorum. Hazin bir macera halinde devam eden, 
bir türlü hal tarzı bulunmayan Balıkesir Kâğıt Fab
rikası mevzuuna değineceğim. 

Fizibilite raporları tam yapılmamış, rantabl de
ğilmiş, gibi sebeplerle hemen hemen 2/3"ü ikmal edi
len fabrika âtıl bir vaziyette bekletilmektedir. Sa
yın Sanayi Bakanlığının bu konu üzerine de eğil
mesini ve bütün Balıkesir'lilerin iştiyakla bekledi
ği bu mevzuu halletmesini istirham ediyorum. 

Bir üçüncü konu; Mardin'in Mzaıdağı bölgesin
de bulunan fosfatın tenorunun düşük olduğu ifade 
edilmekte ve tenorunun yükseltilmesi halinde bi
zim gübre sanayiine ve diğer' sanayie faydalı olacağı 
belirtilmektedir. Acaba bu konudaki çalışmaların 
derecesi nedir ve o bölgenin iştiyakla beklediği, bü
tün Türkiye'nin fosfat temin edememek veya paha
lı temin etmek suretiyle, gübre konusundaki çektiği 
sıkıntıyı nihayet verecek bu konuya Sanayi Bakan
lığının ne tarzda eğildiğini öğrenmek istiyoruz. 
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Bu bölge halkı da büyük bir arzu ile tesislerin faa
liyete geçeceği zamanı beklemektedir. 

Bu kısa maruzatım sonunda hepinizi saygı ile 
selâmlıyor, bütçenin memlekete ve Sanayi Bakan
lığına hayırlı olmasını temenni ediyorum^ 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu?., Yok
lar. 

Sayın Kâmil Karavelioğlu?.. Yoklar. 
Sayın Oral Karaosmanoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğiu?.. Yoklar. 
Sayın Hilmi Soydan, buyurunuz. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye, her yönüyle kalkınmasının temel pren
sibini, ekonominin istihsali, üretimi artırmasına bağ
lamaktadır. Halen sanayi memleketi değil, ziraatle 
iştigal eden bir memleketiz. Doğrudan doğruya ve
ya dolayısıyle geçimimizi ziraî sektörden temin et
mekteyiz. Ziraî sektörden temerküz eden kârla da 
rr 60"ın üzerindeki vatandaş kendine bir geçim yo
lu bulmaktadır. 

O halde temelde, ziraatten sanayi sektörüne doğ
ru geliyoruz. Şu hal nazarında, ashnda bizim ziraî 
sektörümüzü temel esaslara dayamamız lâzımd-.r. 
Toprak Reformu Kanunu sebebiyle Başbakanlık büt
çesinde konuşmuş; yurdumuzda da, Irak'da olduğu 
gibi, sulama için bir sulama bakanlığının kurulma
sını arz etmiş ve önermiştim. Başbakanlık bütçesi üze
rinde konuştuğum halde niçin sulama bakanlığı ku
rulmasından bahsettiğimi arz edeyim: Ziraat deyin
ce başta sulama, gübre ve bunların yanında da tarla 
ve tarlayı işleyecek araçlar akla gelir. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Türkiye bir aşama kaydetti. Eskiden Anadolu' 

da pek gübre kullanılmazdı. Şimdi gübrenin kıyme
ti öğrenildi. Vatandaş buğdayla beraber; bir zarurî 
ihtiyaç maddesi olarak, rızkından kesip, borç edip 
gübreyi de almak zorunda kaldı; ama ziraatle işti
gal eden bir arkadaşınız olarak arz edeyim, son güb
re zamları ziraatle iştigal eden köylü vatandaş üze
rine büyük bir darbe iras etti. 

inanınız, takribi olarak vatandaşın C£ 30'u güb
re kullanmışsa, r'c 70"i gübre kullanmak istediği hal
de kulîanamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşım da temas et

ti; bendenizde Bakanlıktan, gübre fiyatlarını sürat
le indirilemsini rica ediyorum. 
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Hemen süratle indirmelidir fiyatları, yoksa önü
müzdeki sene ziraî sektördeki üretimin istatistik! ra
kamlardan çok aşağı düşeceğini göreceksiniz ve bun
dan Türk Milleti çok büyük zarara uğrayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aldığım rakamlara göre Türkiye'nin 4 milyon 

tona yakın bir gübre ihtiyacı belirmektedir. Bu güb
re ihtiyacının takribi olarak 1 milyon 200 bin tonu 
yerli üretimle karşılanmakta,. 500 bin tonu da Azot 
Sanayii Türk Anonim Şirketi tarafından verilmekte
dir. Yine takribi olarak 3 veya 2,5 milyon ton daha 
gübreye ihtiyacımız var ki. sulama bir mesafe kat et
mezse bu gittikçe yükselecektir. Bir sulama bakan
lığı kurulması için bu kürsüden konuşuyorum; sonu 
neye varacak bakalım. Çünkü, bizde sulama daha 
(:r 3 5"tir: bu şekilde ziraat olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Linyit kömürü, gübrenin unsurunu teşkil ettiğine 

gire, Elbistan ve Afşin ovalarında bu linyit mevcut 
bulunmaktadır. Bu meyanda Planlamadan, bu gübre 
ihtiyacımızın kalan kısmının temini zimrnında 3 mil
yon ton kapasiteli bir gübre sanayiinin kurulmasına 
ihtiyaç görüldüğünü işitmiş bulunuyoruz. Elbistan ve 
Afşin projeleriyie işletilecek linyit kömür lıavzasmda 
gübre sanayiinin bol miktarda hammaddesi bulun
duğuna göre, Elbistan mmtıkasındaki linyitin Kütah
ya Azot Fabrikasında tahlili suretiyle gübre üretimi
ne yarayacak nitelikte bir kömür olup olmadığının 
anlatılması üzerine, böyle bir fabrikanın nerede ku
rulacağım Sayın Bakandan öğrenmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım: 
B'!-"adan şeker sanayiine geçiyorum. 
Şekeri ithal mecburiyetinde kalıyoruz. Halbuki. 

ziraatle uğraşan bir ülkeyiz; ziraatle uğraşan bir ül
ke olarak, pirinç alıyoruz, şeker alıyoruz, buğday 
alıyoruz,.. Bakalım sonumuz neye varacak0.. 

Şeker sanayii konusunda birkaç defa Bakanlığı
mızı bu hususta taciz ettim, özür dilerim. Çünkü, ta
bandan bize bir zorlama olduğu için, zaruretten do
layı biz de aynı zorlamayı yapıyoruz. Şeker fabrika
sını görmediğimiz için. bu fabrika nasıl olur diye 
bir de biz görmek istiyoruz, bu nimetten bir de biz 
istifade edelim; edebilirsek eğer. 

609 bir ton kapasiteli 3 şeker fabrikasının inşası 
Planlamaca istenmiştir. Bunun bir tanesinin Afyon 
Karahisar'a yapıldığı söylenmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Maraş ilinden bir Ceyhan nehri doğmaktadır, bu-

i ıiun kollan vardır. Hurma ve Söğütlü çayları. Bu su-
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lar akıp giderler. Bunun yanında Devlet Su İşlerinin 
rakamlarına göre, baraj yapıldığı takdirde, 700 bin 
dönüm sulanabilecek arazi tespit ediliyor. Toprak 
tahlilleri yapılmış, çoraklamaya lüzum olmadan ya
pılan masrafın 4 senede amorti olunacağı Tarım Ba
kanlığınca tespit edilmiştir. 

Yalnız Elbistan - Afşin - Göksün ovalarında bu
günkü halde 400 bin dekar sulanabilecek arazimiz 
var. Ayrıca K. Maraş'ta da aşağı yukarı sulanabile
cek 1 milyon dekar arazi var; bunun 500 bin dekarı 
sulanıyor, geri kalanı da etüt mevzuu olan Menze-
ret barajından sulanmak üzeredir. 

Şimdi biz diyoruz ki, kapasiteleri 70 ile 200 bin 
ton olan Malatya Şeker Fabrikasıyle, Elâzığ Şeker 
Fabrikası dolayısıyle dörtlü münasebe esas olmak üze
re, bize 25 bin dönümlük pancar ekim sahası veriliyor 
ve buradan ürettiğimiz 170 ilâ 180 bin ton pancar 
kamyonlarla nakledilmesi sebebiyle Devlete 10 ilâ 
15 milyon lira malî külfet yüklemek suretiyle bu 
fabrikalara getiriliyor. 

Malatya'da Sürgü ve Tokma barajları yapılmış
tır, buradaki şeker fabrikasının tevsiine lüzum yok
tur, diyoruz. Sebebi? Malatya'nın artık bu konuda 
ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü, Devlet mütemadiyen 
kira bedeli vermek zorunda kalıyor. 

Bizim bölgeye gelince; Torosların arkasında ge
niş bir ovaya sahibolduğumuz gibi, burada Nurhak 
dağları gibi büyük dağlar vardır ve hayvancılık mın-
tıkasıdır. Küsbe burada önemli bir konudur, vatan
daşın ısrarla üzerinde durduğu konu budur. «Pancar 
bizde istihsal ediliyor, küsbe başka yere gidiyor» di
yorlar. Hayvancılıkla uğraşan fakir vatandaşlar, 
«Devletin bu nimetinden biz de istifade edelim.» di
yorlar. 

Dörtlü münavebe esas olmak üzere ekimi kabul 
edildikten sonra, pancar aşağı - yukarı aile ziraati 
haline gelmiştir. En mühim mesele de, pancarın aile 
ziraati haline gelmesidir; bu suretle dekardan 6 ilâ 7 
ton alınmaktadır. Sureti katiyede arazide çorak yok
tur, pancara rantabldır, şeker miktarı da fazladır. 
Şeker Şirketi yetkilileri bunu yakinen bilirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hususta Başbakanlık bütçesinde de konuştum, 

gecenin bu geç saatlerinde Sayın Bakanımı da rahat
sız ettim, özür dilerim. Burada ben, hakkımız olan 
bir konuda zorlanıyorum, oraya gittiğim zaman va
tandaş beni taciz ediyor. Çünkü, Afyon Karahisar' 
da kurulmuş, Maraş ilinde de kurulacak diye Devlet 
radyosundan duyuyorlar, kurulmayınca da, «Hani 
şeker fabrikası?» diye soruyorlar. 

Bunun arkasından bir de Ceyhan havzasının su
lanması konusu geliyor. Sulanacak arazimiz var diye 
arz etmiştim. Ceyhan nehri akıyor, Akdenize dökü
lüyor, biz de gözüne bakıyoruz. Bakalım sonumuz 
neye varacak? 

Sayın Sanayi Bakanlığından ve muhterem arka
daşlarımdan hassaten ricamız şudur; şeker fabrika
sını ısrarla istiyoruz. Eğer bu fabrikayı vermezseniz 
hemşehrilerimin yapacakları şu : Malatya ve Elâzığ 
Şeker fabrikalarını boykot edip, şeker pancarı ek
meyecekler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Selâhattin Özgür, buyurunuz 

efendim. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Gecenin oldukça geç vaktinde sizleri rahatsız 

ediyorum, fakat Sanayi Bakanlığı oldukça büyük ve 
önem verdiğimiz bir Bakanlık. Diğer kuruluşların 
bütçelerinde sabahlara kadar çalıştık, bu Bakanlık
ta da biraz daha çalışalım niyetiyle ve bir faydamız 
olur düşüncesiyle konuşuyorum. 

Efendim, birkaç nokta üzerine temas edebilece
ğim vaktin azlığı nedeniyle. Bunlardan bir tanesi, 
sanayiin ekonomi içerisindeki yeridir. 

Sanayiin, ekonomi içerisindeki, gayri safî millî 
hâsıladaki payı artmıştır; ama bu artış, şunu unut
mamak lâzım ki, tarım sektöründeki gerilemeden 
olmuştur. Tarım sektöründe uzun zamandan beri 
reel gelir artışı 2 milyar civarındadır ve bunun yıllık 
artışını .% 1 olarak daha evvel arz etmiştim. 

Şimdi efendim, diğer bir konu geliyor. Bu konu 
da, sanayiin ihracattaki yeridir. Bilhassa imalât sa
nayii, yatırım mallarına dönük bir sanayi olmaktan 
uzak, c/c 50'si itibariyle tarım ürünlerine dayanan 
bir imalât sanayii ve dayanıklı tüketim mallarına da
yanan bir sanayi ve ara mallan üreten bir sanayi. 

Şimdi, Sayın Bakan, eğer yanılmıyorsam tele-; 
vizyonda yaptığı konuşmada aynen şu ifade de bu-: 
lunmuş ve demişlerdi ki: «îmalât sanayiinin ihracat
taki payı, ithalâtın yüzde 2'si kadardır; yani ihra
catı sanayi ile artırmak ve kısa bir zamanda geliştir
mek mümkün görülmemektedir. Tarım ürünlerinde 
ise bu yılki; yani 1974 yılı ihracatında miktar olarak 
düşme, değer olarak artma vardır; yani ihracatta bir 
gerileme vardır. 

İşçi gelirlerinde bir duraklama ve gerileme olduğu
na göre, ithalâtta da yüzde 75 - 80'e varan bir fi
yat artışı; yani pahalılık olduğuna göre, demek ki 
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bizim çok tedbirli, çok dikkatli olmamız lâzım gele
cek. İhracatta sanayi ürünlerinden kısa bir zaman
da bir şey beklememiz mümkün değil; bunu bir de
fa belirteyim. 

Sonra, Sayın Profesör Çelikbaş, Millî Birlik 
Grupunun ithalattaki; yani dış ticaret hakkındaki gö
rüşlerini, 1946'ların modeline bağlamak istedi. Bir 
yanılgıları var zannediyorum, ithalât ve ihracat, dış 
münasebetlerde takip edilecek politika, gelişmek
te olan bir ülkede ithalatı kısmanız mümkün değil. 
Kalkınan bir Türkiye'de bunu yapmanız mümkün de
ğil; fakat geçirmiş olduğumuz acı bir tecrübe de var. 
Bu acı tecrübe, bizi ithalatın liberasyona bağlanması 
suretiyle 1958'deki stabilizasyon kararlarının alınma
sına kadar götürdü. Bu önemli bir mesele. Sonradan 
biliyorsunuz, tabiî araya para politikası da giriyor. 
1970'lerde başlayan dünyadaki ekonomik kriz, Ame
rikan tediye bilânçosundaki açıktan olmuştur. Dolar 
konvertibilitesini kaybetmiştir.- Demek ki, ithalât 
ve ihracatta dengenin de çok önemi vardır, onu ihmal 
edemeyiz. Kalkınmak için ithalata mecburuz; ama 
bu dengeyi de unutamayız; bizi bir noktaya getir
mez. 

Efendim, benim üzerinde duracağım en önem
li meselelerden bir tanesi de finansman konusudur. 
Finansman konusu hakikaten çok önemli, özel sek
töre hem yüzde 50 pay veriyoruz kalkınma için. (Ya
tırımlarının tamamı 50 milyar tutuyor ve onu kendi 
özendirici planının hedefleri istikametinde yönetmek 
istiyoruz) hem de finansman imkânlarını sağlamak
ta, teşvik tedbirleri ve diğer tedbirleri şimdiye kadar 
pek başarılı kılamıyoruz. Sonra, ben bütçede rast
ladım; halka hem kamu sektörü ortaktır, hem özel 
sektör ortaktır. Kamu sektörü, finansman yetersiz
liğinden dolayı bazı yatırımları halkla ortaklaşa ya
pacağını söylüyor. Halbuki özel sektörün halkın 
tasarruflarına ihtiyacı vardır. Özel teşebbüs, banka
lar yoluyle, teşvik tedbirleriyle ve diğer finansman 
imkânlarıyle yatırım yapma imkânlarından mahrum
dur ve biz özel teşebbüse, «Sen bizim kalkınmamı
za yarı yarıya ortak ol.» diyoruz, ondan sonra da 
buna bu imkânları sağlayamıyoruz... Bu, bir çeliş
kidir tabiî. 

Bilhassa orta vadeli krediler ve krediknme usul
leri baştan aşağı ıslah edilmeye muhtaçtır. Öyle bir 
kredi politikası yürürlüktedir ki, kapitali olana kre
di imkânları vardır; teşebbüse geçmiş olanlara, yani 
iş yapacak olanlara kredi imkânı yoktur. Meselâ 
bir demirciye kredi bulabilirsiniz de, bir sınaî yatı

rım yapacak insana bulamazsınız; bulsanız da ver
me şartlarınız çok güç işler. 

Sanayi Bakanlığının en önemli'meselelerinden bir 
tanesi de teknik personel meselesidir. Hiçbir arkadaş 
zannediyorum bu konuya temas etmedi. Bence tek
nik personel meselesi çok önemli. Bilhassa Devlet 
Personel Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bü
tün kıymetli, değerli, tecrübeli personeli Sanayi Ba
kanlığı kuruluşlarında ve kamu kesiminde istihdam 
etme imkânları çok azalmış derecededir ve tehlike 
çanları çalmaktadır. 

Değineceğim diğer bir önemli mesele de teknolo
ji ve teknoloji üretimi sanayiidir. Efendim, bu maa
lesef çok geri kaldığımız bir konu Türkiye'de. Mese
lâ sadece Amerika Birleşik Devletleri Millî Savun
ma Bütçesinin teknik araştırmalar için ayırdığı tahsi
sat 2.6 milyar dolardır. Bizde teknoloji üretmek, 
için her h»angi bir çalışma yok. Sonra, bizim aldığı
mız know - hovv'lar ve patentler çok eski. Aldığımız 
bu modası geçmiş patentlerle Ortak Pazarda, Avru
pa'da rekabet şartlarına girmek mümkün değil. Bu
nun da ıslah edilmesi lâzım. 

Yine önemli konulardan bir tanesi de Ortak Pa
zara hazırlık için kalite kontrolüdür. Bir vida alı
yorsunuz, tornavidanın da ağzı dönüyor vidanın da 
dişleri dönüyor. Kalitede bu kadar bozukluk var. 
Tamamen bir ithal ikamesi sanayiine göre rakipsiz, 
gümrük duvarlarının arkasına girmiş bir sanayii; so
rumsuz olarak gidiyor ve kârlı bir şey. Bunun mu
hakkak düzeltilmesi ve kalite kontrolünün sağlanma
sı lâzım. 

Konulan çabuk çabuk geçiyorum. Çünkü, hem 
on dakikaya sığdırmak istiyorum, hem de vaktinizi 
fazla almak istemiyorum. 

Arkadaşlar söylediler, yatırım malları üreten 
sanayie süratle dönüşmek lâzım. Onları anlattıkları 
için ben daha fazla üzerinde durmayacağım. Maale
sef bizim sanayiimiz, Türkiye'nin kaynakları kıt 
olmasına rağmen, tüketimi şişiren bir sanayidir. 
kaynaklarımız bir ölçüde israf edilmiştir. 

Sanayiin en önemli sorunlarından birisi de enerji 
sorunu olmuştur. Bu enerji sorunu, petrol fiyatla
rının artmasından sonra daha bariz şekilde m o d a n a 
çıkmıştır. Petrol fiyatlarının artmasından sonra sa
nayideki enerjinin pahalılığı unutulur gibi oldu, hiç 
bahsedilmiyor, herkes petrol fiyatlarına daldı. Me
selâ bazı sanayi dallarında, alüminyumda, çok ucuz 
enerjiye ihtiyaç var. O ucuzlukta enerji sağlanamaz
sa oradaki fabrikanın ranibl olduğu söylenemez. 
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Kamu İktisadî Teşebbüslerindeki durum, seneler
den beri bilinen bir durumdur. Kendisi uzun müddet 
Sanayi Bakanlığının her kademesinde çalışmış oldu
ğu için Sayın Bakan çok iyi bilir. Bu reorganizas-
yon, reform, holding şekline getirme ve benzeri 
şeylerin hiç biri sağlanamadı; yani Kamu İktisadî Te
şebbüsleri, basiretli bir tüccar kafası ve zihniyetiyle 
kâr eden müesseler haline gelmedi. Finansman ihti
yacı da bu sene yine korkunç miktarda, 25 milyar 
kadardır. Kamu kesiminin yüzde 50 yatırımlarını 
yapacak. Nasıl yapacak o da ayrı bir mesele... 

Efendim, diğer bir konu, yabancı sermaye mese
lesi ? Yabancı sermaye meselesinden hiçbir çekinme
miz yok. Yalnız, şimdiye kadar bir araştırma ya
pılırsa; Türkiye'ye ileri teknoloji getiren, büyük ser
maye getiren bir yabancı sermayeye rastlamak imkâ
nı yoktur; daha ziyade Türkiye işçi olarak, hammad
de olarak, ucuzluk olarak; yani bir pazar olarak dü
şünülmüş. Biz Türkiye'de ileri teknolojiyi kullanamı
yoruz bir ölçüde. Sermaye ve kapital meselesinde 
«Onlar getirsin istifade edelim ve ihracata da dönük-
se zaten şartlarımız arasındadır, memnun oluruz» 
şeklinde bir düşünceye sahibiz. 

Efendim, bir de traktör konusundan bahsedildi. 
Traktör konusu kısa vadeli, uzun vadeli olmak üze
re ele alınmalıdır. Geçmiş yılda traktör konusunda 
çok sıkıntı çektik. Zannediyorum sıkıntıların sebeple
rinden bir tanesi de, yabancı firmayla yapılan bağ
lantının, taahhütlerin firma tarafından yerine geti-
rilmemesidir. Tahmin ederiz ki, 1975 yılında Hü
kümet gereken tedbirleri alır. 

Efendim, ben daha fazla vaktinizi almamak için 
sözlerimi burada bitiriyorum. Önemli gördüğüm 
birkaç noktaya temas ettim. 

1975 yılı Bütçesinin Sanayi Bakanlığına ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İmadettin Elmas, buyurunuz 
efendim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Ben söz alacak değildim; ancak yine de sözlerim
le 10 dakikayı doldurmayacağım gecenin bu geç saa
tinde. Yalnız, bir konuya dokunmak istiyorum. 

Ülkemizde bir şeker darlığı oldu, bir yağ darlığı 
oldu; kuyruklar oldu, bulunmaz oldu, karaborsa
ya düştü. Geçenlerde bir şeker şirketinin genel mü
dürüyle (ki, şimdi değişmiş olduğunu görüyorum) 
görüştüm. Bu şeker şirketinde 600 ton kesme şeker 

yapılırmış. Gelibolu Belediye Reisiyle beraber ken
disine gittiğimde, istediğimiz şu idi: Gelibolu Bele
diyesinin bir tanzim satış mağazası var; bu tanzim 
satış mağazasında şekerin kendi ilçesinde 8 liraya 
satıldığını gördüğü için geldi ve birlikte Şeker Şirke
ti Genel Müdürüne gittik; Genel Müdürden 5 ton şe
ker istememize karşılık bize verdiği cevap, «Parayı ya
tırınız, 2,5 - 3 ay sonra sıra geldiğinde şekerinizi alır
sınız.» oldu. Aramızda uzun uzun tartışma oldu, 
şekerin yetmediğinden bahsetti, «Bir dağıtma siste
mini bozacak olursak, işlerin çok daha fazla karı
şacağını ve eskiden 600 ton şeker yapıldığını, Kon
ya'ya (şimdi ismini hatırlayamıyacağım bir yere da
ha yapılan) ilâve ile 200 ton artırdıklarını, 800 tona 
çıkardıklarını» söyledi. Onun üzerine; yani bu 5 ton 
şekeri alamayacağımızı öğrendiğimizde ben kendisine 
şu teklifte bulundum ve «İki mühendis arkadaş ola
rak karşılıklı konuşalım. 600 tonunu hiç bozma, 
yine şimdiye kadar nasıl dağıtıyorduysan, piyasaya 
nasıl intikal ettiriyorduysanız. öyle intikal ettirin; ama 
200 ton artırdığınızı söylüyorsunuz; bu 200 tonu 
5'er ton belediyelere verirseniz, günde 200 ton, 

ayda 1 200 belediye yapar; Türkiye'de 1 200 tane ilçe 
yok. Bir ilçeye 5 ton şekerin girip, normal fiyata 
satılmaya başlanması; o şekerin karaborsasını yapan 
tüccarı da şekerini piyasaya çıkartmaya mecbur eder; 
çünkü belediye tanzim satış yerinde normal fiyatla 
şeker 5 liraya, 5,5 liraya satılırken, öbürü 8 liraya 
satamaz; karaborsacılığı da önlemiş olursunuz, stok
çuluğu da önlemiş olursun, şekerin piyasaya çıkma
sını da temin etmiş olursun, o ilçelere de; (zaten 
ufak ufak ilçelerdir Anadolumuzun birçok ilçeleri) 
kimi ilçeye iki ton, kimi ilçeye üç ton, kimi ilçeye 
beş ton şeker verilmesi kâfidir; büyük şehirler, İs
tanbul, Ankara gibi düşünmemek lâzım.» dedim. Ne
ticede şekeri alamadık. 

Şimdi, basit bazı tedbirler ile birçok şeylerin bu 
memlekette düzeltilebileceğine inanıyorum. 

Meselâ bir başka konuda bir misal vermek iste
rim. Şahsî kanaatim, ülkemizdeki KİT'lerin üret̂  
tikleri mamullerin, malların piyasaya intikal şekli 
hepimizce malûm. Yatırımların fazlalaştığı devrede, 
hiçbir zaman bu memlekette demirin karaborsası ön
lenememiştir. Ben inşaat mühendisiyim, daha da iş
ler yaptım biliyorum; hiçbir devrede bu memleket
teki demir karaborsası önlenememiştir. Kim yap
mıştır bu karaborsayı?... Fabrikamızda üretilen belli 
mal nereye gider?.. Beş - on İstanbul tüccarının eline 
geçer, oradan bütün Türkiye'ye tekrar yayılır. Ben 
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teklif ediyorum ve diyorum ki, KİT'lerin ürettikleri 
malları müşterek; (Meselâ Sümerbank malı, Şeker 
Fabrikasının malı, Demir - Çeliğin malı, çimento 
fabrikalarının malı) bizim 600 - 700 il ve ilçemizde, 
600 - 700 mağaza açmak suretiyle, bunları tek el
den satılır hale getirirsek; yine misal olarak verece
ğim bir ilçemizde Sümerbankla karşılaştığımız duru
ma düşmemiş oluruz. 

Bizim bir Bayramiç ilçemiz vardır, Sümerbank 
mağazası açılması için 1 ,5 -2 senedir uğraşırlar. Ça
nakkale ili kazalarının en büyüklerinden biridir; 78 
köyü vardır.: Bir yerde satış yapılıp yapılmayacağı, 
o yerin panayırlarıyle, pazarlarıyle belli olur. Be
lediye, binayı kira almadan vermeyi taahhüt ediyor, 
elektrik parası da almam diyor. Yapılan hesaplar 
sonunda bize verilen cevap, «Bu mağaza 83 bin lira 
zarar eder, 4 personelle çalışacak.» 

Sayın Bakanım geçen sene Bütçe konuşması sıra
sında hatırlayacaklardır, yine burada konuştuğumuz
da, (o zaman kendileri müsteşardı) «Şu dört memu
run da maaşını biz vereceğiz derseniz, bakalım size 
ne cevap verecekler.» dediler ve hatta bu aramızda 
şakalaşma konusu olmuştu. îstirham ediyorum, ri
ca ediyorum, şu KİT'lerin ürettikleri malları tek el
de, bir tek mağazada birleştirilerek satılması Sü-
merbank'ın bize vermiş olduğu cevabı da değiştirmiş 
olur; yani bir tek Sümerbank mamullerini satmakla 
83 bin lira zarar ediyor olabilir; ama burada demir 
de, çimento da, şeker de, tekel maddeleri de; yani 
KİT'lerin ürettikleri malları müştereken satacak ma
ğazalar kuracak olursak, bu zarar da ileri sürülmez 
olur. 

Şimdi, bir konu da (dokunmak istemiyorum; ama 
kendimi de alamıyorum) pamuk. Bu mevzua doku
nuldu ve geçen sene yanlış takip edilen politika yüzün
den Devletin uğradığı zarar belirtildi. 

Sayın arkadaşlarım; 
Aynı şekilde konuşmak icap ederse, ben de vak

tiyle şeker fabrikalarının stoklarını sattıranlar, şeke
rin karaborsaya düşmesine sebebiyet vermişlerdir de
rim. 

Gelecek sene pamuğun fiyatının 1 ,5-2 dolara çık
mayacağını bana kim temin edebilir, 2 sene sonra 
çıkmayacağını kim temin edebilir?, Dünya konjonk
türünde bazı malların fiyatları piyasada bazı sene 
yükselir, bazı sene düşer. Bunun sebebi nedir? Dün
yada üretilen malın o sene fazla üretilmesi, fazla is
tihsal edilmesi veya düşük istihsaldir bu fiatları oy
natan. Şekeri çok ucuz fiyata sattık, ondan sonra 

onun 2 misline, 3 misline, 4 misline şeker ithal 
etmek mecburiyetinde kaldık; mümkündür. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sanayi ve Teknolo

ji Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde sayın üyelerin 
yaptığı konuşmalar bitmiştir. Sayın üyelerin yaptığı 
konuşmaları cevaplamak üzere, Sayın Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mehmet Gölhan, buyurunuz efen
dim. 

Sayın Bakan, muhtasar, müfid olma özenini gös
tereceğinizden şüphemiz yoktur. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANİ MEHMET 
GÖLHAN — Hay hay sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1975 Yılı Büt

çesinin görüşülmesi vesilesiyle sabahın erken satleri-
ni de gözönünde bulundurarak, genel ekonomik du
rum ve Bakanlığımızın çalışmalarına satır başları ile 
değindikten sonra, hakikaten son derece istifâde ettti-
ğim değerli konuşmacı senatörlere şükran borçlarımı 
peşinen eda etmek isterim. Muhakkak ki, Bakanlığı
mızın 1975 yılı ve onu takip eden yıllardaki çalışma
larında bu değerli öneriler gözönünde bulundurula
rak çalışmalarımıza istikamet vermekte bize yardımcı 
olacaktır. 

Bilindiği gibi. 1961 Anayasası i!e planlı döneme 
geçişle birlikte gelişen ve büyüyen millî ekonomimiz 
içerisinde sanayinin yeri ve önemi artmış, tanımı., 
hedefi, yapısı değişmiş ve bugün içinde bulunduğu
muz Üçüncü Plan döneminde sanayileşme artık bir 
kalkınma aracı olarak değil, bizatihi bir hedef olarak 
seçilmiştir. Plan dönemleri boyunca gayri safî millî 
hâsıla içerisindeki tarım gelirinde bir azalma, buna 
mukabil sanayi gelirlerinde belirli bir artış göze çarp
mıştır. 

Aynı zamanda bu dönem içerisinde sanayiin iç 
yapısı da değişmiş, tüm imalât sanayii içerisinde tü
ketim malı üretimi yüzde 62,5"den yüzde 47'ye düş
müş, ara malı üretimi yüzde 28'den yüzde 39'a yatı
rım malları üretimi ele yüzde lOMan yüzde 14'e tır
manmıştır. 

Üçüncü Plan dönemi, bilindiği gibi, Ortak Pa
zar'a tam üye olarak kendimizi kabul edeceğimiz 
1995 yıllarında Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke 
olarak bugünkü Avrupa'nın bazı ülkeleri seviyesine 
çıkacağı esas alınarak hazırlanmıştır. 

Uzun vadedeki hedeflere ulaşılması, bu hedeflere 
varmak için öngörülen kalkınma hızının gerçekleşme
sine, ekonomik yapının bu hızlı kalkınmayı devamlı 
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kılacak bir yönde değişmesine bağlıda*. Bu değişme 
ise, sanayi sektörü gelişmesinin millî gelir içerisindeki 
payının önemli ölçüde artırılabilmesi ile mümkün 
olacaktır. 

Uzun vadeli hızlı kalkınma sürecinin 1973 - 1977 
dönemini kapsayan Üçüncü Planın en belirgin özel
liği, sanayileşerek kalkınma esas fikrine göre hazır
lanmış olmasıdır. Bu dönemde gayri safi millî hâsıla 
yüzde 7,9'luk bir artış ile 1972'de 207 milyar Türk 
lirası değerinden, 1977 yılında 279,5 milyar Türk 
lirasına yükselecektir. 1977'den gayri safî yurt içi ha
sılanın kompozisyonunda tarım kesiminin yüzde 23,4, 
hizmetler kesiminin yüzde 50, sanayi kesiminin de 
yüzde 27 pay almaları öngörülmüştür. Sanayi sek
törü üretiminin en büyük payı ise, imalât sanayim
den gelecektir. İmalât sanayiinde 1972 yılında 113,5 
milyar Türk lirası olarak tahmin edilen üretim değeri 
1977 yılında 197 milyar Türk lirasına ulaşacaktır. 

Uzun vadeli kalkınma döneminde imalât sanayi
min üretim yapısında da önemli değişiklikler öngö
rülmektedir. 1972 yılında imalât sanayiinin toplam 
üretiminin yüzde 46,6'sını teşkil eden tüketim malları, 
1977'cle yüzde 38'e düşerken, aynı yıllarda ara mal
larının payı yüzde 39'dan yüzde 44'e ve yatırım mal
larının payı da yüzde 14'den yüzde 17,5'e yükselmiş 
olacaktır. 

Şüphesiz ki, planda öngörülen kantitatif hedef
lere ulaşılabilmesi için. birçok kalitatif ve kantitatif 
tedbirlerin alınması zorunludur. Örneğin; sanayie, 
millî koşullara uygun modern teknolojinin uygulan
ması, bu amaçla millî araştırma, geliştirme kuruluş
larının işbirliği ve koordinasyonu, rasyonel yatırım
ların teşviki, sanayiin finansman sorunlarının çözüm
lenmesi; dahilde ve ithalde alman vergilerin ıslahı, 
bu konularda ilgili mevzuatın hazırlanarak yürürlü
ğe konması, sanayi kuruluşlarına dünya fiyatların
da hammadde ve enerji sağlanması, organize sanayi 
bölgelerinin gerekli altyapı ve enerji tesisleri ile bir
likte sanayicilere arzı, üretimin standart, kalite, 
prodüktivite ve maliyet yönünden rasyonelleştirilme-
sinin teşviki gereklidir. 

Sayın konuşmacılar da bu konulara hakikaten za
man zaman değinmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bilindiği gibi, 1972 yılları sonunda ve 1973 yıl

ları sonunda ve 1973 yıllarında başlayan dünyadaki 
yeni ekonomik gelişme, dünyadaki hammadde fiyat
larını oldukça yükseltmiş ve petrol fiyatlarının bek
lenmedik düzeylerde artışı, dünyanın ekonomik den

gesini bozmuştur. Bu bozulajı denge içerisinde Türk 
ekonomisi de bundan etkilenmiştir. Bu bunalımlı dö
nemi, birçok iktisatçı 1930'ların krizine benzetmiştir. 

Bu itibarla; 1974 yılma, ekonomik kalkınmanın 
daraldığı, hatta durduğu buhranlı bir dönem olarak 
bakılmaktadır. OECD ülkelerinde toplam ortalama 
büyüme hızları 1973 yılının ilk yarısında yüzde 8 
olduğu halde, 1974'üıı ilk yarısında eski 1, 2'ye düş
müştür. Buna mukabil ülkemizde 1974 yılında bu 
sarsıntılara rağmen; son tahminlere göre, sanayi sek
töründe yüzde 8,5 ve gayrı safi millî hâsılada da 
yüzde 7,5 oranında bir gelişme olmuştur. Şüphesiz ki, 
sanayi sektöründeki gelişme, 1973 gelişmesinin ve 
plan hedeflerinin maalesef çok altında kalmıştır. 

Gayri safi millî hâsıladaki yüzde 7,5 lik artış, 
plan hedeflerine çok yakındır; plan hedeflerindeki 
beklenen hız yüzde 7,9 idi. Bunun sebebi, 1974 yılın
da tarım kesiminden plan hedeflerinin üstünde bir 
gelişme elde edilmiş olmasıdır. Tarım kesimindeki 
gelişme yüzde 6.9 olmuştur. Buna rağmen 1968 yılı 
fiyatları ile 1974 yılında sanayi kesiminin gayri sa
fi millî hâsılaya katkısı hemen hemen tarım kesimi 
ile beraber olmuş ve sanayi sektörü 1975 yılında 
bir lider sektör hüviyetine bürünmüştür. 

1975 yılı programı, yatırım fonu ve tutarları yö
nünden sanayimiz ve ekonomik kalkınmamız için 
gelişmekte olan bir toplumdan, gelişmiş bir toplu
ma geçişin belirli bir köprüsü olarak hazırlanmıştır. 
1975 yılında, sayın senatörlerin de belirttikleri gibi, 
hakikaten senelerce plana ve programa aldığımız; fa
kat bir türlü gerçekleştiremediğimiz dizel motoru 
sanayii konmuştur ve ümit ediyoruz ki, kısa zaman
da bu sanayi kolu Türkiye'de kurulacaktır ve gelişti
rilecektir. 

Elektrik motorları, aktarma organları, makine, 
teçhizat, elektronik ve gemi inşa sanayileri, uçak sa
nayii yine 1975 yılı yatırımları arasında zikredilecek 
önemli konular olarak görülmektedir. 

1975 yılı ayrıca, daha evvel başladığımız büyük 
sanayi projelerinin gerçekleştirilmesi ve bunların plan 
ve programlar hedeflerinde uygulanması yılı olacaktır. 

Sayın senatörler; 

Refahın tabana yayılmasının esası, ekonomik 
kalkınmanın yurt sathına yayılmasına bağlıdır. Hiç 
kuşkusuz bunun aracı, yatırımların yapılmasında böl-
gelerarası dengenin sağlanmasıdır. Biz bu amaca 
varılmasında, ayrıcalıklı teşvik tedbirleri yanında, 
altyapı hizmetlerinin yapılmasına ve özellikle mahalli 
kaynakların ve küçük tasarrufların planda öngörülen 
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yatırım konulan yönünde değerlendirilmesini, ihmal 
edilemiyecek önemli araçlar olarak görmekteyiz. 

Devlet olarak, varlığını göstermeye çalışan bu 
küçük teşebbüs güçlerini yeşertmeye, ona yol göstere
rek, öncülük ederek kuvvetlendirmeye mecbur ol
maktayız. 

Uzun vadeli plan hedef ve stratejilerinin öngördü
ğü alanlarda sektörel tercihleri yapabilmek, bölge
ler arasındaki kalkınma farklarını kaldırabilmek, 
yurt içindeki küçük tasarruflarla, yurt dışındaki işçi
lerimizin tasarruflarını değerlendirerek, gelir dağılı
mındaki dengesizliği giderebilmek amacıyie, yatırım
ların yönlendirilmesi konusunda teşvik tedbirlerin
den yararlanmaktayız. Bu tedbirler, bilindiği gibi, 
plan ve yıllık programlarda öngörülen üretim dal
larında yatırım yapacak özel ve kamu kesimi ayrımı 
yapmadan bütün müteşebbislere uygulanmaktadır. 
Bu tedbirler sayesinde, bir değerli konuşmacımızın 
da belirtiği gibi, yatırımlar Anadolunun arzu ettiği
miz bölgelerine doğru kaydırma imkânı bulunabil
mektedir. 

Bu vesileyle, 1973 yılında Marmara havzasına isa
bet eden Sanayi ve Teknoloji .Bakanlığınca verilmiş 
tüm yatırımların yüzde 41'i yerine, 1974 yılında bu 
değr hemen hemen aynı büyüklükteki yatırımlar için 
yüzde 22'ye düşmüştür. Yani diğer bir ifadeyle, yatı
rımlar hepimizin arzu ettiği istikamette Anadolu'ya 
yayılmıştır. 1975 yılında şüphesiz Marmara çevresi 
yatırımları daha da düşecektir. 

Yine 1974 yılında verdiğimiz teşvik belgelerinin 
bir önemli özelliği; 1973 yılına kıyasladığımız takdir
de. 1973 yılında tüm. teşviklerin yüzde 54'ü tüketim 
mallarına kaydığı halde, 1974 yılında bu rakam yüz
de 29'a düşmüştür. Yani gelen projelerin çoğu, ara 
malı ve yatırım malı hüviyetine bürünmüştür. Bu da 
ülkemiz bakımından sevinilecek bir olay olmaktadır. 

Yine sanayiin yurt sathına yayılabilmesi herşeyden 
evvel altyapının gerçekleştirilmesine bağlıdır. Biz, is
tediğimiz kadar, sanayii geri kalmış bölgelere götür
mek arzusunda olalım, yeterli altyapı olmadıkça, bu 
sanayileri oralara çekme olanağı yoktur. 

Bu itibarla, iktisadî potansiyeli müsait olan böl
gelerde süratle organize sanayi bölgelerinin kurulma
sına gayret ediyoruz. Halen; Bursa, Konya, ve Ma
nisa gibi şehirlerimizde organize sanayi bölgeleri ta
mamlanmış, Gaziantep, Eskişehir, Erzurum illerinde 
de organize sanayi bölgeleri halen inşa halindedir. 
Önümüzdeki senelerde bunlar da müteşebbislerin hiz
metine girecektir. 

Büyük sanayi yanında, ülkemizde büyük bir po
tansiyele sahip olan, planlı ve programlı geliştirilme
leri halinde kalkınma hamlelerimize büyük destek 
olacak, küçük sanayici, esnaf, il sanatkârlarımız da 
mevcut olan büyük kapasiteyi harekete geçirmek, on
ları tamirattan imalâta yöneltmek amacıyie küçük 
sanayi sitelerinin kurulmasına da imkânlarımız öl
çüsünde önem verilmektedir. Bu maksatla, şimdiye 
kadar 5 762 işyerini ihtiva eden 27 adet küçük sana
yi sitesi tamamlanarak, küçük sanayicilerimizin, es
nafımızın hizmetine sunulmuştur. Bu maksatla Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı 96 milyon liralık bir 
kredi yardımında bulunmuştur. Halen de 12 578 işye
rini ihtiva eden 38 adet sanayi sitesi inşa halindedir. 
Önümüzdeki senelerde bunlar da ikmal edilecektir. 

Sayın Başkan; 
Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletme 

faaliyetlerinin sürdürülmesi için, değerli senatörlerin 
de belirttikleri gibi, yatırımların finansmanı önemli 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa 1974 
yılında hammadde fiyatlarının anormal şekilde art
ması, işletmelerimizi büyük ölçüde finansman soru
nuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu itibarla 1974'te, 
dünyanın ve Türkiye'nin uyguladığı enflasyonist gi
dişe bir fren olma mahiyetindeki kredi imkânsızlık
larının, 1975 yılında yine fiyat artışlarını dikkate 
alarak bir miktar açılmasının uygun olacağı kanaa
tindeyiz. Bu maksatla, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankasının, eğer yüce Senatonun da tezvibinden ge
çerse, bir katkıda bulunacağına inanmaktayım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Kısaca Bakanlığımıza bağlı Kamu İktisadî Te-

I şebbüslerinin faaliyetlerinden de bahsetmek istiyorum. 
i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 7 adet Kamu 

İktisadî Teşebbüsü bağlıdır. Kamu İktisadî Teşeb
büslerimizin 1973 yılı konsolide kârları 562 milyon 
lira iken, 1974 yılında 1 447 000 000 lira olmuş, 1975 
yılında da program kârları olarak 1 271 000 000 lira 
öngörülmüştür. Bu teşekküllerimizin 1973 yılı yatı
rım programları 3 970 000 000, fiilî harcama yüzde 
78, 1974 yılı yatırım programları 5 067 000 000 lira; 
fiilî harcama 4 281 000 000 ve gerçekleşme yüzde 
84'5 dir.' 1975 yılı toplam yatırım programı ise, 
6 971 000 000 Türk lirası olmaktadır. Ümit ediyo
ruz ki. bu yatırımlar, hem nakit, hem fizikî olarak 
yüzde 95'in üzerinde bir gerçekleşme esas alınarak 
yürütülsün. 

Sayın senatörler; 
Değerli konuşmacıların üzerinde durduğu bir 

önemli sorun da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
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reorganizasyonu ve yapısı meselesidir. Hakikaten Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayiin gelişme hızını 
kovalayacak, gerekli politik kararları alacak, bunları 
izleyecek bir hüviyet içerisinde bulunmamaktadır. 
Bu Teşkilâtın mutlak surette reorganize edilmesi za
ruridir. Bugünkü kuruluş bünyesiyle, sanayi gelişme
lerinin hızına ve yapı değişikliğine ayak uyduracak 
durumda değildir. Değerli senatörlerin belirttiği gibi, 
fiyatlar, kalite kontrolünün yapılması, standartların 
takibi, hattâ vatandaşlara bölgesel veya mahallinde 
yol gösterilmesi vazifelerini. Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının yapabilecek bir hüviyete bürünmesi gere
kir. Bu maksatla Bakanlığımız Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planına da Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğının reorganizasyonunıı getirmiş, reorganizasycn ça-
hşmalannı tamamlamıştır. Ümit ediyoruz ki, istik
rarlı bir dönemde bulunup. Yüce Parlamentoya ve 
Senatoya sunacaktır, tasviplerinize mazhar olursa. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kendisine lâyık, kal
kınma programlarında verdiğimiz öneme lâyık bir 
hüviyet haline getirilme imkânını bulacaktır. 

Bu kısa izahatımdan sonra, değerli konuşmacı ar
kadaşlarımın sorularına ve önerilerine kısaca cevap 
vermek istiyorum. 

Sayın Özerin belirttikleri gibi, özel sektör ve ka
mu sektörü gayet tabiî ki. Anayasanın çizdiği çerçe
ve içerisinde müştereken Türk ekonomisinin kalkın
dırılmasına, Türk sanayiinin geliştirilmesine hizmet 
edecektir; hizmet etmektedir. Ancak, özel sektör, hal
kın üstünde değil, halkın arasında ve halkın içinde 
yer alacaktır. Bizim Kalkınma Planlarımız, uyguladı
ğımız teşvik araçla»', bunu sağlayacak niteliktedir; 
i 975 yılı programında da hakikaten küçük tasarruf
ların değerlendirilmesi ve bunların ekonomik hayatı
mıza önemli bir katkı sağlayacak şekilde kullanılması 
için gerekli tedbirler getirilmiştir. 

Sanayi politikasının uygulanması için diğer ba
kanlıklarla koordinasyonlu çalışma fikrine tamamen 
iştirak ediyorum. Gayet tabiî ki, bir ekonomik poli
tikanın ülkemizdeki koşullar altında tek bir bakan
lıkça uygulanmasına imkân bırakmamaktadır. Bütün 
bakanlıkların ahenkli bir şekilde birbirleriyle koor
dinasyon yaparak, aynı doğrultuda çalışması gerek
lidir. 

«Böîgeierarası geri kalmışlık farkının giderilmesi 
artık bir slogan olmaktan çıkarılmalıdır.» dediler. 
Gayet doğrudur: esasen çalışmalarımız da bu istika
mettedir ve bu istikamette olmaktadır. Biraz evvel 
verdiğim misalde de görüldüğü gibi, gelişmiş bölge

lerdeki kurulacak sanayii teşvik mekanizmalarını kul
lanmak suretiyle, geri kalmış bölgelere doğru yönlen
dirmek çalışmaları içinde bulunmaktayız. 

Dördüncü demir - çelik sanayiine değindiler. Tür
kiye'de dördüncü bir demir - çelik fabrikasının sü
ratle kurulmasına zaruret vardır. 1982 yıllarında Tür
kiye'nin demir - çelik kullanımı 7 milyon ton ola
caktır. Oysaki, elimizdeki üretim imkânları ancak 
6 milyon ton demir üretimini öngörmektedir. İsken
derun Demir - Çelik tesislerinin 2 milyon tona çık
tığını, Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının 2 milyona 
tevsi edildiğini, Karabük'ün 1 milyon ton olarak ge
liştirileceğini, bunun yanında da Makine Kimya En
düstrisi Kurumu ve diğer özel ark ocaklarının 1 mil
yon tona yaklaşan demir üretimini nazarı itibara 
alırsak, 6 milyon ton demir eder. Yine de 1982 yıl
larında Türkiye 1 milyon ton demir ithal etmek 
zorunda kalacaktır. İşte bunun için diyoruz ki, 1982' 
lerde devreye girecek bir dördüncü demir - çelik fab
rikasının. yapımına süratle başlanmalıdır. 

Bu fabrikanın her türlü etütleri Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığınca, Karabük Demir - Çelik Fabrikala-
rınca tamamlanmış durumdadır. Ancak, şunu sami
miyetle ifade edeyim ki, yer seçimi yapılmamıştır. Al
ternatif çalışmaları hazırlanmıştır. Ümit ediyorum ki, 
bir istikrarlı hükümet kurulabilirse, (Bunu Hükümet 
olarak da şahsen de gönülden arzu etmekteyiz) bu 
dördüncü demir - çeliğin yeri o zaman saptanacak
tır. Aksi takdirde, takdir edeceğiniz gibi, büyük spe
külasyonları olabilecek bir konudur. 

Ancak, dünyadaki bütün demir - çelik fabrikala
rını, bilhassa yeni kurulan fabrikaları gözönüne bu
lundurursak, 500 000 tondan yukarı kapasite ile ku
rulan bütün fabrikaların deniz kenarlarında olduğu
nu görürüz. 1 ton demir üretimi için 6 ton cevher 
nakliyesi gerekmektetir. Bu itibarla, kara nakliyesi 
ile dünyadaki demir - çelik üretimiyle rekabet etme
ye hemen hemen imkân yoktur. O itibarla, sadece 
cevherin çıkması kafi bir sebep değildir; cevher 6 
tondan 2 tonunu teşkil eder, ama geriye kalan 4 to
nu, hatta 2 tonu bile teşkil etmez, tenörüne bağlı 
olarak daha da azını teşkil eder, geriye kalan 4 - 4,5 
tonu da başka şeyler naklî ile sağlanacaktır. 

I O itibarla, 500 000 tondan yukarı olarak düşün
düğümüz dördüncü demir - çelik fabrikasının kanaa
timce deniz kenarında olması zaruridir. Biz bu fab
rikayı asgari 6 milyon ton kapasiteli olarak düşünü
yoruz ve ilk etapta 2 milyon ton kapasiteli olarak 

I i n ş a edip, bilâhara sene be sene 2'şer milyon tonla 
tevsi etmeyi öngörmekteyiz. 
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Hekimhan'da hakikaten zengin cevher yatakları 
mevcuttur, ancak maalesef bunların demir nispeti, 
tenor miktarı oldukça düşüktür; ortalama yüzde 17 
ilâ 20 arasında tenörü vardır. Bu demektir ki, 100 000 
tonluk bir yığından ancak 20 000 ton istifade etmek 
mümkündür. Geriye kalan 80 000 tonunu bir tarafa 
atmak mecburiyeti vardır. 

Hasançelebi'de, gayet tabiî ki bu cevherlerin oldu
ğu gibi kullanılması hemen hemen imkânsızdır. Bun
ların zenginleştirilmesi için gerekli tedbirler, gerekli 
tesisler muhakkak surette yapılacaktır. Ancak, tekno
lojik bir zorluk olduğunu da şu anda kabul etmek 
gerekir. Gerek tenorun çok düşük olması, gerekse 
su altında bulunması birtakım zorluklar serdetmekte-
dir. Ancak, bu zorluklar muhakkak aşılacaktır. İna
nıyoruz ki, burada asgarî paletleme tesisleri, sinterle-
me, zenginleştirme tesisleri yapılabilecektir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının «Teknoloji» ta
biri, takdir ediyorsunuz ki, yeni olmuştur; 1972 yı
lında «Teknoloji» lakabı Bakanlığımıza verilmiştir. 
İskenderun Demir - Çelik tesisleri, tabiî bu «Tekno
loji» takısını almaktan çok evvel kararlaştırılmış ve 
inşaatına başlanmıştır; 1967'lere dayanır İskenderun 
Demir - Çelik çalışmaları. Esasen, teknolojik geliş
meler de sene be sene inkişaf etmektedir. İskende
run Demir - Çelik tesisleri ilk başlangıçta 1 milyon 
ton kapasiteli olarak öngörülmüş, 2 milyon tona tev
si edilmekte; fakat biz bundan 2 milyon tonun üstün
de demir alacağımıza inanmaktayız. Ayrıca, paletlen-
miş ve sinterlenmiş cevher kullanmak suretiyle de 
yüksek fırınların kapasitesini artırmak imkân dahi
line girecektir. İskenderun'un 4 milyon tona çıkarıl
ması için gerekli fizibilite etütleri yapılmaktadır. An
cak, bu takdirde altyapıda büyük ölçüde değişiklikler 
gerekecek. O itibarla, belki 4 milyon tona tevsii ye
rine, yeni bir demir - çelik fabrikasına; dördüncü 
demir - çelik fabrikasına başlamak daha ekonomik 
olabilecektir. 

Yine, değindikleri bir önemli konu, hakikaten tar
tışmaya değer bir konu. Çerkezköy ile Hakkâri'ye ay
nı teşvik tedbirlerinin uygulanması... Bu, bir ölçüde 
doğrudur. Ancak, tatbikat böyle olmamaktadır. Çer
kezköy'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şu anda teş
vik vermemektedir; geri kalmış olmasına rağmen. 
Çünkü, Çerkezköy'ün bazı sorunları mevcuttur. Bu 
sorunlar halledilirse ancak yeni teşvikler verilebilir. 
Yine de farkla verilebilir. Gayet tabiî ki, Hakkâri'de
ki ekonomik faaliyete katkısı olacak herhangi bir 
fabrika, teşviklerden yararlanabilir, ama Çerkezköy' 

de yararlanamaz. Çerkezköy'de çok çok daha kısıtlı 
ve başka şartların yerine getirilmesi gerekir. Misal 
olarak söyleyeyim : 

Meselâ Hakkâri'de bir un fabrikası, bir makar
na, irmik fabrikası teşvik alabilir, ama Çerkezköy' 
de alamaz. Bir yem fabrikası, bir süt fabrikası, bir 
yoğurt fabrikası alabilir; fakat Çerkezköy'de bunlar
dan yararlanmak imkânı yoktur. 

«Gerice yörelerde daha başka teşvikler verilmeli
dir.» dendi Tamamen mutabıkım. Hakikaten gerice 
yörelerde yeni tedbirlerin getirilmesinde yarar var
dır. Bilhassa kredi mekanizmasının bu bölgelerde 
işletilmesi, önemli inkişaflara, önemli gelişmelere yol 
açacaktır. Ayrıca faiz indirimlerini, yine teşvik araç
ları çerçevesi içerisinde kullanabiliriz. Nitekim, ya
kında huzurunuza geleceğini ümit ettiğim Devlet Sa
nayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluş Kanununun 
müzakeresinde bu gerice yörelere önemli kredi ve 
faiz uygulaması bu banka bünyesinde görülecektir. 

Yine Sayın Özer, kâğıt fabrikalarına değindiler. 
Balıkesir Kâğıt Fabrikası 1975 yılı programına alın
mıştır. 1,5 milyar liralık bu fabrikanın, inşasına 30 
milyon lira yatırım ile 1975 yılında başlanacaktır. 
Afyon Kâğıt Fabrikası inşaatı süratle devam etmek
tedir. Ancak, Antalya Kâğıt Fabrikası için yer seçi
mi sorunu halen devam etmektedir. Mart ayı içeri
sinde bu yer seçimi konusunun halledileceğini ümit 
etmekteyim. Halen şu anda Dünya Bankasının ve di
ğer firmaların uzmanlarıyla, SEKA Genel Müdürlü
ğünün uzmanları bu husus üzerinde çalışmaktadırlar. 
Birkaç gün sonra Devlet Planlama Teşkilâtında da 
bir toplantı yapılarak bu kâğıt fabrikasının yeri kati 
olarak tespit edilecektir. O itibarla bu fabrika yine 
1978 yıllarında devreye girecektir. Halen Antalya 
Kâğıt Fabrikasının yer problemi olmasına rağmen, 
bütün ihaleleri yapılmaktadır. 

«Dizel motoru ve aktarma organlarıyle ilgili mev
zuat tıkanıklıkları giderilmelidir, kaldırılmalıdır.» bu
yuruyorlar. Son derece doğrudur; iştirak ediyorum. 
Bilhassa harp sanayiinin konuşulduğu, kamuoyuna 
malolduğu bir dönemde, kendi motorumuzu, kendi 
aktarma organlarımızı yapmanın zaruretine hepimiz 
inanıyoruz ve mutlak surette motor sanayii, aktarma 
organları sanayii konusu kısa zamanda çözülecek
tir. 

Yine Saym Özer, araştırma - geliştirme kurumla
rından bahsettiler; bir başka arkadaşımız da aynı ko
nuya değindi. 
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Araştırma - geliştirme üniteleri ve araştırmanın 
önemi Türkiye'de yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. 
TÜBİTAK Genel Müdürlüğümüz de, üniversitelerimiz
de bu konuda faaliyetler mevcuttur hatta yeni kuru
lan büyük sanayilerde dahi bir araştırma ve geliştir
me ünitesi kurdurmaktayız. Ayrıca bize bağlı Kamu 
îktisadî Teşebbüslerinde, küçük de olsa, birer araş
tırma ve geliştirme merkezi kurmaktayız. Bakanlığı
mızın Bütçesinde bulunan bir miktar fonla da üniver
sitelerde, sanayi kesiminin ihtiyacı olan bazı araştır
ma işlerini yaptırmaktayız. Ümit ediyoruz ki, önü
müzdeki senelerde bu konuya daha fazla ağırlık ve
relim, daha fazla inkişaflar sağlayalım. 

Sayın Demir Yüce, hakikaten önemli konulara 
değindiler. Kendileriyle birçok konuda mutabıkım. 
Spesifik sorularında, «pancar nakliyelerinin veya pan
car teslimlerinin geç yapılmasından bir şeker sıkın
tısı ileri gelmektedir» dediler. Böyle bir şey katiyen 
bahis konusu değildir. 1973 ve 1974 yılları maalesef 
pancar verimi bakımından uygun seneler olmamış
tır ve 1973 yılında 677 bin ton, 1974 yılında 780 bin 
ton şeker elde edebildik. Buna mukabil, meselâ 1974 
yılında 780 bin ton üretim tahminine karşılık, (Ki, 
bir kısım pancar hâlâ işleniyor) tüketim 800 bin ton 
mertebesinde olacak. 

Yağ sıkıntısından bahsettiler. Sayın senatörler, yağ 
meselesi halledilmiştir. Hakikaten bir sıkıntılı dönem 
geçirdik. 4 - 5 aydır yağ konusunda vatandaşımız mus
tarip, yöneticiler mustarip. Ancak, bugün için piyasa
da bir ferahlık vardır. Dış fiyatlarda belirli düşmeler 
vardır. Gerek kamu sektörü, gerek özel sektör, ihtiya
cı olan hamyağı veya tereyağ olarak mamul yağı it 
hal etmektedir. Bunların bir kısmı fabrikalara gelmiş 
işlenmekte, bir kısmı piyasaya sürülmüş ve sürülmek
tedir. Bu itibarla, yağ meselesi bundan böyle bahis 
mevzuu olmayacaktır. 

«Pamuk sorunu halledilememiştir.» dediler; başka 
arkadaşlarımız da buna değindiler. Pamuk sorunu için 
Hükümetimiz gerekli tedbirleri almıştır. Önümüzdeki 
günlerde bu tedbirler kamuoyuna açıklanacaktır ve 
pamuk ihracatı da yapılacaktır. Ayrıca, pamuk ipliğin
de de gerekli vergi iadesini getirmek için gerekli ka
rarı aldık. Ümit ediyorum ki, bütçemizin Mecliste 
müzakeresinden evvel, bu karar Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle tahakkuk safhasına girmiş olacaktır. Bu suretle 
hakikaten birçok senatörlerimizin değindiği, iplik fab
rikalarımızın durumu, tekstil sanayiimizin durumu bir 
canlılık kazanacaktır ümit ediyoruz. Ancak, takdir 
edersiniz ki, kaybedilen pazarların kazanılması da 

bir paha karşılığı olacaktır. Ya fiyatları çok düşürece
ğiz veyahut vergi iadelerini çok yükselteceğiz. Maale
sef bir pazar kaybetme bahis konusudur. Ümit ediyo
rum ki, bu pazarı daha fazla kaybetmeden, pamuk ve 
pamuklu iplik ve mamulâtı ihracatı bahis konusu ola
bilecektir. 

Sayın Gürsoytrak, ilk tahminlere göre gelişme hızı 
% 8,1 idi; ancak, son yapılan tahminler maalesef 
% 7,5'e düşürdü, sanayi sektöründe de gelişme hızı 
c/c 10 iken, c/c 8,5'e düştü. Dizel motoru sanayii bü
tün olanaklara rağmen kamu sektörüne kurdurulama-
maktadır; bu yıl da ertelenmektedir.» dediler. Dizel 
motor ve aktarma organları sanayileri Üçüncü Beş 
Yıllık Plandaki tedbirler istikametinde kurulacaktır. 
Üçüncü Beş Yıllık Planda, dizel motoru ve aktarma 
organları kamu öncülüğünde, özel kesim ve halk sek
törü tarafından olmak üzere, üçlü bir kompozisyon 
içerisinde kurdurulmayı amirdir. Ümit ediyorum ki, 
biraz evvel de bahsettiğim gibi, kısa zamanda motor 
sanayiini kuracağız. 

1975 yılı açıklarından bahsettiler; bilhassa «Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin 30 milyar açığı vardır.» dedi
ler. Evet, hakikaten 30 milyar açık doğrudur ve biz bu 
açığı şu şekilde karşılamayı düşündük; 9 milyar büt
çe transferinden, 5 milyar yine kuruluşların tasarruf
larından, 6 500 000 000'u özel fondan, 3 300 000 000 
lirası dış proje kredilerinden, 7 milyar lirası da dış 
borçlanma ve döviz olarak sağlanacak gelirlerden. Bu 
miktarın 3 300 000 000 lirası meselâ Trak petrol bo
ru hattıyle ilgiliydi. Hemen hemen resmî olmasa bile, 
gayri resmî olarak aldığımız malumat, bu kredinin 
hazır olduğu noktasında idi. 

Bunun hemen arkasından sorulan soru; «r/c 11 
Devlet tahvilleri satılamaz iken, bunu nasıl sağlaya
caksınız?» Bu, son derece haklı bir soru oldu. Gerek 
Devlet tahvili, gerek diğer tahviller satışı büyük ölçüde 
enflâsyonla ilgili, fiyat artışlarıyle ilgili, hatta siyasî 
ve ekonomik istikrarla ilgili. O itibarla, ümit ediyo
ruz k, 1975 yılındaki dalgalanmalar 1974 kadar ol
mayacak. Bir enflâsyonist baskı olacak; ama 1974 yılı 
kadar olmayacak. Çünkü dünyadaki bütün hammadde
lerde önemli ölçüde düşmeler var. Demir - çelik, alü
minyum, bakır, kurşun, çinko, tekstil hammadelerin-
de büyük düşmeler var. O itibarla, fiyat dalgalan
malarını 1974 yılı kadar beklemiyoruz ve vatandaşın 
tasarrufunu, vatandaşın parasını bu tahvillere yatıra
cağını ümit ediyoruz. 

Yine bu kredilerle ilgili olarak, 1975 yılı progra
mında küçük halk tasarruflarının değerlenmesine özel 
bir önem verdik. 
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Vergi kaynaklarının iyi biçimde değerlendirilmesi 
çalışmaları sürdürülecektir. 

Maden yatırımları için bir maden bankası kurulma
sını getirdik. 

Para ve kredi politikasının uygulanmasında ilgili 
kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak yö
nünden Para - Kredi Kurulunu kuruyoruz; bilhassa 
kamu sektörünün finans sorununu yakinen izlesin 
ve çözüm yolu bulsun diye. 

Ayrıca, 1972 yılında yürürlüğe giren Ticarî İş
letme Rehni Kanunu ile getirilen sistem, kredilerin 
taşıdığı risk nedeniyle sürdürülememiş, yürütüleme
miştir. Bu sistemi işler hale getirmeyi düşünüyoruz. 

Bir başka senatörümüzün de değindiği gibi, «Kar
şılığı olan veya kapitali olan kredi bulabiliyor.» de
diler. Doğrudur bugünkü bankacılık sisteminde. Bu 
sistemler işletildiği takdirde sadece kapitali olan de
ğil, ama bir proje hazırlayan, bir tesis kuran; bilhas
sa halka açık şirketler de kredi bulma olanağına ka
vuşacak. 

Ayrıca, bunlara ilâveten halen Yüce Senatonun 
Komisyonunda bulunan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası Kanunu da yine bir finans imkânı bize sağ
layacaktır. 

Bunun yanında, yine ekonomiyi yakinen izleye
cek şekilde, Merkez Bankası Kanunu, Bankalar Ka
nunu ve kredileme ile ilgili mevzuat yeniden gözden 
geçirilecektir. Gayet tabiî bu saydığımız mekanizma
ları çalıştırabildiğimiz takdirde 1974 yılının finans 
sıkıntısını 1975 yılında çekmeyeceğimize kaniiz. Bu 
tedbirlerde aksaklık olursa, bahsettiğimiz şekilde kuru
luşlarımız sıkıntıya girebileceklerdir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerimizin Makine - Kimya 
ve Azot Sanayii olarak yatırımlarının çok düşük ol
duğuna değindiler. Hakikaten doğrudur. c/c 30 - 40 
mertebesinde kalmıştır. Bunun nedeni, plana ve prog
rama bağlanan bazı yatırımların yer seçimi ihtilâfla
rının olması, hükümetlerin bu arada sık sık değişip 
bir karar olma noktasının ötelenmiş olmasından ileri 
geliyor. O itibarla, program konan yatırımlar maa
lesef ihtilâflar yüzünden aksamıştır. Bu bakımdan 
da, bu kuruluşlarımız yatırımlarını yapamaz gibi gö
rünmüştür. 1975 yılında, ümit ediyorum ki, 6,9 mil
yarı bulan yatırımlarımız % 95 mertebesinde gerçek
leşecektir. Çünkü, yer sorunu ve ihtilâflar büyük öl
çüde halledilmiştir. 

Ağır sanayi ve teçhizat fabrikası, maalesef yine 
Makine - Kimyanın bünyesinde olup da, gerçekleşti
rilemeyen talihsiz bir projedir. Neden talihsiz; onu 
arz edeyim : 

Bir hükümetimiz bu yatırımın Çankırı'da yapıl
masına karar vermiştir ve bir Yüksek Planlama Ku
rulu karan da çıkarmıştır ve bu Yüksek Planlama 
Kurulu kararı birtakım itirazı kaytılarla bir kısım 
üyelerce imzalanmıştır. Bu arada Hükümet değişik
liği olmuştur, bir başka hükümetimiz de bu fabrika
nın Polatlı'da kurulmasına karar vermiştir. Yazılı 
herhangi bir şey yok; fakat gayet iyi biliyorum, çok 
sayın Hükümet üyelerimiz gidip Polatlı'da bunu 
deklâre etmiştir. . 

Şimdi ben, hükümetler daima yapıcı yöndedir 
diye düşünüyorum, hükümetler, vatandaşa malolan 
bir şeyi yerine getirmelidir diye düşünüyorum. Ama 
iki ayrı yerde karar alınmış, iki ayrı çok muhterem 
hükümetimiz iki ayrı yer için söz vermiştir ve va
tandaş Devlete itimat etmiştir, Devlete güvenmiştir. 
Hükümetler gelip geçer; hepimiz bugün varsak ya
rın yokuz. Ancak, Bakan olarak, Hükümet olarak 
verdiğimiz söz vatandaşı Devletine bağlıyor. İşte 
bundan sıyrılamamışadır. Sayın Gürsoytrak, onun 
için karar verememişizdir ve en sonunda bir formül 
bulmuşuzdur. Gayet açık söylüyorum; benim Bakan
lığım her iki yerde de birer fabrika yapmak için 
elinden gelen gayreti gösterecektir. 

Beyefendiler, hepimiz gelip geçiciyiz; ama Devlet 
ve millet bakidir, birbirine itimat etmelidir, birbirine 
güvenmelidir. O itibarla, muhterem bakan arkadaş
larımızın verdiği sözleri ben Devlet sözü olarak ka
bul etmek mecburiyetindeyim. O bakımdan, bu fab
rikayı ikiye böldük ve esasında teknolojik bakımdan 
da iki ayrı fabrika hüviyetinde idi; iş makineleri 
fabrikası, ağrı sanayi fabrikası olmak üzere. Birini 
Polatlı'da, ümit ediyorum, birini Çankırı'da gerçek
leştirmek suretiyle vatandaşa verilen ümidi kırmadan, 
Devlete olan güvencesini sarsmadan bu konuyu hal
ledeceğimize kaniim. 

Modern silâhlarla ilgili bir çalışmaya girdik. Mü
saade ederseniz bunun detaylarını size vermeyeyim, 
yazılı olarak vereyim. Ancak, Millî Savunma Bakan
lığı ile girdiğimiz bir program tahtında 392 milyonluk 
bir yatırım yapılacak ve 1979 senesinde tamamlana
caktır. Yine Silâhlı Kuvvetlerimizin REMO plânına 
dahil olarak yürütülmektedir. Arzu ettiğiniz takdirde 
detayları size yazılı olarak, daha fazla açıklama yap
madan, bildirebilirim. 

«Hükümet vergi getirmeden, zam yapmadan nasıl 
bu finansman imkânını sağlayacak?..» dediler. Zaten 
bize, biraz evvel de izah ettiğim gibi, buğday ayarla-
masiyle, sigara ve içkiye yaptığımız zam Hazineye 
5,5 milyarlık bir gelir sağladı. Zannediyorum bu fi-
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nansman gerçekleşmiş oldu. Gayet tabiîdir ki, ekono
minin icapları gerektirirse; yine de bu ayarlamalar 
yapılabilir. 

Tarım makinelerinde üretim azalması olmuştur. 
Hakikaten birkaç değerli senatörümüz bu konuya 
değindiler. 1974 yılında cidden dışa bağlılığın ıstırabını 
çektik. İstediğimiz motoru, istediğimiz aktarma or
ganlarını, istediğimiz miktar temin edemedik. O iti
barla, traktör sanayiimiz, mesela 1973 yılında 34 600 
adet gerçekleştirildiği halde, maalesef aynı traktör 
sanayiimiz 1974 yılında 25 600 adet gerçekleştirebil-
di. Sadece bununla da kalmadı; Bakanlığımız ve Tarım 
Bakanlığı işbirliği ile on bin, hattâ onbeş bin adet 
traktör ithlâtına karar verdik, fakat maalesef onu da 
getiremedik. Çünkü, dünyada traktör bulamadık; 
hatta işçilerimiz dönüşlerinde beraberlerinde istediği 
kadar gettirsin dedik, onlar bir - iki getirebiliyorlar 
ve Türkiye halen (Teessürle ifade edeyim ki) bir trak
tör sıkıntısı içindedir ve birtakım spekülatif hareket
ler de olmaktadır bu arada. 

Özel kesim için uygulanan teşvikler acaba tama
men kamu kesimine verilseydi daha iyi olmaz mıy
dı?.. Bu, ne derece bir istihdam sağlamıştır? Şu anda 
sadece özel kesimin nasıl bir istihdam sağladığını bel
ki kesin olarak veremeyeceğim; fakat genel istihdama 
değineceğim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye, kalkınmakta olan bir ülkedir. Bilindiği 

gibi, kalkınmakta olan ülkelerin üç önemli temel so
runu vardır. Bunlardan bir tanesi; ithalât ve ihracat 

döviz balans eksikliği, ikincisi; tasarruf ve yatırım 
eksikliği, üçüncüsü; eğitilmiş, yetişmiş personel nok
sanlığı. Bu itibarla, ülkemizin kalkınmasında tüm 
kaynaklardan istifade etmek mecburiyetindeyiz. Ta
sarruf ve yatırım açıklığına sadece kamu sektörü 
imkânlarıyle karşılamamız mümkün değildir. O iti
barla, gerek kamu, gerek özel sektörün her türlü 
imkânlarından yararlanarak gerekli sanayii kurmak 
ve her zaman yakındığımız dışa bağımlılıktan biran 
evvel kurtulmak gayesiyle teşviklerin kanaatimce özel 
sektöre verilmesinde yarar vardır ve bu yarar ya
nında; hattâ buna senelik kararnamelerle değil, yasa 
ile kanunlaştırilip istikrarlı bir görünüm vermekte 
fayda vardır. 

İstihdam sorununa değinmişken; tarım dışı istih
dam olarak Birinci Beş Yıllık Plânda 668 bin adet 
istihdam sağlanmıştır ve Birinci Plan sonu 3 milyon 
322 bin istihdam olmuştur. İkinci Plan sonunda ise 
bu miktar 4 milyon 620 bine yükselmiş ve bundan 

sonra 1973 yılında 300 bin olarak artmış, 1974'te 
280 bine düşmüş, 1975 yılında bizim bu seneki he
defimiz 320 bin istihdam sağlamak ve bu suretle 
tarım dışı sektörlerde 5 milyon 520 bin vatandaşı 
istihdam etmek oluyor. Sizin de belirttiğiniz gibi işgü
cü arzı fazlalığı c/r 11,7'dir. Hedef, bu miktarı 1975 
sonunda c/c 11,4'e düşürmektir. 

Şüphesiz ki, istihdam, gerek bizim Hükümetimi
zin, gerek bizdan sonra gelecek hükümetlerin bir nu
maralı problemi olmaktadır ve olacaktır. Hangi hü
kümet gelirse gelsin, Türkiye'de yeni istihdam saha
ları açmak mecburiyetindedir. O itibarla 1975 yılı 
programına eğildik bilindiği gibi, 104 milyarlık ya
tırımı hedef aldık. Ayrıca, emek - yoğun sanayie 
ağırlık verdik; gemi sanayii, elektronik sanayii gibi.. 
Tabiî ki, motor sanayiini, otomotiv sanayiini de bu 
arada zikretmek mümkündür. 

«İhracata yönelik geniş tabanlı projelere yönel
melidir.» dediler. Doğrudur, tamamen iştirak ediyo
rum, zaten bizim çalışmalarımız da bu istikamettedir. 
ekonomik büyüklükte projeler yapılmalıdır. Teşvik 
verilirken teşvik Genel Müdürlüğümüz ve Teşvik 
Kurulumuz tamamen bu projelerin ekonomik kapa
sitede olup olmadığına bakarak teşvikleri vermekte
dir, ekonomik kapasitenin altında olanlara, yeni tek
noloji getirmeyenlere maalesef teşvik vermemekteyiz. 

Yine bu arada, 1975 yılında ele aldığımız önemli 
projelerden, sınaî teçhizat projesi var. Biraz evvel bah
settim, iş makineleri projesi, takım tezgâhları, dokuma 
makineleri, amonyak projeleri ve gübre kompleksi, 
dördüncü demir - çelik fabrikası, nükleer elektrik 
santralları, Yatağan termik sanralı, Adıgüzel barajı, 
Karababa barajı, Altunkaya barajı, Kırıkkale çelik 
fabrikası modernizasyonu gibi yatırımları sayabiliriz. 

Sayın Alpan'a cidden çok değerli görüşleri için şük
ranlarımı sunuyorum; hakikaten Bakanlığımız bu 
değerli görüş ve önerilerden yararlanacaktır. 

Sayın İlhan, Muş şeker fabrikasından, planda veya 
programda veya hükümetlerin programlarında Doğu 
Anadolunun geliştirilmesinden bahsettiler; ama buraya 
yatırımın gitmediğinden şikâyetçi oldular. 

Şimdi, 1974 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğından teşvik almış 151 adet proje gerice yörelere 
(Çerkezköy hariç) kaymış durumdadır. Bunların yatı
rım tutarı 10 milyar liradır, bu arada Muş ilinde 
de iki tane yatırım projesi vardır, zannediyorum 
bunların değeri de 40 milyon lira civarında olacak
tır. 41 milyon lira Muş'a, iki tane yatırım projesi 
için girmiş. Muş'ta şeker fabrikası konusu yine bir 
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etüt şeklinde, zannediyorum 1973 yılı programında 
zikredilmişti; bu etüt yaptırılmıştır. Kendilerinin de 
bahsettiği gibi, Muş'ta öncelikle pancar üretiminin 
artırılmasına yönelik çalışmalara girilmiştir. Ancak 
dedikleri gibi, hakikaten bu fabrika da halka ma-
ledildi ise halka bir taahhütte bulunuldu ise, Ba
kanlığımız bu fabrikanın yapılması için de elinden 
gelen gayreti gösterecektir. Bu fabrikanın; planı, 
programı giren bir fabrikanın gayet tabiî ki, başka 
bir ile kaydırılması da bahis konusu olmamak ge
rekir. 

Sayın Çelikbaş'ın önerilerine de teşekkür ediyo
rum. Pamuk ipliği konusunda aldığımız tedbirden 
kısaca bahsettim ve yakında yürürlüğe gireceklerini 
arz ettim. Ümit ediyorum ki, ihracaat tıkanıklığı ve 
fabrikalarımızın durumu düzelmiş olacaktır. 

Şeker konusu : 
Dünya fiyatları hakikaten yükselmişti, yalnız 

son günlerde bir inme var 600 sterlinden 370 ster
line indi. 

«Aylık miktarlardan fazlasını piyasaya vermeyi
niz.» dediler, ki hemen hemen uyguladığımız sis
tem bu oluyor. Yalnız, geçen seneye nazaran nufüs 
artışını da, kullanımı da düşünerek bir miktar faz
lasını veriyoruz; maalesef ona rağmen, spekülas
yondan bu işi kurtaramadık. Vatandaşımızın da şi
kâyetleri ve ıstırabı oluyor. Ancak, valilere gönder
diğimiz birer genelge ile hangi ilçede, hangi bölge
de sıkıntı varsa, vilâyetten alacağı bir belge ile o 
tayin edeceği mutemede tercihli olarak öncelikle 
şeker vermekteyiz. 

Montaj sanayii konusu, senelerce Yüce Parla
mentoda tartışılmış ve hakikaten Sanayi Bakanlığını 
zaman zaman çok üzmüş bir konudur. Ancak, şunu 
memnuniyetle ifade edeyim ki; bu sene monte et
tiğimiz, montaj sanayii ürünü olarak vasıflandırdı
ğımız mamullerden bir kısmını ihraç imkânı bulduk 
ve Avrupa da dahil olmak üzere, meselâ 140 tane 
otobüs ihraç ettik, binek arabası ihraç ettik, kam
yon ihraç ettik. Bunları, ufak da olsa, istikbale ümit
le bakmamızı niteleyen vasıfta oldukları için arz 
ediyorum ve ümit ediyorum ki; kendi motorumuzu, 
kendi aktarma organlarımızı yaptığımız zaman ra
hatlıkla, bir kısım sanayide, meselâ otobüste reka
bet imkânımız vardır. Meselâ ağır tonajlı kamyon
larda, meselâ traktörde rahatlıkla Avrupa ile reka
bet edecek düzeye gelmişizdir. 

Şimdi, yıllar itibariyle montaj sanayiindeki döviz 
tasarruf nispetini vereceğim; onun ötesindeki soru
nuzu yazılı olarak arz edeceğim Sayın Çelikbaş. 

Traktör sanayii : 1964'te döviz tasarrufuna r/c 25 
ten başlamışız. 1974'te c/c 57,5'e çıkmışız. Bunu daha 
fazla çıkaramıyoruz; çünkü motor sanayii kurmak 
gerekiyor. Onun için çıkaramadık. 

Kamyon ve kamyonet : 1964'te Of 20 ile döviz 
tasarrufu başlıyor. 1974'te 9f 60'a çıkmış, hatta 62'ye, 
63'e, 65'e gelenler var. 

Arazi binek ve arazi tipi araçlar : Yeni başlamış; 
1972'de Of 52,5'den başlamış ve o civarda kalmış. 
1974'te de Of 72,5. 

Otobüsler : c/r 30'dan başlamış, Of 75'e çıkmış. 
Of 75 son durak; orada kalıyor. Maalesef yine motor 
yapamadığımız için bunu daha fazla artıramıyoruz. 

Radyo., pikap, teyp ve saire : Of. 35. of 25, Of 20 
ile başlamış. Of 75'e, Of 80'e çıkmış. 

Telefon santralleri : ff 20'den başlamış. rf 60'a 
çıkmış. 

Yarı otomatik telefon aperesi ('M 20'den of 80'e 
çıkmış. 

Buzdolabı : rf 90'a çıkmış. 
Asansörler : c/r 40'tan Of 70'e çıkmış. 
Elektrik süpürgesi : of 25'ten cû 75"e, % 80'e yük

selmiş. 
Televizyon : İmali bir kaç sene evvel başladı, ha

len C/
r 67'dir. 

fıR kamyonlarının rahat geçtiği, tonaj kontrolü 
yapılmadığı ve yerli tonaj kontrolünün de sekiz ton
la dondurulduğu konusu var. Bu doğrudur. Hakikaten 
karayolları taşımacılığımıza göre yolların tahrip olma
ması bakımından sekiz tonluk bir limit tanınmıştır. 
Bunun üstündeki tonajlar için, bilindiği gibi ilâve aks 
eklenmektedir. 

Sayın Hilmi Soydan Beyefendi ile Hikmet Aslan-
cğlu Beyefendiler gübre konusuna değindiler. 

Muhterem senatörler; 
1975 yılı gübre tüketimi 4 milyon 460 bin ton 

olarak öngörülüyor. Bu miktarın 1,7 milyon tonunu 
stoktan karşılıyoruz. 2 milyon 880 bin tonunu da fab
rikalarımızın yerli üretimi ile karşılıyoruz. Bunu top
ladığımız zaman 4,5 milyon ton gibi görünüyor. An
cak, burada bir dengesizlik bahis konusu. Fosfatlı 
gübre ihtiyacımızın i975 yılında 2,1 milyon ton ol
duğu halde, 2,5 milyon ton fosfatlı gübre stok ve üre
timi olacak, buna mukabil azotlu gübrelerde 2,3 mil
yon ton ihtiyaca karşılık, 2 milyon ton civarında bir 
istihsal bahis konusu olacak. O itibarla 300 bin ton 
kadar bir azotlu gübre açığımız vardır. Bu, ithalâtla 
karşılanacaktır. 

— 324 — 
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Azot ve bilhassa fosfatlı gübrelerde, hatta azotlu 
gübrelerde de büyük ölçüde dışa bağlılık vardır. Fos
fat kayası dışarıdan gelir, amonyak dışarıdan gelir. 
O itibarla, 1975 yılı Programında yeni amonyak fab
rikaları ve yeni gübre fabrikaları ele alınmıştır. Asıl 
olan, gübre üretiminde dışa bağlılığı azaltmaktır. 
Amonyağı kendimiz yapamazsak, Mazıdağındaki fos
fat yataklarını işletemezsek bu bağımlılıktan kurtul-. 
mak mümkün değildir. 1975 yılı Programına Mazıdağı 
fosfat yataklarının işletilmesi konmuştur. Enerji Ba
kanlığının bize geçen sene duyurduğuna göre, bu sene 
bize 125 bin ton fosfat vermesi iktiza eder. Ümit edi
yorum ki, bunu gerçekleştirecektir. 

1977 yılında Türkiye'nin 5,6 milyon ton gübreye 
ihtiyacı olacaktır. 1982 yılında 8 milyon ton, 1987'de 
10 milyon ton, 1995'lerde de 12 milyon ton gübreye 
Türkiye'nin ihtiyacı var. Bugüne kadar Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığından alınmış tüm teşvik belgelerini, 
tüm inşa halindeki fabrikaları düşünürsek, 1977 yılın
da ancak 5 milyon ton gübre üretmek mümkündür. 
Binaenaleyh, önümüzde büyük hedefler vardır, büyük 
ufuklar vardır. Yeni gübre fabrikaları, yeni amonyak 
fabrikaları kurmaya mecburuz. Şu anda Türkiye'de 
iki tane amonyak fabrikası inşa halindedir. Bunlar
dan bir tanesi Gemlik, bir tanesi Yarımca. Bunların 
senelik kapasiteleri 300 - 350 bin ton civarında ola
cak; yani toplam 700 bin ton civarında olacak; ama 
bu kâfi gelmemektedir; kâfi gelmeyecektir. Binaena
leyh, linyite dayalı, kendi kaynaklarımıza dayalı yeni 
amonyak fabrikalarının yapılmasını zarurî görmekte
yiz. Elbistan veya bir başka yer, mutlak surette değer
lendirilecektir. Ancak, kömüre dayalı amonyak tesis
lerinin maalesef bütün dünyada % 50 - c/c. 55 randı
manla çalıştığını da bilmek gerekir. Ne olursa olsun, 
yerli hammaddeye dayalı bu fabrikaları kurmadan 
dışa bağımlılıktan kurtulmak da mümkün değildir. 

1972 yılında ve 1973 başında 35 dolara aldığımız 
amonyak, 480 dolara çıkmıştır. On dolara alınan fos
fat kayası, 80 dolara çıkmıştır. 

Değerli senatör arkadaşlarımız, tabiî ki gübre fi
yatlarını tenkit ettiler, eleştirdiler. Köylümüzün buna 
alışması hakikaten zor olabilir. Millî ekonomi yönün
den belki kayıptır; ama bu pahalılığın, bu hammadde 
artışının önünde durmak hemen hemen imkânsızdır. 
Gübre fiyatları geçen sene ayarlanmış olmasına rağ
men, 1975 yılında çiftçiye yapılacak sübvansiyon 3 
milyar lirayı bulmaktadır. Eğer gübre fiyatlarında hiç 
bir ayarlama olmasaydı, bu 3 milyarlık açık 7 milyar, 
7,5 milyar liraya çıkacaktı sayın senatörler; ama me

seleyi münakaşa etmekten uzak tutmuyorum, her za
man münakaşa edilebilir. Bunun üretim kaybı ne ola
caktır veya tarıma, millî gelire katkısı ne olacaktır; 
tartışma konusudur. Ancak, elimizde yeterli baz 
yoktur, sonbahar gübre satışlarında Trakya bölge
sinde bir gerileme bahis konusu olmamıştır. Elimiz
deki tespitler sadece bundan ibaret; ama değerli ar
kadaşlarımızın belirttiği gibi, hakikaten gübre kulla
nımında bir gerileme olursa, tereddütsüz, bunun ma
liyeti ne olursa olsun, gübre fiyatlarını indirmekte 
yarar olur. 

Tarım ülkesi olarak şeker ithal etmekten cidden 
üzüntü duyuyoruz. Değerli senatör arkadaşımız bu
na da değindiler; ama maalesef, gerek 1973 yılında 
ve gerekse 1974 yılında pancar veriminin beklediği
miz düzeyde olmaması, tüketimin son derece hızla 
artması, bizi buna mecbur etti. 1975 yılında bu nok
taya gelmeyeceğimizi ümit ediyorum. 1975 yılında 
pancar ekim sahalarını 2 milyon 55 bin dekara çı
kardık ve asgarî ölçüler içerisinde 6 milyon 300 bin 
ton pancar almayı düşünüyoruz, bu pancardan da 
854 bin ton asgarî olarak şeker üreteceğimizi hesap
ladık. Eğer iyi bir verim olursa, 8 milyon 200 bin 
ton pancar alınacak ve 1 milyon 100 bin ton civa
rında da şeker üretilmiş olacak. 

Bu itibarla, 1975 yılındaki imkânlarımız, 1973 ve 
1974 yılma nazaran her hal ve kârda çok daha iyi 
olacak. Ayrıca, halen inşa halinde olan fabrikaları
mız ve tevsie aldığımız fabrikalarımızın inşaatları
nın tamamlanmasıyle, bugünkü şeker fabrikaları 
kapasitesi iki misline yükseltilmektedir. 

1975 yılı programında (Maalesef diyeceğim, çün
kü değerli arkadaşımın Maraş'ta bir şeker fabrika
sından bahsettiler) Maraş'ta böyle bir şeker fabri
kası bahis mevzuu değil. Ancak, Türkiye çapında 
şeker üretimi ve şeker pancarı istihsali için bir mas
tır plan hazırlamaktayız. Bu mastır plan çerçevesin
de ümit ediyorum ki, daha çok yeni şeker fabrika
larının inşasına zaruret olacaktır. Bu çerçeve içeri
sinde, temenni edeyim ki Maraş bölgesinde bir fab
rika çıkmış olsun, biz de bunu kurmaktan bahtiyar 
oluruz. 

Balıkesir kâğıt fabrikası konusunu Hikmet As-
lanoğlu Beyefendi söylemişlerdi. Bunu arz ettim, 
bu sene programdadır, inşaat devam edecek. 

Mazı Dağı fosfatlarından bahsettiler, ondan da 
bahsettim kısaca. Bu sene Etibank burada bir ça
lışmaya girecektir ve ümit ediyoruz ki, bundan 
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böyle kendi yerli fosfat kayamızla, yerli amonyağı
mızla gerekli olan gübreyi temin edelim. 

Sayın Selâhattin Özgür Beyefendi, imalât sana
yiinin ihracat payı c/c 2'den bahsettiler. Yalnız, her 
halde bir yanlışlık oldu, ben televizyon konuşmam
da c/c 2 diye bir şey söylemedim. Ancak, sanayi ke
simi, kendine lâzım olan ve ithal edilmekte bulunan 
hammaddeye ödenen dövizi karşslamabdır. Sanayi 
ihracatını yeterli bulmuyoruz. Her ne kadar sene 
be sene sanayi ihracatı memnuniyeti mucip bir ge
lişme gösteriyorsa da biz bunu yeterli bulmuyoruz 
ve hedef olarak da, kendine lâzım olan döviz sanayi 
sektörü tarafından yaratılmalı, kendisi tarafından 
kazanılmalıdîr, diyoruz. 

Finansman imkânı sağlanamazsa, hakikaten teş
vik tedbirleri hiçbir işe yaramıyor. Nitekim, 1974 
yılında enflasyon baskısını azaltmak için kıstığımız 
finans muslukları ile bunu acı acı görmüş olduk. 
Bugün sanayi kesiminin bir numaralı problemi, fi
nans sorunudur. 

Kalite ve standart kontrollannı cidden lâyıkiyle 
yapamadığımızın üzüntüsünü duyuyorum. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bu güçte, bu yapıda değildir. 
Halen yapabildiğimiz kadarı; 3 700 kadar numune 
almak ve standart kontrolü yapmak ve bunları izle
mek. Geçen sene aldığımız miktar 3 670 civarında 
olmuş ve bunlardan 225 adedi maalesef bozuk çık
mış, bunlar için de gerekli kovuşturmalar açılmıştır. 
Mecburî standart sayısı arttıkça, gayet tabiî ki nu
mune alma sayısı da artacaktır. Bilindiği gibi. bu
gün mecburi standartlarımız 272 adettir. 

Traktör konusuna kısaca değinmiş oldum. 
Sayın îmadettin Elmas'ın şeker konusuna cid

den üzüldüm. Eğer böyle bir şey varsa, vilâyetten 
belge almak kaydıyle ihtiyacı olan şekeri fabrika
larımızdan alabileceğinizi söylemek isterim. 

Bayramiç'te Sümerbank mağazasının açılması 
konusunu yeniden tetkik ettik ve st'j.: yanılacaktır, 
ümit ediyorum ki gerekli neticeyi ve cevabı kısa 
zamanda takdim edeceğim. 

Yalnız Sayın Elmas bir noktaya değindiler. «Şe
keri çok ucuz fiyatla sattık...» dediler. Biz şeker ih-
racetmiyoruz; ancak politik bazı zorunluluklar: 
Kıbrıs'a ve evvelki sene İran'a dostluk cemilesi ola
rak verdiğimiz 3 bin ton şeker hariç. 

Bu itibarla, bir taraftan şeker ithal etsek dahi, 
bir millî sorundur; yine de Kıbrıs'a şeker vermeye 
devam ediyoruz. Bu bir zorunluluktur, bu bir millî 
görev, bir millî haysiyet meselesi olmaktadır. Bu. 

itibarla, bunun lütfen ihracat niteliğinde görülme
mesini istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Vaktinizi fazla almamak gayreti içerisinde kısaca 

sorulan sorulan cevaplandırmış oldum; cevaplandı- -
ramadığım bir kısmını da yazilı olarak arz edece
ğim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan. Sayın Sait Mehmet-

oğlu tarafından yöneltilmiş sorular var, takdim edi
yorum. Yazılı da cevap verebilirsiniz, oradan da 
lütfedebilirsiniz. 

«1. Çimento fabrikalarımızın yıllık istihsali ne 
kadardır?» 

îfade edebilir misiniz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANİ MEH

MET GÖLHAN (Devamla) — Arz edeyim Sayın 
Başkanım.. 

1975 yılında çimento fabrikalarımızın üretimi
nin î l milyon ton civarında olacağını ümit ediyo
rum. 

BAŞKAN — İkinci soru : 
«Halen kaç bin ton çimento stokumuz vardır?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — 1 milyon 200 bin ton civa
rında şu anda stokumuz var. 

BAŞKAN'— Teşekkür ederim. 
«3. — 1974 yılı içinde hangi çimento fabrikaları

mız istihsalini yavaşlatmıştır?» 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN (Devamla) — Arz edeyim sayın Başka
nım. 

1974 yılında Zeytinburnu Çimento Fabrikası hemen 
hemen devre dışı kaldı. Çünkü, çalışması ekonomik 
değildi. Afyon Karahisar Çimento Fabrikasını bir öl
çüde yavaşlattık. Çünkü, stokları oldukça fazlaydı, da
ha doğrusu revizyona almak icap etti. Çorum Çimen
to Fabrikasında oldukça stoklarımız vardı. Bunların 
eritilmesi için, ihracat bağlantıları -, için gayret sarf 
ediyoruz ve halen de bir - iki heyetimiz yurt dışında 
ihraç pazarları bulma gayreti içerisinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son olarak 4 ncü soruyu sunayım. «Halen ne kadar 

demir ve çelik stokumuz vardır, ithalât düşünülmekte 
midir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Arz edeyim sayın Başkanım. 

Î975 yılı içerisinde 3 milyon 250 bin ton demir tü
ketimini öngörüyoruz. Bu miktarın 550 bin tonu kü-
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tük ve saç olarak ithal edilecek, 1,5 milyon tonu üre
timle karşılanacak; geri kalan miktar hemen hemen 
1 milyon 200 bin ton civarında stoktan karşılanacak. 

BAŞKAN —• Sayın Mehmetoğlu bir sual mi sora
caksınız?... Buyurunuz efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Bakan, 
Mazıdağı ile ilg'li açıklamalarda bulundular. Kapalı 
kalan bir tarafı var; lütfederlerse, fabrikanın yapılıp 
yapılmayacağını beyan etmelerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Mazıdağı'nda fabrika yapılıp yapıl
mayacağını soruyorlar sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, Mazıdağ'a ya
pacağımız tesise, eğer fabrika diyorsak, Mazıdağ'ında 
fabrika yapacağız diyorum ben. Çünkü nasıl olsa 
bir konsantrasyon (zenginleştirme) tesisleri asgarî öl
çüde yapılacak. Onun ötesinde, eğer bahsedilen bir 
gübre fabrikası ise, bunun bir etüdü yapılmamıştır. Şu 
anda bir şey söylemem bahis konusu değildir. Gayet 
tabiî ki, Türkiye'nin dediğim gibi, 1995'lerde 12 mil
yon ton gübreye ihtiyacı olacak ve asıl olan, bunu iç 
üretimle karşılamaktır. Daha birçok bölgemizde güb
re fabrikaları yapılması zorunludur. Ümit ediyorum 
ki, o bölgede, Mazıdağ'ında olmasa bile yine o civar
da; Mardin'de, Urfa'da veya Diyarbakır bölgesinde 
bir gübre fabrikası yapılmış olsun. Makro seviyede bir 
etüdü yapılmamıştır. Onun için kes;n bir şey söyleye
miyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sorular cevaplan
dırılmıştır. 

Sayın Ziya Ayrım tarafından sorulmuş bir sual 
var. Kendileri burada yoklar. Size takdim edeyim sa
yın Bakanım. Lütfen yazılı cevap lütfedersiniz kendile
rine. 

Verdiğiniz cevaplardan ve ifade buyurduğunuz be
yanlardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun sayın üyeleri; 

Demokratik rejimimizin teminatı olan bu mukad
des çatı altındaki bu şerefli kürsüden ilk defa konuş
ma fırsatını buldum. O itibarla, bu kutsal çatı ebedi

yen çökmesin, yanan bu ışıklar ilelebet sönmesin te
mennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bütçe
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

E) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 18 490 654 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza-su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Sanayii koruma ve geliştirme 123 212 716 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Küçük sanatları koruma ve geliştir
me 235 884 104 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sanayii teşvik uygulama 9 064 325 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 37 501 054 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza, su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. 

Bütçenin Milletimize ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı camiasına hayırlı olmasını Üilerim. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 12 Şubat Çar
şamba günü; yani bugün saat 9.30'da toplanacaktır. 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 05.43 
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