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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Orman Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu tasarılarının bölüm ve maddeleri onay
lanarak tümleri açık oya sunuldu, oyların ayrımı so
nucuna göre tasarıların kabul olunduğu bildirildi. 

îstanbul Üniversitesi, 
îstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi. 

Cumhuriyet Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Bursa Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1976 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu tasarılarının tümleri açık oya su
nuldu, oyların ayrımı sonucuna göre tasarıların kabul 
olunduğu bildirildi. 

8 . 2 . 1976 Pazar günü saat 9.30'da toplanılmak 
üzere Birleşime (8 .2 .1976) saat 05,30'da son verildi. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN 36 ncı Birleşimi açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363) 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (1) 

(1) 515 S. Say ıh basmayazı 2. 2.1976 tarihli 30 
ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

A) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesini görüşe

ceğiz, 
Grupları adına Sayın Halil Tunç, Sayın Ahmet 

Özmumcu, Sayın Kemal Kılıçoğlu ve Sayın Sami Kü
çük söz almışlardır, 

Komisyon ve Sayın Bakan yerlerindeler. 

204 
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Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına 
Sayın Halil Tunç?.. Yoklar. 

A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Özmumcu, bu
yurun., 

A. P. GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU 
(Kütahya) — Sayın Başkan, sayın senatörler: 

Çalışma Bakanlığı 1976 Yılı Bütçesi hakkında 
Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Çalışma Bakanlığının görev ve yetkileri Kuruluş 

Kanununda belirtilmiştir. Buna göre Bakanlık, çalın
ma hayatını düzenlemek, çakşma seviyesini yükselt
mek, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki ilişkileri, 
ahenkli biçimde toplum ve ulus yararına uygun bir ha
le getirmek için kurulmuş bir bakanlıktır. 

Bakanlık, yurt içi görevlerini merkez ve taşra teş
kilâtı ile yurt dışında çalışma ataşelikleri ve çalışma 
müşavirlikleriyle işçilerimizin hak ve menfaatlerini ko
rumaya çalışmaktadır, 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrıldıktan sonra, yurt 
içinde Çalışma Bakanlığının en önemli kuruluşu, îş 
ve îşçi Bulma Kurumudur. Bu Kurum, Bakanlığa bağ
lı özerk bir kamu kuruluşu şeklindedir, işçileri mes
lek ve yeteneklerine göre uygun işlere yerleştirmek ve 
işverenlerin işçi taleplerini karşılamaktır. Bu görevler
le yükümlü olan kuruluş, tş ve îşçi Bulma Kurumu
dur. 

Sayın, senatörler; 
1975 yılında nüfusumuz 40 milyonu bulmuştur. Bu 

artış, kentleşme ile bir arada gelişmektedir. Kırsal 
alanlarda ise, artış oranında nispî bir düşüklük gö
rülmektedir. Nüfustaki bu c/c 2.28'lik artış hızı, başta 
istihdam olmak üzere, bir çok sorunu da beraberinde 
getirmektedir. Bu, bir yılda en azından 400 bin kişi
ye iş sahası açmak zorunluluğunu getirmektedir. Bun
ların en başında; gizli işsizlik, düşük verimli uğraş ve 
açık işsizlik gelmektedir. Ülkemizde tarımın ekono
mide yaptığı artışa karşılık, istihdamda bir daralma 
görülmektedir. 1974 yılında ticaret ve ulaştırma sek
törlerinde istihdam hedefleri aşıldığı halde, sanayi, in
şaat ve hizmetler sektöründe geri kalınmıştır. 

Sayın senatörler; 
Tam istihdam, ideal olmakla beraber hiç bir ülke 

bugüne kadar buna ulaşamamıştır. Ülkemizde 1,5 mil
yon açık ve bir o kadar da gizli işsizin bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Açık işsizlik daha çok sanayi ke
siminde olup, gizli işsizlik, tarım ve hizmet sektörün
de görülmektedir. 

istihdam konusunda 1974 yılında istatistıkî veriler 
bir gerçeği ortaya koymaktadır. Kamu kesiminde 
1969 - 1973 arasında istihdam artışı bir yana, istih
dam kısıtlanması ortaya çıkmıştır. 1974 yılında ise, 
özel sektör kesiminde istihdam duraklamış, % 3 civa
rında seyir etmiştir. Buna karşılık kamu kesiminde, 
•% 23 gibi patlama noktasına varan bir istihdam 
hacmi yaratılmıştır. Kamu kesiminde istihdam artışı
nı makul gösterebilecek projelerin devreye girmeme
sine rağmen, 1974 yılında iktidarda bulunan Cum
huriyet Halk Partisi, kendisine hizmet edenleri Dev
let dairelerinde, Kamu İktisadî Teşekküllerinde ve 
kooperatiflerde alabildiğine kadrolar açarak, bura
lar?. yerleştirmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına göre istih
dam sorununun çözümü, hızlı bir kalkınma ve sana
yileşmeye bağlanmıştır. Öte yandan, bu sana
yileşmeyle beraber bazı üretim kollarında ileri tek
nolojinin kullanılması birtakım geleneksel faaliyetleri 
ortadan kaldırırken, istihdamda da nitelik değişmesi
ne yol. açmaktadır. 

Aynı durum, tarıma yeni teknolojinin girmesi ile 
gizli işsizlik kentlere doğru göçü hızlandırmıştır. 
Ayrıca tarımda, mevsimlik eksik çalışma temel ve 
uğraşıların yanında, çalışanların gelir düzeyini iyi
leştirecek gelir faaliyetlerinin kıt oluşu, mevsimlik 
eksik çalışma sorununun önemini sürdürdüğünü gös
termektedir. Bu sektörde, fiilen çalışan 8,5 milyon 
insan tahmin edilmektedir. Yalnız işgücü fazlası ise 
500 binin üzerindedir. 

Sayın senatörler; 

Ülkemizde ücret karşılığı devamlı çalışan işçilerin 
adedi 4,5 milyon civarında olup, bunun 1 milyon 7CC 
bini sigortalı, 1 milyon civarında olanı kamu hizme
tinde memur statüsünde çalışan işçi, 2 milyon ise si
gorta kapsamına alınmamış küçük işletme ücretleriy
le tarımda devamlı çalışan işçilerdir, işçilerin en 
önemli sorunu, şüphesiz ki toplu iş sözleşmesidir. Bu 
ise, istihdam, üretimin çeşitli özellikleri ve istihdam 
statülerine göre değişmektedir. Halen aktüel bir konu 
olan işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya hak ka
zanacak sendikanın tespiti konusudur. Referandum, 
Yargıtayca 275 sayılı Yasaya uygun olmadığı belir
tilmesine rağmen, henüz çözüme bağlanmış sayıla
maz. 

Sayın senatörler; 
Diğer taraftan, iş kazaları ve meslek hastalıkları 

çalışma şartları içinde önemini sürdürmektedir. Bu 

_ 205 — 
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nedenle iş hekimliği müessesesinin daha etkin hale 
getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde 1963 - 1974 yılları arasında toplam 

775 grev yapılmıştır. Greve 106 bin işçi katılmış, 
grev 26 224 gün sürmüş ve grevler nedeni ile 
4 372 609 çalışma günü kaybolmuştur. Buna karşı
lık 1974 yılında bir yıllık grev sayısı 100, grevdeki 
günler 3 727 ve grevdeki işçi sayısı 36 628, kaybolan 
işgücü ise 578 240'dır. Bu istatistik! bilgiyi, iktidar
ları döneminde işçi hareketi olmadığını söyleyen 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu iddialarının ne dere
ce geçerli olduğunu belirtmek için arz etmek, zorun
luluğunu duyduk, işçiler için yasal bir hak olan grev, 
siyasal amaçların dışmda, hak olmak için kullanıldı
ğında doğaldır. Greve karşılık, işverenin de yasal ola
rak lokavt hakkı doğmaktadır. Ki, kanunsuz veya 
siyasî amaçla yapılan grevler, işçiye olduğu kadar, 
işverene ve hatta daha çok ülke ekonomisine zarar 
verecek niteliktedir. 

Sayın senatörler: 
Bugün için dış ülkelere gönderilen işçi adedinde 

bir duraklama olmamakla beraber, ileriki yıllarda 
işgücü dönüşüyle birlikte, ciddî sorunlar beklenmek
tedir. Halen dış ülkelerdeki işçilerin sorunlarını şöy
lece sıralaya biliyoruz : 

1. — İşçi çocuklarının tğitinıi : Türkiye'den ya
bancı ülkelere giden işçilerimizin çocukları, gittik
leri ülkenin dilini bilmediklerinden ilkokula başlaya
cakları sırada, hazırlık sınıfına gitmekte ve dil öğ
renmek için böylece bir sene kaybetmektedirler. Ay
rıca. daha ziyade lisan bilmemeleri nedeniyle, bulun
duğu ülke çocukları arasında aşağılık kompleksine 
yakalanmaktadırlar. 

2. — Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlı 9 ül
kede çalışan işçilerimize o ülkelerde uygulanmakta 
olan sosyal- güvenlik farklılık göstermektedir, işçi
lerimizin bulundukları ülkenin sosyal güvenhk se 
viyesinde, standart bir düzeyde bu güvenliğe kavuş
turulması gerekmektedir. Bunu arz etmekteyiz 

3. — Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri ara
sında el emeğinin serbest dolaşımı şeklinde ifade edi
len sözleşme, henüz imzalanamamıştır. Burada so
runa değeri kadar önem verilmelidir. Bu anlaşma ol
duğu takdirde, Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağ
lı 9 ülkenin her birinde, daha uygun ücretle iş talep 
edilen yerlerde işçilerimiz çalışabilecek ve o ülkede 
çalışan işçiler ücretleri ve yaşamları yönünden ora
ların seviyesine ulaşacaklardır. 

4. — Bu ülkelere çalışmaya giden işçilerin bü
yük çoğunluğu, ülkemizde her yü yapılan askerlik 
yoklamalarında bulunmak zorunluluğunda olmasalar 
da, bulundukları yerde her yıl bu yoklamaları yaptır
mak zorundadırlar. Bu ise, işgünü kaybına sebeboî-
maktadır. Yoklamanın her yıl yerine 5 yılda bir ya
pılması daha uygun olacaktır. Askerlik yoklamaları
nın en önemli tarafı, dış ülkede anne ve babalarının 
yaranda bulunan ve askerlik çağı gelen gencin, bu gö
revi yerine getirmek için Türkiye'ye geldikten sonra, 
askeılik hizmetini yapıp, 18 yaşını da geçtiği için 
tekrar o ülkeye dönmesi imkânsız hale gelmektedir. 
Bu durum, ana - baba ve çocukların ayrılmalarına 
sebeholmaktadır. Bu sebeple dış ülkelerde bulunanla
rın çocukları 30 yaşma kadar bu hizmeti yapabilmek 
imkânına kavuşturulmalıdır. 

5. — Dış ülkelerde bulunan işçilerimizin tasar
rufları büyük bir yekûn tutmaktadır. Bunların bir 
kısmı, o tükenin bankalarında veya işçilerin kendi 
yanlarında, çalışmadan bloke edilmiş vaziyettedir. 
Oysa, ülkemizin kalkınmasında bu paralar büyük 
fayda sağlayacaktır, işçilerimize yurt içinde emniyet
li yatırım alanları sağlanması yoluna gidilmelidir. 

Sayın senatörler; 
îşçi - memur ayrımı meselesinde; işçi sınırının daral

tılmasına biz de karşıyız. Ancak, madende veya bu so
ğuk havalarda yollarda kar temizliği ile uğraşan in
sanların, bir büroda masa başında evrak havale eden 
insanla aynı statünün içinde mütalaa edilmesi, her
halde adaletli bir davranış olmayacaktır. 

Sayın senatörler: 
Görüşlerimizi özetleyecek olursam: Anayasamı

zın kabul ettiği toplu sözleşmeyi ve grev hakkının. 
ancak hukuk içinde kullanıldığında değer taşıyaca
ğına inanıyoruz. Güçlü sendikacılığa Adalet Partisi 
olarak yürekten taraftarız. San sendikacılığın da ta
mamen karşısındayız. Siyasetçilerin ve siyasî parti
lerin, işçilerimizi siyasî emellerinin aracı olarak kul
lanmalarının tamamen karaşındayız. Anayasanın ön
gördüğü karma ekonomi sistemine bağlı olan Adalet 
Partisi, işçiye bugüne dek ne gibi haklar verilmişse, 
çoğunlukla bunları vermeye çalışmıştır. Son defa, 
1975 yılında çıkarılan işçi ikramiyeleri ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesi sırasında arz edilecek 
olan birçok haklar. Milliyetçi Cephe Hükümeti ta
rafından gerçekleştirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyete, rejime bağlı olduklarını ve sendi

kal haklarla insanca yaşamaya lâyık ücret düzeyine 
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gelmelerini her zaman istediğimiz işçilerimizin, işve
renle barış içinde, elbirliği ile ülke yararına hizmet 
vermderi yegâne dileğimizdir. Bu inançla, Bütçenin 
Bakanlığa, çalışanlara ve çalıştıranlara hayırlı ol
masını diler, şahsım ve Adalet Partisi Grupu adma 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halil Tunç?.. Yoklar. Sayın 
Kemal Kılıçoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi adına... 
Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL KILIÇOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

1976 Malî yılında Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Par
tisi, Cumhuriyet Senatosu Grupu adma hareketle, bu 
Bütçe üzerindeki görüş, tenkit ve temennilerimizi 
sizlere iletmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Bu vesile ile Yüksek Heyetinizi Grupum ve 
şahsım adına saygı ile selâmlarım. 

Sayın senatörler; 
Sosyal hukuk devletinin görevlerinden biri ve en 

önde geleni, bir toplumda yaşayan bütün vatandaş-
• larm bugünlerini ve yarınlarını güvence altına almak, 
ekonomik, sosyal ve kültürel sahalarda ihtiyaç duy
duğu her şeyi sağlamaktır. Sosyal hukuk devleti ça
lışabilecek herkese insan vakar ve haysiyetine yara
şır bir yaşam ve olanak temin etmek için gerekli her 
türlü tedbiri almakla ve ayrıca sosyal güvenceyi sağ
lamakla da yükümlüdür. 

Muhterem senatörler; 
20 nci Yüzyılda sosyal devlet anlayışı, başıboş bir 

çalışma düzenine artık daha fazla bigâne kalamazdı. 
Çalışma hayatını ülke ve toplum yararına yöneltmek, 
üzerinde durulması gereken meselelerden birisiydi. 
Sosyal bir hukuk devleti olan Türk Devleti de, işe 
buradan başladı. Avrupa ve Kuzey Amerika memle
ketlerinde olduğu gibi, evvelâ çalışanlarla çalıştıran
ların münasebetlerini düzenlemek, çalışma hayatını 
bir nizama bağlamak için, gerekli yasayı Yüce Mec
lislerden çıkardı ve bu yasayı uygulayacak teşkilâtı; 
yani Çalışma Bakanlığını kurdu. 

Değerli senatörler; 
Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatına bir şekil ve 

yön veren bir Bakanlıktır. Bu Bakanlığın, sosyal hu
kuk devleti anlayışı açısından görevleri de şunlardır : 

Çalışma hayatını düzenlemek, çalışanların çalış
ma seviyelerinin yükseltilmesini amaçlamak, çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki ilişkileri ahenkli ve dü-

1 zenli bir biçimde ülke ve toplum yararına uygun bir 
hale getirmek, çalışma gücünün genel refahı artıra
cak şekilde verimli kılınması, tam çalıştırma ve" sos
yal güvenliğin sağlanması gibi görevlerdir. 

Çalışma Bakanlığı, bu saydığımız görevlerini ifa 
edebilmek için, başlangıçta ve sonradan kurulmuş 
yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara sahiptir. Bu kuru
luşların neler olduğunu burada teker teker saymayı 
zait addediyorum. Ancak, Çalışma Genel Müdürlüğü 
ile özerk bir kamu kuruluşu bulunan ve Çalışma Ba
kanlığının denetim ve murakabesine tabi bulunan tş 
ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, konumu
zun esasını teşkil edecektir. 

Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri : 
1. — İş Kanununun uygulama alanını tayin et

mek, 
2. — İş akdi ve işin tanzimi, 
3. — İş hayatının denetlenme ve teftişine ait hü

kümlerin yerine getirilmesiyle ilgili işlemleri yürüt
mek, 

4. — Bu görevlere ilişkin kanun ve tüzük tasarı
larını hazırlamaktır. 

İş ve tşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün 
görevleri ise : 

1. Durumlarına uygun olarak iş talebinde bu
lunan vatandaşlarımızı, meslek, ve yeteneklerine göre 
uygun işlere yerleştirmek; 

2. tşçi talebinde bulunan işverenlere de, işçi te
min etme gayretini sürdürmektir. 

Sayın senatörler; 
İstihdam hizmetlerinin gelişmesi, her şeyden ön

ce bölgeler ve sektörlerarası dengeli yatırımların ya
pılmasına ve aynı zamanda çok sayıda işyerleri açıla
rak iş olanakları yaratılmasına 'bağlıdır. 

Bir kamu kuruluşu bulunan Jtş ve İşçi Bulma Ku
rumu, kurulduğu 1946 yılından 1975 yılı sonuna ka
dar, durumlarıyle ilgili olarak işlere yerleştirilmek 
üzere, 15 milyonun üstünde yurttaş müracaat etmiş, 
ve bunlardan 14,5 milyona yakın vatandaş meslek 
ve yeteneklerine göre işe yerleştirilmiştir. Tabiî ki, 
bu rakama yabancı ülkelere çalışmak için gönderi
len işçiler de dahildir. 

Resmî kayıtlara göre, bugün yurt dışında ve çe
şitli memleketlerde çalışan işçilerimizin sayısı 700 
binin üzerindedir. Halen Almanya'da genel işsizlik 
oranı % 8'den % 4,7'ye düşerken, bu oran Türk iş
çileri için, % 5,8 dolayındadır. Bugün Almanya'da-
ki işsiz işçilerimizin sayısı ise 50 binin üstündedir. 
Şimdiye kadar dış ülkelerdeki iş ilişkilerini keserek 
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yurda katı dönüş yapmış işçilerimizin sayısı ise, 35 
bindir. Vatan ve millet hasretini yüreklerinde duya 
duya yabancı ellerde çalışan bu işçilerimizin, dişin
den, tırnağından artırarak memleketimize göndermiş 
oldukları döviz miktarı ise, 14 milyar Deutsch mark
tır. Bu işçi dövizleri dış ödemeler dengemizin sağlan
masına çok önemli katkıda bulunmaktadır. 

Bugün işçi çalıştıran ülkelerin birçoğu ekonomik 
durumlarının bozulduğunu ileri sürerek, yabancı iş
çileri işten çıkarmış ve bazı ülkeler de yabancı işçi 
alımını sınırlayıcı bazı kararlar almışlar ve almaya 
da devam etmektedirler, tşçi talebi ikili anlaşmalar
la sağlandığına göre, işçi çıkarma da, yine uluslar
arası diplomasi ve çalışma kurallarına ve koşullarına 
göre iki taraflı görüşme sonucu bir çözüme bağlan
malıdır ve bağlanması da lâzımdır. Çalışma Bakanlı
ğının bu konularda ne düşündüğünü ve ne gibi ted
birler aldığını bilemiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Fakirliğin başlıca kaynağı işsizliktir. Bu ise, bü

tün insanların refahı için büyük bir tehlike arz et
mektedir. Memleketimizde her yıl çalışmak için iş 
arayanların sayısı 390 bindir. Bunlardan sadece 260 
bini iş bulabilmekte, ve geriye kalan 130 bin kişi de, 
mevcut işsizler ordusuna katılmaktadır. Bugün Tür
kiye'de açlık ve sefalet içinde bulunan büyük kitle
nin sesi, ilgililerce yeterince duyulmamaktadır. Çalışma 
çağına gelmiş olduğu halde, milyonlarca insan iş bu
lamamaktadır. 40 milyonu aşan nüfusumuzun dörtte 
üçü, her gününü açlık ve perişanlık içerisinde ah ve 
vah nidaları ile geçirirken, buna karşın, sırtını Hü
kümete dayamış sermaye kesiminin bir avuç mutlu 
azınlığı ise, peri masalarını geride bırakacak şekilde 
tantanalı ve depdöbeli bir yaşam sürmektedirler. 
M. C. Hükümetinin Başbakanı Sayın Demirel, yukar
dan beri belirttiğimiz bu hazin tablodan bihaber ala
rak, her defasında büyük, mamur ve müreffeh Tür
kiye'yi yarattıklarından, nurlu ufuklara doğru yol 
aldıklarından söz etmektedirler. 

Şimdi soruyoruz : 
Yüzbinlerce dönüm toprağa sahip olanların ya

nında, bir avuç toprağı bulunmayan insanların yaşa
dığı, 

Halkının ••% 90'ı yoldan; % 66'sı içme suyundan; 
•c/c 95'i elektrikten yoksun olduğu, yüzbin vatanda
şının mağaralarda, 450 bin ailenin ise, mağaradan 
farksız tek odalarda yaşadığı, 

Tüm sağlık hizmetlerinin halkına ulaştırılamadığı, 
Millî eğitim konusunda köklü bir reform yapıla

rak, eğitim eşitliğinin sağlanamadığı ve 20 nci yüz

yılda nüfusunun % 70'i okuma ve yazma olanağın
dan yoksun bulunan, malî imkânsızlıklar nedeni ile 
nice istidatlı ve kabiliyetli fakir aile çocuklarının, 
okuyamamanın üzüntüsüyle cehaletin karanlığında he
ba olduğu, 

îkibuçuk milyonu aşkın işsiz ve güçsüz insanların 
sokaklarda perende attığı, 

Bir ülkede, mamur ve müreffeh Türkiye'yi yarat
madan, nurlu ufuklara doğru yol almadan, refahı 
tabana yaymadan, bir ahlâk ve fazilet rejimi olan 
demokrasiden, hürriyetten, tam manasiyle sosyal bir 
hukuk devleti nizamından ve varlığından bahsetmek 
mümkün müdür?... 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bu cümleden olarak, tarım kesiminde 900 bin, 

tarım dışında ise 2 milyonu aşkın vatandaş iş bula
mamıştır. Yani 2 milyon 900 bin işgücü fazlası bu
lunmaktadır. Yarın yurt dışında çalışan işçilerimiz de 
yurda katı dönüş yaptıklarında, bu rakam daha da 
artacaktır. Bu 2 milyon 900 bin işgücü fazlası çalış
ma imkânı bulamadığı için, millî ekonomiye katkı
da bulunmadığı gibi, millî gelirken de paylarını ala
madıkları cihetle, cemiyetimize; yani toplumumuza 
karşı üzgün ve küskündürler. Böylece 2 milyon 900 
bin işsiz, güçsüz insanlara verecek hiçbir şeyi olma
yan Hükümet, Anayasanın sosyal esprisine uygun bir 
eylem içinde bulunduğunu nasıl iddia edebilir?... O 
halde, süratle ve öncelikle yeni yeni yatırımlara yönele
rek iş sahaları açmak ve iş olanakları yaratmak zo
runluluğu apaçık meydandadır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de işçi, asırlar boyu hakkının sahibi ola

mamıştır. Ancak, 1961 Anayasamızın getirmiş oldu
ğu sosyal hükümler sayesinde, emeğinin ve bunun 
karşılığı hakkının sahibi olabilmiştir. 

Türk işçisi, hiçbir zaman demokratik hukuk ni
zamına karşı olmamıştır ve olmayacaktır da. Bahu
sus, hür rejimin savunuculuğunu yapmış ve halen de 
yapmaktadır. Çünkü, Türk işçisi haklarını bu hür
riyet ve demokrasi rejimi var olduğu müddetçe ala
bilir ve savunabilir. 

Bu bakımdan, işçinin emeğinin karşılığını iste-
mes;. hiç bir zaman rejime karşı çıkması değildir. 
Temel ihtiyaç maddelerinden bir çoğunda fiyat is
tikrarı sağlanmamıştır. Bu yüzden de pahalılık almış 
yürümüş, vatandaşın yüzünü fakirlik bürümüş, dar 
gelirli vatandaşlarımızdan, işçinin, memurun, emekli
nin, dul ve yetimlerin, köylünün ve küçük esnafın 
beli bükülmüş, fiyat artışları gelir artışlarının önü-
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ne geçmiş, enflasyon hızı artmış, Türk parasının iç
te ve dışta değeri düşmüş, hayat çekilmez bir ce
hennem olmuştur. İşçiye tanınan asgarî ücret miktarı, 
insanca yaşama normlarına uygun olmalıdır. Bizim 
memleketimizde, işçilere ödenen ücretler, toptan 
üretim giderlerinin içerisinde ancak % 20'yi biraz
cık aşmıştır. Buna mukabil Avrupa ve Amerika ül
kelerinde bu rakam % 4C ilâ % 50 arasındadır. Bu 
durum muvacehesinde, işçilere uygulanmakta olan 
günlük asgarî ücretin tutarının 40 liranın üstünde 
makul bir seviyeye çıkarılması bugünkü geçim şart
ları karşısında zorunlu bir hale gelmiştir. 

Burada işçi ücretleri ile ilgili bir misal arz et
mek isterim. Türkiye'de petrol sanayiinde ve bahu-
hus boru hattı döşeme işinde çalıştırılan Türk işçi
sine ve yabancı uyruklu işçiye ödenen aylık ücret tu
tarına bir göz atalım. 

Aylık ücreti 
Görevi Uyruğu Türk Lirası 

Kaynakçı Batı Alman 90 000 
Kaynakçı Amerika Birleşik 

Devletleri 100 CClO 
Kaynakçı Türk 3 2CC 
İş Makineleri 
Operatörü Holanda 60 000 
tş Makineleri 
Operatörü Batı Alman 60 000 
îş Makineleri 
Operatörü İtalyan 45 CCC 
İş Makineleri 
Operatörü Türk 4 000 

Bu misali sunarken; dışa kapalı olalım, dış tek
nolojiden, iş gücünden istifade etmeyelim gibi bir tu
tum ve davranış içerisinde değiliz. Sadece, Türk işçi
sine reva görülen ücreti belirtmek için bu misali arz 
etmiş bulunuyorum. 

NAZIM İNEBEYLÎ (Sinop) — Boru hattını kim 
yapıyor, kim ödüyor?... 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Efendim bu Türkiye'de petrol sana
yiinde. İsterseniz size bunun dökümanlarıyle duru
munu getirebilirim.. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Şirket mi ya
pıyor, devlet mi yapıyor?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL KILIÇOĞLU 

(Devamla) — Şirket yapsın, devlet yapsın... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Karşılıklı konuş
mayınız. Soru yalnız Bakana tevcih edilir. Buyurun 
efendim... 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Çalışma Bakanlığının geçen yıl; yani 1975 Malî 
Yılı Bütçe Kanun tasarısında yine Cumhuriyet Halk 
Partisi, Cumhuriyet Senatosu Grupu adına buradan 
söz alarak görüşlerimizi belirtmiştik. Şimdi de açık
ça belirtmek istiyorum ki: 

1. Çalışma Bakanlığı 1475 Sayılı İş Kanunu
nun 5 nci maddesinde tadat olunan ve işçi aleyhine 
ve işveren lehine bulunan hükmü değiştirmemiştir. 
Yani «Esnafım» diyen işveren, işyerinde 3 işçi ve 
bir o kadar da uydurma çıraklık mukavelesiyle işçi 
çalıştırmak suretiyle İş Kanununa tabi olmuyor, öte 
yandan bir sanayici veya bir tüccar, tek bir işçi ça
lıştırdığı zaman İş Kanununa tabi oluyor... İş Yasa
sına tabi olmayan işyerlerinde çalışan işçilerimiz, 
İş yasalarının getirdiği her türlü sosyal güvenceden, 
haktan ve menfaatten mahrum edilmektedir. 

Ayrıca, İş Kanununa tabi olan ve olmayan işyer
lerinde aynı branşta çalışan iki meslektaşı ele alalım. 
Birisinin ürettiği mal ve hizmetlerin maliyet bedeli, 
İş Kanununa tabi olmayandan c/c 4Cfa yak in bir artış 
göstermektedir. Çünkü, İş Kanununa tabi olan iş
yerlerinde çalışan işçilere işveren, hafta tatili ücretini. 
genel tatil ücretini, ayrıca işverene ait olan sigorta 
primini, İzin Kanununa göre yıllık ücretli izininî, 
fazla mesai ücretlerini verdiği ve bunu toplayıp da 
maliyetine intikal ettirdiğimiz zaman % 40,'a yakın 
bir artış gösteriyor. Halbuki İş Kanununa tabi ol
mayan, aynı branşta çalışan diğer meslektaş da öte
ki, İş Kanununa tabi olan işyerinin ürettiği mal ve 
hizmetleri, maliyet fiyatından % 40 daha aşağıya 
sağlayabildiği için pazarlama olanakları da bulabil
mektedir. Bunun giderilmesi ise, hem ahengi sağla
yacak, hem de sosyal adalet ilkelerine daha uygun 
olacaktır. 

Bir tarafı abat ederken, hiçbir günahı olmadığı 
halde, (düğer tarafı berbat etmeye hakkımız yoktur. 
Kanunlar, topluma düzen vermek gayesiyle tedvin 
ödildiğine göre, ihdas sobelerinin de objektif esas
lara dayanması, men veya müsaade ettiği olayların 
da keza toplumla ilgili ve genel olması icalbeder. 
Aksi ıhalıde m'illet vicdanında yasaima yetkisinin istis
mar edildiği kanaatiyle kanunlara ve kanun yapan
lara karşı haklı şüpheler uyandırır. 
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Bu bakımdan, 1475 sayılı İş Kanununun kapsa
mını genişletmek için, mezkûr yasanın 5 nci mad
desinin tadil edilmesi gerekir, Keza, kanunlar, ister 
tüm vatandaşlar ve isterse cemiyetlin; yani toplumun 
bir kesimini tenkil edenler için tedvin edilmiş olsun, 
esas, bu kanunların herkese seyyanen uygulanması
dır. Bu ise, özgürlükçü demokrasinin, parlamenter 
rejimin ve sosyal hukuk devleti anlayışının bir sonu
cudur. Aynı zamanda da modem hukukun bir ge
reğidir. Bunun aksi ise, sosyal aidalet ilkelerine 
ters düşer. 

2J Keza, Çalışma Bakanlığı tarım kesiminde ça
lışan ve 9 milyon vatandaşımızı ilgilendiren Tarım 
îş Kanununu ve yine Orman İş Kanununu çıkarma
mıştır. Bu kesimde çalışan milyonlarca kişi sosyal 
güvenceden yoksun bırakılmıştır. 20 nci yüz yılda 
ve bahusus Cumhuriyetimizin 52 nci yılını idrak et
tiğimiz bir dönemde, bu durum cidden 'büyük bir 
talihsizliktir. Yüce Meclislerde Çalışma Bakanlığı 
bütçeleri görüşülürken, gelmiş geçmiş sayın Çalış
ma bakanları ve parlamenterler, Tarım ve Orman 
îş Kanununun biran evvel çıkarılmasında zaruret 
olduğuna işaret etmişler, fakat ne yazık ki, şu ana 
kadar bir sonuca varılmamıştır. 

3. Yine, 30 yıllık bir mazisi bulunan Çalışma 
Bakanlığı, hâlâ çıraklar hakkında ibir yasayı çıkar
mamıştır. Çıraklar hakkında Türk Medenî Kanunu
nun bir mütemmimi bulunan Borçlar Kanununun 
318 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılmaktadır. 
Bu yüzden de işyerlerinde çalıştırılan körpe yaşta
ki çocuklar en ağır şartlar altında günde 8 saat ve 
hattâ 8 saatin de üstünde çalıştırılmaktadır. 

4. Bugün hâlâ büyük şehirlerimizdeki apart
man kapıcı ve kalorifercilerin çalışma şartlarım ve 
sosyal güvencelerini sağlayan, düzenleyen bir tü
zük çıkarılmamıştır. Bu nedenle de, çalışma barışı 
gün geçtikçe bozulmaktadır. 

5. Keza, 300 bine yakın, gerek özel sektöre ait 
ve gerekse kamu sektörüne ait her türlü işyerlerini 
îş Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış bulunan 
tüzük hükümlerine uyularak Devlet adına teftiş ya
pan Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin hâlâ bir 
teftiş tüzüğünü Çalışma Bakanlığı çıkarmamıştır. 

Saygı değer senatörler; 
Sanayi kesiminde gelişen ve oluşan teknolojik de

ğişmeler ve devamlı olarak yurt dışına kalifiye işçi 
gönderilmiş olması hali, işgücünün tnekolojiye uygun 
şekilde eğitilmesi hususunu gerekli ve zorunlu kıl
mıştır. Bu cümleden olaralk, geçen sene Sayın Sadi 
Irmak kabinesinde Çalışma Bakanlığı görevini yük

lenmiş olan Sayın Prof. Turhan Esener, Bütçe Plan 
Karma Komisyonunda vermiş bulunduğu beyanında, 
1974 yılında usta, kalfa ve çıraklara 321 işyerinde 
kurslar açıldığını ve bu kurslarda 5 390 işçinin eğitil
diğini, ancak bunun yeterli olmadığını ifade ile An
kara, Kayseri, Malatya, Samsun ve Aydın illerinde 
birer işçi eğitim merkezi kurulacağım müjdelemiş
lerdi. Şimdi görüyoruz ki, M. C. Hükümetinin Sa
yın Çalışma Bakanı bu belirttiğimiz hususların hiç 
'birisine ilgi ve iltifat etmemiş ve göstermemiştir. Sa
dece, «Çalışma Bakanlığı 1976 Malî Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı» adı İle tabedilmiş bulunan cetve
lin «Hizmet gerekçesi» 'başlığı altında, 1475 Sayılı 
İş Yasasının 5 nci maddesinde gerekli değişiklik ya
pılarak, tadil tasarısının, keza Tarım ve Orman İş 
Kanunu tasarısının da yeniden gözden geçirilerek 
Başbakanlığa sunulacağı, şeklinde istikbale muzaf 
fcir beyan ile yetinmiştir. 

Değerli senatörler : 
Bu da gösteriyor ki, Sayın Çalışma Bakanı, di

ğer bakanlıklarda da uygulanmış olduğu veçhile, per
sonel nakil, azil ve yeniden atama işleri ile derin
den meşgul oldukları cihetle, bu yasa ve tüzük ta
sarılarını hazırlama olanağını cidden bulamamış ol
duğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Devlet idaresine uzun yıllarını vermiş ve sorum
luluk duygusu içinde şerefli ve şerefli olduğu kadar 
da dürüst görev yapmış kişileri, iktidarın icraatına 
ayak uyduramadığı bahanesiyle işinden alıp atmak 
ve kişiyi huzursuz kılmak, o siyasî iktidara hiçbir 
şey kazandırmaz. Aksine, çok şeyler kaybettirir. 

Muhterem senatörler; 
Cumhuriyet hükümetlerinin Türk işçisine sağla

dığı büyük ve sosyal haklardan biri de, hiç şüphesiz 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkıdır. Bu hak, Ana
yasamızın 47 nci maddesinde yerini bulmuştur. Top
lu sözleşme sistemleri, işçi ve işveren ilişkilerinde 
hukukî ve yasal bir düzen kurulmasını amaçlar. İş
gücü kadar işverenlerin de saygınlığı benimsenmiş
tir. Toplu iş sözleşmesi müessesesi işin verimliliğini 
gerçekleştirmiş ve çalışma düzen ve barışım koruma 
yolunda da gelişmeler sağlamıştır. 

Sayın senatörler; 
Bütün bunlardan sonra, üzülerek şu husus be

lirtmek mecburiyetinde kaldımr Bugün kendisinden 
çalışma dinamizmi ve büyük görevler beklediğimiz 
Çalışma Bakanlığı, uyuşukluk içerisinde nekahet 
devresine girmiş, âdeta tarihî dönemini ve seyirini 
tamamlamış bir Bakanlık hüviyetini iktisap etmiştir. 
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Buna karşın, diğer ülkelerde ise, bMmkinıin aksine 
en zinde bir bakanlık olup, protokolda da ikinci veya 
üçüncü sırayı almış ve büyük kamu kesiminde say
gınlık kazanmıştır. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın senatörler; 
Konuşmama son verirken, bu bütçenin memle

ketimize, Yüce Milletimize, Çalışma Bakanlığı 
mensuplarına ve işçilerimize hayırlı olmasını diler, 
sizlere, mensubu bulunduğum C. H. P. C. Senatosu 
Grupu ve şahsım adına derin saygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçüik; Millî Birlik Gru
pu adına buyurun efendim; 

M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çalışma Balkanlığı, çalışma hayatına yön ve dü
zen veren, sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerini 
kapsayan tüm ekonomimizin ihtiyacı olan vasıflı iş
gücünü hazırlamak, istihdam politikasını yürütmek, 
iş ye işveren arasında sermayenin de kaJfkısıyle, eme^ 
ğin ürettiği ürün üzerindeki hakkın emekle serma
ye arasında sosyal adalet ilkelerine uygun olmayan 
bir bölüşümden doğan mücadeleyi, İktisaden zayıf 
ve işyerleri bakımından işverenlere muhtaç ve emek
lerinden başka satacakları şeyleri olmayan çalışanla
rın hayat seviyelerini yükseltmek ve onların her alan
daki iş ve gelecek güvencelerini sağlayarak, sosyal 
ve çalışma barışını temin etmek ve onu devam et
tirmek amacıyle kurulmuştur. 

Türkiye'de siosyal barış, diğer ülkelerin geçtiği 
kanlı mücadeleler yoluyle değil, akılcı bir yolla, 
hukuka saygılı olarak, 27 Mayıs Anayasasının temi
natı altında yasalarla sağlanmış bulunmaktadır. 

Her ne kadar aldın a «Ara rejim» veya «Olağan
üstü rejim» dediğimiz 12 Mart döneminde, ekono
mik gelişmeden daha hızlı geliştiği iddia edilen sos
yal gelişmeyi önlemek üzere, olağanüstü rejimin ser
mayeden yana olan belirgin görünüş ve icraatryle 
bu barış bir ölçüde bozulmuş ise de, 1973 seçimle
rinden sonra işçi ve işverenin gayretleri ve Hüküme
tin basiretli tuitumu ile patlamalar olmadan ve sos
yal huzursuzluklar büyümeden, önleme yolları bu
lunmuştur.; Ancak, 12 Mart döneminde yapılan 
Anayasa değişiklikleriyle sendikaların, kamu oluş
turması ve işçilerin biliınçlendirilmesi amaçlarıyle top
lantılar düzenleme ve bildiriler yayınlama hakları 
kısıüanmıştır. Bu haklarım en kısa zamanda yasama 
organlarınca geri verileceğinden umutlu olmak isti
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetimizin niteliklerini belirten Anayasa

mız, çağımız koşullarına uygun olarak, Devletimi
zin aynı zamanda sosyal bir devlet olduğunu hük
me bağlamış ve çalışmalara insan haysiyetine yara
şır bir hayat yaşamaları yolunda birtakım sosyal ve 
iktisadî halklar ve ödevler sağlamış ve bu hakların 
gerçekleştirilmesinde Devleti vazifeli kılmıştır. Sos
yal ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde ve yürü
tülmesinde, çalışanlara tanınan bu hakların zaman 
içerisinde gerçekleştirilmesi ve devamlı şekilde geliş
tirilmesi zorunludur. Anayasamız artık, sermaye -
emek ilişkilerinde artı değerin tümüne sahip olmak 
suretiyle, kapitali büyütmek ve bu suretle de bir 
sınıfın ekonomik, sosyal ve siyasal egemenliğini 
kurmasına olanak tammamaktadır. 

İşçi, sahip olduğu yasal halklardan yararlana
rak, ailesiyle birlikte insan haysiyetine uygun bir 
hayat yaşamak, işinin ve geleceğinin güvence altı
na alınmasını sağlamak ve nihayet ürettiği değerden 
gerçek payını alarak, sosyal refahını artırmak hak
kına sahip olduğu bilincine varmış ve bu haklarım 
ıtoplu sözleşme ve grev gibi yasal haklarla alma müca
delesine başlamış bulunmaktadır. 

Anayasanın amir hükümleri doğrultusunda işçi 
haklarını güvenceye bağlayan yasalar çıktığı zaman, 
bunların anarşik bir ortam yaratacağı, artan işçi üc
retlerinin hayat pahalılığına, üretimin düşmesine, 
işletmelerin zarar etmesine ve enflasyona sebep ola
cağı ileri sürülmüştü* 13 yıllık uygulamalar, iddia
larının aksine, işçi ücretleriyle üretim arasında doğ
ru orantılı bir bağlantı olduğunu göstermiştir. 

Sosyal hayatın alabildiğine gelişip, genişlediği 
ve ekonomik koşulların sosyal hayat üzerindeki ağır 
baskılarının her gün arttığı bir dönemde, çalışma şart
larının düzenlenmesi, çalışanların halk ve çıkarlarının 
korunması ve güvence altına alınması, işgüvenliği-
nin sağlanması işleri, yasalarla teminat altına alın
malı ve devamlı kontrollarla sağlıklı işlemesi sağlan
malıdır. 

Çalışma Bakanlığı, Türk ekoniomisin'in bütün sek-1 

törleri için* planlanmış işgücü ihtiyaçlarını, planın 
istediği sayı, nitelik ve arz isteği içinde hazırla
makla yükümlüdür. 

Değerli arkad aşlarım; 
Emek gücünü satarak kendini ve ailesini geçin

diren bir kimsenin huzur, refah ve işgüvenliğirin 
sağlanması, emek ile sermaye arasında objektif, 
sağlam ve emeğin istismarına yol açmayan bir üc-
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ret sistemine dayanan bir dengenin kurulmasına bağ
lıdır/ Ücret tespitinin ilk şartı, asgarî ücrettir. 
Emek pazarlama görevini yüklenmiş bulunan Bakan
lığın, iş, emek ve. üretim 'ilişkilerini, fiyat ve para 
hareketlerini devamlı olanak izleyecek ve özgürlük 
içinde toplu pazarlık ilkelerini saptayacak devamlı 
bir örgüte ihtiyacı vardır. Bu örgüt, emeğin üze
rindeki payını saptayarak, artı değerden işçi ve iş
veren arasında âdil şekilde bölüşülmesine yardımcı 
olacaktır. 

İki yıl önce sağlanan asgarî ücret, günün koşulla
rına uymaz; artan hayat pahalılığının çok gerisinde 
kalmıştır. Ayrıca, istikrarlı bir iktisadî politika iz
lenmediğinden, alabildiğine artan enflasyonist baskı, 
işçilerin toplu sözleşmelerle sağladıklarını bir hamle
de alıp götürmekte ve bunun sonucu da, işçinin sos
yal ve ekonomik hayatında iyiye doğru giden bir 
gelişme olmamakta, işçi, ürettiğini yiyememekte ve 
gi ye meni ektedir. 

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

kenin üretimi ile tüketimi arasındaki ilişki, üretim 
türleri ve üretimin yarattığı istihdam ile ölçülür. Ge
lişmiş ülkelerde üretim, tüketimden fazla olduğu 
gibi, üretim türleri de genellikle sanayi ürünleridir. 
Bu tür üretim, istihdam yarattığından genellikle bu 
ülkeler yabancı işgüçlerine ihtiyaç duymaktadırlar. 
Bir ülkenin ekonomik ve insangücü politikasının 
amacı, o ülkede bulunan çalışma gücüne sahip her
kese iş sağlamaktır; yani emek arzına denk talebi 
olmalıdır. Bu suretle denge kurulur. Türkiye'nin 
durumu, bütün çabalara rağmen karanlıktan kurtul
muş değildir. Bu da, izlenen tutarsız iktisadî po
litikaların sonucudur. Türkiye, ürettiğinden fazla 
tüketen bir toplum olduğu gibi, istihdam yaratama
dığından, işsizlik de her gün artmaktadır. 

Çözmek zorunda olduğumuz üretim ve istihdam 
sorunlarına da kısaca değinmek isteriz. 

İstihdam sorununun çözümü, her şeyden önce böl
geler ve sektörlerarası dengeli ve daha ziyade üreti
me dönük sanayi yatırımlarının yapılmasına ve bun
ların çok sayıda olmasına bağlıdır. 

1975 yılında istihdam konusunda büyük bir ge
lişme olmamıştır. İş ve İşçi Bulma Kurumuna baş
vuran 522 722 kişiden ancak 300 798'ine uygun iş 
bulunabilmiştir. Bütün sosyal bunalım ve patlama
ların işsizlikten doğduğu kuşkusuz bir gerçektir. 
Bugün ülkemizde 2 milyon 30 bin açık işsiz vardır. 
Bunların 1.5 milyonu tarım sektörü dışı.; 750 bini 
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tarım sektöründedir. Tutarlı iktisadî politikalar uy
gulanmadığı ve yeterli istihdam yaratılmadığı takdir
de, bu sayı her yıl artacaktır. 

Sayın Bakan bütçe konuşmasında, bu sayının 1975 
yılında 650 - 700 bin arasında olduğunu ifade etti
ler. Halbuki 1976 yıllık programı, ortalama yıllık 
nüfus artışının % 2,43 olmasına rağmen, işgücü ar
zının yıllar itibariyle azaldığını göstermektedir. Şöy
le ki: 

işgücü arzı 1974'te 480 bin, 19751te 450 bin, 
1976'da da 390 bine ineceğini ifade ediyorlar ki; 
40 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'de % 2,43 nü
fus artışı ile işgücü arzının, yukarıda belirlenen 
rakamların çok üstünde olması gerekmektedir. Ar
tan işgücüne kalkınma planlan çerçevesinde, yeni ya
tırım alanlarında iş sağlanırken, her yıl 70 - 80 bin 
kişiye yurt dışında iş sağlanacağı ve 1987 yılında 
yabancı ülkelerde çalışan işçi sayımızın 1 milyon 700 
bine varacağı varsayılmıştı. Plan hedeflerinin ger
çekleştirilememesi ve enerji krizinin gelişmiş ülke
lerde yarattığı bunalım ve bu nedenle de, talep şöyle 
dursun, orada çalışanlardan bir kısmının yurda dön
meleri işsizliği artıran bir diğer etken oknuştur. 

1973 yılında dış ülkelere 135 bin 820 kişi gön
derilmişken, bu miktar 1974'te 20 bin 211'e ve 
1975'te de bu rakam 2 261 kişi olmuştur. Sayın Ba
kan konuşmasında bu rakamı 4 016 olarak bildir
mişlerdi; düşmüştür. 

Yurda, temelli olarak dönüşleri ve işçilerin Av
rupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri içerisinde ser
bestçe dolaşmalarının sınırlandırıldığı dikkate alınır
sa, işçi ihracının tamamen durduğu ve Türk emek 
gücüne el kapılarının kapandığını anlamak ve ona 
göre istihdamı yurt içinde arama çarelerini bulma
mız gerektiğine inanmalıyız. Büyük bir insan kit
lesine istihdam yaratacak, köylerin boşalmasını ve 
şehirlerin işsiz ordularıyle dolmasını bir ölçüde önle
yecek olan topark reformunun yapılamaması veya 
çok geç başlatılması, yeterli ve ciddiyetle takip 
edilmemesi, işsizliğin artmasına ayrı bdr etken ol
muştur. Ayrıca, istihdam yaratmada olumsuz bir 
etken olan montaj sanayiinin hızla gelişmesi ve ge
lişmesi için teşvik görmesi, sanayileşmenin tüke
tim sanayii yönünde geliştirilmesi de, istihdam ve 
üretim sorunlarına ters düşen bir politika olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Planlı döneme başladığımız tarihten beri, işsizlik 

sigortasının çıkarılacağı, plan hedefleri, Hükümet 
programlarının ilkeleri arasına alınmış olmasına ve 
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Bakanlıkta bu yolda yıllardan beri çalışma yapıldığı 
ifade edilmesine rağmen, bugüne kadar çıkarılmış 
değildir.- Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren 
ve patlamalara çok müsait yaş gruplarındaki insan
ları kapsamına alacak olan böyle bir konunun kısa 
zamanda çıkarılmasında, sosyal barışın devamı için 
sayısız yararlar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Tarım alanında 1975'te 8 milyon 700 bin kişi ça
lışmaktaydı. Mevsimlik işçi niteliğini taşıyan 500 
bin tarım işçisi en küçük bir sosyal güvenliğe sahip 
değildir.) Bunların çalışma hayatları sendikal bir 
örgüte bağlı olmadığından, zaman ve ücret bakımın
dan müeyyideleşmiş değildir. Tarım fş Kanununun 
çıkarılacağı da bütün dokümanlarda yer almasına 
rağmen, bugüne kadar gerçek!eştirilmiş değildir. 

Tarım kesiminde sosyal politikanın yürütülmesi 
büyük ölçüde toprak reformuna bağlıdır. Tarım iş 
Kanunu, ancak Toprak Reformu Kanunu ile birlik
te yürütülürse yararlı olur. 

Bu arada, küçük yaştaki çocukların, gerek işgüç-
leriniin sömürülmesinin önlenmesi ve gerek çalışıma 
güvencelerinin sağlanması için Çıraklık Kanununun 
da biran önce çıkarılması zaruretine inanıyoruz. 

Sayın Başkan; 
Anayasamız, toplum yaşantımızı tam çalışma 

esasına bağlamış bulunmaktaldır. Toplum ficinde her 
vatandaşın insan haysiyetine yaraşır bir seviyeye sa
hip olarak yaşaması ve hayatını devam ettirmesi te
mel bir ilkedir. Emek arzının bol, İşsizlik Sigorta 
ve Tarım tş kanunlarının çıkarılmadığı bir ülkede 
uygulanan asgarî ücret politikası sevindiricidir. 
1974\ie günlük 40 TL. üzerinden saptanan aylık 
1 200 TL. lık asgarî ücretlerin, her gün artan hayat 
pahalılığını karşılar durumdan çıktığını ve en azın
dan 60 TL. ye çıkarılmasının gerektiğini göstermek
tedir. 

İşçi emekli ikramiyelerinin 30 maaşa çıkarılmış 
olmasını memnunlukla karşılıyoruz. Ancak, ailele
riyle birlikte sayıları 4,5 - 5 milyona varan kamu ke
siminde bu ayarlamanın yapılmaması adalet duygu
larımızı rencide etmektedir, Toplu sözleşme ve grev 
gibi yasal mücadele vasıtalarından yoksun memur 
statüsündeki kamu hizmetlilerinin bu durumlarının 
da düzeltilmesi yolunda gerekli tedbirlerinin alına
rak, eşitlik ilkesiriin sağlanacağı umudunu muhafaza 
etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Malkinanın sanayie uygulanması ve teknolojinin 

dev adımlarla ilerlemesi sonucu, gelişmiş toplumlar

da artan üretimden, toplu sözleşmelerle işçilere pay 
verilmesi kabul edilmiş, işçiler arasındaki ücret fark
ları çok azalmış ve hatta bazı ülkelerde kalkmıştır. 
Bu sözleşmelerde analkural, üretim artışından meyda
na gden kârın işçi, işveren ve tüketici arasında pay
laşılmasıdır. Uyanan işçi, ürettiğinin maliyetiyle 
satışım ve aradaki farkı hesaplama bilincine varmıştır. 
Birçok ülkelerde uygulanan üretim artışından işçiye 
pay verme usulünün Türkiye'de de uygulanmasının 
bir teşvik tedbiri olacağına inanıyoruz. Ancak, ar
tan üretimden işçinin gerçek payını alabilmesi için, 
işçimin de işyeri yönetimine etkili bir sekide katıl
masının zaruretne inanmaktayız. 

Sayın Başkan; 
Sendikalar hakkında da görüşlerimizi kısaca be

lirtmek isterim. 

Türkiye'de sayıları 5 milyon 480 bine varan çeşit
li tarım dışı işkollarındaki işçilerin ancak 1 milyon 
800 bin civarındaki miktarı sendikalara kayıtlıdır. 
Türkiye ölçüsünde işkolu esasına göre kurulmuş 675 
kadar sendika vardır. Halbuki sanayileşmiş ülke
lerdeki sendika sayısı, bunun 1/20'sinden çok daha 
azdır. Sendika adedi azaldıkça, sendikaya kayıtlı 
üye sayısının artacağı ve toplu sözleşmelerde bu sa
yının çok daha etkili olacağı aşikâr olmakla beraber, 
aynı ve benzeri iş kollarında, âdeta sunî olarak ya
ratılan sendikaların sayıca fazlalığı sendikacılığın 
gelişmesine ve işçilerin malî bakımdan desteklenme
sine yeterli değildir. Sendika enflasyonu olarak ni
telendirilecek olan bu durum, işçiye yarardan ziya
de zarar vermektedir. Her renge boyanmış bulunan 
bu sendika çoğunluğu, elele vererek işverenle müca
delede beraber olacaklarına, birbirleriyle mücadele
yi yeğ görmektedirler.' Sendika enflasyonu bulu
nan ülkelerde işçiler, kendilerini sarı sendikaların 
elinden, dolayısıyle sömürülmekten kurtaramazlar. 
tşkolu yönetmeliklerinde, işkollarını daha geniş kap
samlı ve tümünü içine alabilecek şekilde yapılabile
cek değişiklikler ve diğer hukukî tedbirlerle sendika 
sayısı azaltılmalıdır ve bu da demokratik bir yoldan 
yapılmalıdır. 

Bugünkü haliyle işçi sınıfı, parasal ve örgütsel 
yönden işverenlere nazaran çok zayıf durumdadır. 
Sendikalar, birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini unut
mamalı, bu zayıf durumlarım birleşmek suretiyle 
giderecekleri gereğini dikkatten uzak tutmamalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nasıl ki, ticaret ve sanat erbabı mesleklerini icra 

edebilmek için odalara kayıt olmak ziorunda iseler 
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işçilerin de bir işe girmesiyle birlikte sendikaya ka
yıtları yasal hükümlere bağlanmalıdır. Bu, onların 
iş ve sosyal güvenceleri için • zorunludur. Ayrıca işçi
lerimize sendikalarını hür iradeleriyle seçme hakkını 
da tanımalı ve bunu yasalaştırmalıyız. Bu da, ha
klim teminatı altında «Gizli oy, açık tasnif» esasına 
dayanan referandum ile olur. Yargılayın kararıyle 
kaldırılan referandum müessesesi, yeni bir yasa ile 
ihya edilmelidir. 

Batı ülkelerinde doktorlarının, öğretmenlerin ve 
hatta bazı ülkelerde askerlerin sendikalaştıkları, top
lu sözleşme ve grev haklarından yararlandıkları dik
katte tutulursa, Batı camiasına mensubiyetle övü
nen Türkiye'nin de, sivil kamu görevlilerinin 12 Mart 
ara döneminde fazla görülerek ellerinden alman sen
dikal hakları, daha genişletilmiş, toplu sözleşme ve 
bir ölçüde grev haklarını da kapsamış olarak iade 
edilmelidir. Demokrasiye inancımız, bizi böyle bir 
yola sevk etmelidir. 

Sayın Başkan; 
Tşçi - memur ayırımı da, son yıllarda ve özellik

le son aylarda büyük bir problem haline getirilmiş
tir. Eskiden iş ve sosyal güvenlik sağlayan kamu 
hizmetleri aranrr bir meslekti. Ancak, toplu sözleş
me ve grev haklarıyle donatılmış bulunan işçilerin 
ücretlerini, başta, artan hayat pahalılığı nedeniyle 
pazarlıkla saptamaları sonucu, işçi statüsü önem ka
zandı. 

işçi - memur ayırımı objektif kıstaslara dayanıla
rak saptanmadığından, bu iki hizmet grupu arasın
da dengeli bir gelir politikası izlenemediğinden, Hü
kümet, ellerinde toplu sözleşme ve grev silâhı bulu
nan işçi kitlesinin bazı kesimlerinin bu silâhlarını 
kullanmalarına fırsat ve imkân vermemek üzere me
mur statüsüne geçirilmiştir. Halen Sosyal Sigortalar 
Kurumunda 1 400 eski işçi memur olmama ve eski 
statülerinde kalma mücadelesi vermektedirler. Bu 
nun da kısa zamanda halledileceğini ümidederiz. 

Memurlara da sendikal hakları tanınarak, daha 
ileri bir demokratik düzen kurma yerine; işçilerin 
sendikal haklarının ellerinden alınarak memur statü
süne sokulmaları ve bu statünün değişmesi sonucu 
büyük madd? kayıplara uğramalarını gerektiren ka
rarı olumlu karşılamadığımızı belirtiriz ve en kısa 
zamanda düzeltilmesini dileriz. 

Değerli arkadaşlarım: 
işyerlerinin denetimi ve iş kazaları hakkında da 

kısaca maruzatta bulunmak isterim. 

Bakanlık Bütçesinin Karma Bütçe ve Plan Ko
misyonunda müzakeresi sırasında dile getirilen iş 
kazaları, düşündürücüdür. Verilen bilgilere göre, ül
kemizde iş kazaları çok fazladır. 1974 yılında 190 875 
iş kazası olmuştur. Diğer ülkelerle şöyle bir mukaye
se yapmak mümkündür : Türkiye'de her 100 işçiden 
9,9'u iş kazasına, her 1 000 işçiden 1,5'u daimî iş gör
mezlikte sonuçlanan iş kazasına ve yine her 10 bin 
işçiden 6,2'si ölümle sonuçlanan iş kazasına uğra
maktadır. Bizde 100 işçiden 9,9'u iş kazasına uğrar
ken, Almanya'da 8,8, Amerika'da 3,5'tur. Her 10 
bin işçiden Türkiye'de î,5'u daimî iş görmezlik hali
ne gelirken, Almanya'da 1,7, Amerika'da 1,4'tür. Her 
10 bin kişiden Türkiye'de 6,2'si ölümle sonuçlanan 
kazalar, Almanya'da 2,3, Amerika'da 1,7'dir. 

1974 yılında meydana gelen iş kazaları çalışma 
grupları itibariyle şöyledir : Kömür madeni işçiliği; 
12 167 kaza olmuş, 266'sı ölümle sonuçlanmış. Teks
til sanayiinde; 14 436 kaza olmuş, 19'u ölümle so
nuçlanmış. Madeni eşya sanayiinde; 22 830 kaza ol
muş, 21'i ölümle neticelenmiş. Sonuç : 190 875 iş ka
zasında 1 107'si ölümle sonuçlanmış. Bununla be
raber, 197C-'te yapılan bir araştırmaya göre faali
yet gösteren firmaların % 36'smın iş kazalarında ra
por düzenlemeyerek, iş kazalarını küçük tazminat
la örtbas ettikleri öğrenilmiş. Eğer bu husus dikkate 
alınırsa, iş kazalarının bunun da üstünde olduğu so
nucuna varmak mümkündür. 

İş kazaları da maalesef yıllar itibariyle azalacağı 
yerde, gittikçe artmakta. 1970'te 145 406, 1971'de 
î ;9 109. 1960'da 11 bin artma ile 160 800, 1973'te 
17 bin artma ile 177 201, 1974'te 13 bin artma ile 
190 875'e ulaşmış. 

îş kazalarının nedeni, işçilerin çalışma koşulları 
ile iş güvenliğinin olmamasıdır. 1475 sayılı îş Ka
nıma kapsamına giren tescilli işyeri sayısının 200 bin 
civarında ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına giren işyeri sayısı da 530 bin civarındadır. 
Bütün bu işyerlerinin denetiminde kullanılan müfet
tiş sayısı, Sayın Bakarım konuşmasında da belirtildiği 
üzere. 221'dir. Bu kadar az müfettişle bu işyerlerinin 
denetiminin yapılması hayaldir. Bakanlık, müfettiş sa
yısını 565'e çıkarmak için girişimlerde bulunduğunu 
ifade etmektedir ki, bu sayıyı da biz yetersiz görü
yoruz. Daha etkili tedbirler alınmalıdır. 

Bu. konuya son vermeden önce, 1475 sayılı Ka
nun kapsamına giren muafiyetlerin de kaldırılarak, 
bunların da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda
ki esaslara bağlanmasında yarar görmekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime son vermeden önce, dış ülkelerde ça

lışan ve 1975 yılında Türk ekonomisine 1 milyar 200 
milyon dolarlık bir katma değer yaratan işçiler hak
kında da birkaç temennide bulunmak istiyor ve buna 
özellikle Sayın Bakanın önem vermesini rica ediyo
rum. 

1. — Dış ülkelerde çalışan işçilerin, belirli dallar
da meslekî kurslardan geçirildikten sonra istihdam
larının ve dönüşlerinin sağlanmasına özel bir gayret 
gösterilmelidir. Yani, buraya dönerken, vasıflı işçi 
olarak dönsün. 

2. — Yurda dönüşlerinde işyerlerini kurarak he
men üretici duruma geçmeleri için, meslekî alet ve 
makinelerin ithalinde kolaylık gösterilmeli ve müm
künse, bunlar gümrüksüz ithal edilmelidir. 

3. — Dışarıdaki işçilerimizin o ülke bankalarında 
yatırılan tasarruflarının «Devlet kâr» garantisi al
tında motor, dişli kutusu ve benzeri gibi üretken sa
nayi dallarına yatırılması için gerekli teşvik tedbirleri 
alınmalı ve cazip tedbirler çeşitli yollarla işçilerimize 
ulaştırılmalıdır ki, yurda döndüklerinde istihdam alan
larını kendileri hazırlamış olsunlar. 

4. — Yurt dışında çalışan işçilerimizin öğrenim 
yapan çocukları vardır. Bunların tümünü Türk okul
larında toplamaya ne gerek ve ne de zorunluk var
dır. Ancak, bunların Türkiye'ye ve Türklüğe karşı 
yabancılaşmalarının önlenmesi için, daha küçük yaş
tan itibaren kültür derslerinin verilmesi olanağı sağ
lanmalıdır. 

5. — Dışarıda çalışan işçilerimize, o ülke işçileri
ne tanınan bütün haklar sağlanmalı ve Hükümet bu 
konuda kesin tutum takınmalıdır. Üretken işçileri
miz ikinci sınıf insan muamelesine müstahak değil
dirler. Özellikle, üye olduğumuz Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkelerinde bile işçilerimize, üye olmayan 
işçilerden daha az hak tanınmakta olduğu dikkatten 
uzak tutulmamalıdır. 

6. — Sayıları, aileleriyle birlikte milyonun üstün
de bulunan dışarıdaki işçilerimize de. oy hakkı ta
nınmalıdır. 

7. — Yurt dışında çalışan işçilerimiz yıllık izin
lerini yurtta geçirmektedirler. Bunların, beraberlerin
de getirdikleri birkaç liralık hediyelik veya satacak
ları eşya için gümrüklerde saatlerce bekletilmesini, 
Türk ekonomisine katkılarını da dikkate alarak, hak
lı bulmuyoruz. 

8. — Yurt dışında çalışan ve döviz getirdiklerini 
tevsi eden işçilerin, gümrük muafiyet sınırlarının ge-
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nişletilmesi ve girişlerinin kolaylaştırılmasını lüzum
lu görüyoruz. 

9. — Aramızda vize anlaşması olmadığından, iş
çilerimizin Bulgaristan'a ödedikleri para miktarı bir
kaç yüz milyon liraya baliğ olmaktadır. Geçen yıl 
Bulgar Konsolosu ile konuşurken bir günde aldıkla
rı paranın 500 bin lira olduğunu söylemişti.' 

Yugoslavya ve Romanya gibi sosyalist ülkelerle 
ya.pi]an vize anlaşmalarının, Bulgaristan'la da yapıl
masında, hem işçilerimizin işgücü kaybını önleme ve 
hem de yurda gelecek döviz bakımından yarar gör
mekteyiz. 

Sözlerime burada son verirken, Grupum adına 
saygılarımı sunar, Bütçenin, Yüce Milletimize hayır
lı olmasın: dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Millî Birlik Grupu adma sözcüler görüş
tüler. Kontenjan Grupu adına Sayın Halil Tunç da
vet edilmişti, yoktu, halende olmadığını görüyorum. 
Kontenjan Grupu adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Grupları adına yapılan birinci kez görüşmeler bitti. 

Sayın İskender Cenap Ege, ikinci defa söz talep 
ettiler. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Müzakeresine başlamış Olduğumuz ve yürütül
mekte bulunan Çalışma Bakanlığı, memleketimizde 
istihdam politikasıyle ilgili konularla uğraşan bir ba
kanlık olması bakımından, hakikaten önemli bir ba
kanlıktır. Ancak, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, âdeta 
Çalışma Bakanlığından doğmuş bir ikinci Bakanlıktır. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasından sonra, 
Çal'şma Bakanlığının henüz hâlâ oturamamış, kendi 
işine sahip olamamış bir görünüşü vardır ki, bunun 
süratle izalesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Türkiye'nin istihdam politikası, dünyada diğer 

memleketlerde ve milletlerde olduğu gibi, başta gelen 
büyük politikalarından biridir. Çünkü, her sene artan 
işgücü arzı ve artan bu işgücü arzına karşı"bulunabi
len iş imkânîarıyle oranı gittikçe kabarmakta ve böy-
yelikle işçi, hatta memur, aydın kesiminde işsizlik ka
barık bir hal almaktadır. 

Şimdi, bugün Türkiye'de 4,5 milyon işçi iş bulmuş 
ve çalışabilmektedir. Bunun dışında gizli ve açık iş
sizlik daha da büyümektedir. Sigortalı işçimiz 1 mil
yon 709 bini bulmuştur. Bunun aşağı yukarı 1 mil
yonu kamu kesiminde işçi olarak, 2 milyonu da me
mur olarak çalışmaktadır. Şimdi, işçi - memur mese-
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leşi, ötedenberi tartışılan ve çekişilen bir mesele hali
ne gelmiştir. Bunun süratle halledilmesi lâzımdır. 
Onun için Sayın Bakandan ve erkânından, bu mese
lenin kısa zamanda aydınlığa kavuşturulması; tabiî 
bu arada Sosyal Güvenlik Bakanlığına düşen mesele
lerin de birlikte halledilmesi gerektiğini ifade etmek 
isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
İşsizlik, işyerinin bulunmamasından doğar. Arz 

ve talep meselesine gelir dayanır. Eğer talep varsa, 
arz orada kullanılır ve arz istediği istikamette istediği 
yere varmış olur. Ancak, bu da nasıl olacaktır? Bi
zim ekonomimiz karma ekonomidir. Karma ekono
mi sistemi içerisinde sanayi, tanm hizmet sektörleri 
vardır. Bu sektörlerin Devlete ait olanları vardır, özel 
teşebbüse ait olanları vardır. Devlete veya özel teşeb
büse ait olanların, Anayasanın ve yasaların vermiş 
olduğu imkânlar, Anayasanın ve yasaların çizgisi, an
layışı ve esprisi içerisinde muameleye tabi tutulma
ları lâzımdır. Böyle olduğu takdirde bu iki sektörü; 
yani Devlet sektörüyle, öze! sektör kesimini birbiriyle 
sürtüşmeye mahal bırakmadan çalıştırmak ve geliştir
mek imkânına sahip oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşsizliği önlemenin en önemli yollarından birisi, 

memlekette huzurun var olmasıdır. Bu huzur ve barı
şın memlekette siyasî ve sosyal bakımdan olması ge
rekir. Siyasî bakımdan memlekette her gün bir kar
gaşa havası estirilirse, sosyal bakımdan da sınıflar 
icat edilerek birbirinin karşısına diktirilirse, elbette o 
memlekette işyerinin artmasına imkân olmaz, işyeri
nin artmasına imkân olmadığı, yatırımın durduğu an
dan itibaren de işsizlik çığ gibi büyür, işsiz adedi ço
ğalır. 

Şimdi, 1974'ün rakamlarına göre; I974'de işçi ola
rak istihdam politikası özel teşebbüste c/c 3 nispetine, 
kamu kesiminde ise c'r 23 nispetine yükselmiştir. Bu, 
tehlike arz etmektedir. Devlet, bir nevi besleyici vazi
fesi görrrîektedir. Çünkü, Devlet kesiminde <-'r 23'e 
varan iş bulma, iş temin etme meselesi, bir çeşit işe 
ve ihtiyaca adam değil, adama iş temini meselesinden 
ileri gitmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Bir çok meselede olduğu gibi, bu meselede de par

ti çekişmelerini, karşılıklı siyasî anlayış farklarını is
tihdam kesimine fazla sokmamak lâzımdır. Vatanda
şın, ekmek bulamaz, yiyecek bulamaz, geçimini te
min edemez hale gelmesini önlemek için, gerekiyorsa 

I partilerin siyasî görüşlerinin arasında bir ahenge gi
dilmesi lâzımdır. Mühim olan nokta, işverenle işçi 
arasındaki ahengi, düzeni kurmaktır muhterem arka
daşlarım. Bu, Devlet olabilir... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Nasihatten başka 
çare yok mu?.. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Efendim, vermiş olduğum rakam 
devri iktidarınıza aittir eğer dikkat buyurdunuzsa. 

J Tabiî burada söylenenleri gereğince dikkatle takip et
mezseniz; Sayın Başbakan burada konuşurken bu 
meseleleri bütün genişliği ile ortaya koydu. Muhterem 

I arkadaşlarım kırılmasın, ama Sağlık Bakanlığından 
1 Turizm Bakanlığına, Çalışma Bakanlığından Tarım 
I Bakanlığına kadar aynı plâğı tekrar eden söylentiler 
I bu kürsüde devam etmektedir. Efendim, zenginden 

yana, varlıklıdan yana, çıkarcıdan yana.. Bu lâfları, 
bu sözleri delil göstererek ortaya koymak zorundası-

I nız. Bugün Türkiye'de işsizlik niçin artmıştır? 1974'te 
yatırımlar tamamen durmuştur, rakamları ortadadır. 
Yatırımın durması demek, işsizin çoğalması demek-

I tir. Yatırım imkânlarını açtığınız nispette işçi iş bula
cak ve çalışacaktır. Evet, nasihatin gerektiği yer var-

I dır, nasihatin çok lüzumlu olduğu yer vardır ve Tür-
I kiye'de bugün nasihat edilmesi gereken çok insan 

vardır, çok anlayış vardır. Bu anlayışlara zaman za-
I man nasihatle de çıkacaksınız. Bizim, bir defa Türk 

ve Müslüman olarak bir anlayışımız vardır; bir in-
I san, ekmek yediği yere karşı saygılıdır, ona karşı bü

yük, âdeta dinî bir saygı duyar ve ekmek yediği yere 
I bizim vatandaşımız o şekilde bağlıdır. Ben o kapıdan 
I ekmek yiyorum Allah razı olsun der; ama insan ek-
j mek yediği kapıyı bir düşman gibi görmeye başlarsa, 
I işverenle işçi arası, yerli yersiz, manasız, bazı çıkar 
I çevrelerinin kendi çıkarlarını temin etmek için açılır-
I sa, açtırılırsa, işte o zaman aletine, edavatına, makine-
I sine düşman gözü ile bakan işçinin, o işyerinde, o 
I fabrikada, o tezgâh başında verimli olmasına imkân 
I yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 

I Bazı grev meseleleri olmuştur; hazindir. Hatırlar
sınız, işçinin tezgâhını kırdığı, makinesini kırdığı an-

I 1ar olmuştur. Bunlar, hep tertipler ve teşviklerle ol-
I muştur. Arkadaşlar, şunu gayet katî olarak söylüyo

ruz; bu memlekette işçiyi korumamak, işçiden yana 
I olmamak, işçinin hayat seviyesini standardım artır-
I mamak isteyecek, ne bir iktidar, ne bir parlamenter 
j düşünemiyorum. 

216 — 
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HASA'N ILDAN (Elâzığ) — Var, iktidar var. 

A. P. GROPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Sayın kardeşim, sen «var» der
sin; bu memlekette biz getiririz, biz yaparız, siz sa
dece lafını yaparsınız. Farkımız budur. Hangi eseri 
koydunuz, hangi eserde iş imkânı yarattınız, bana 
lütfen çıkın birkaç tane, birkaç kalem söyleyiniz? 
Yalnız yapılanları kötülemekten ileri konuşmaları gö-
türemezsek, bir şey yapamayız. Ben burada bir ikti
darın övgüsünü yapmıyorum ve o rakamlara girmi
yorum; ama şunu söylüyorum : Çalışma Bakanlığı
nın en büyük işlerinden birisi, işverenle işçi arasın
daki ahengi Anayasa ile yasalarla ve sosyal haklarla 
ferdin haysiyetine uygun bir şekilde ayarlamaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, niçin anlamamazhktan geli
yoruz... 

HASAN İLDAN (Elâzığ).— Anayasayı uygula
mıyorsunuz ki... 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün memleketimizde, ister sanayi kesiminde ol

sun, ister tarım kesiminde (Bunlar üretici kesimler
dir. Buradaki çalışmalar hizmet bölümündekilerden 
farklıdır. Memleketin gelişmesine, millî gelirine kat
kısı bulunan kesimlerdir) imkân temin etmek için iş
yerlerini. iş imkânlarını genişletmek mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepiniz şahit oluyorsunuz; bu, bugün değil, ben 

15 senedir bu çatının altındayım, 15 senedir her gün 
•«iş bulun» diye kadın, erkek gelir iş isterler, hatta 
yaşlı insanlar gelir, iş isterler. Bu, Türkiye'nin'bir 
derdidir. Bu derdi giderebilmek için pekâlâ bir anla-
yışm içerisinde hareket edilebilir. Bu meselelerde sen
dikaların da bir anlayış içerisine girmeleri lâzımdır. 
Sendikaların da memleketin sosyal imkânlarını, yarı
nını düşünür şekilde bir anlayışın içine girmeleri lâ
zımdır. Sendikalar arasındaki sürtüşmeler; kendi ara
larındaki bazı çıkarlardan doğan nahoş hadiseler, 
memleketin ekonomik gelişimine, ekonomik kalkın
masına mâni olur, bazı tatsızlıklara sebebiyet verir. 
Bunlar önlenmelidir. 

Muhterem bir arkadaşım burada «Sarı sendikanın 
karşısındayız» dedi. Arkadaşlarım bu sözü takdirle 
karşıladılar. Aynı anlayıştayız muhterem arkadaşlar, 
aynı anlayıştayız. Sendikanın gayesi, işçinin hak ve 
hukukunun müdafaasının dışında olmamalıdır. Elbet
te bu hak ve hukukun temini, bazı politik görüşlerin 
de iktidar olmasına bağlıdır. Bunu kabul ediyorum; 
ama meseleyi sadece siyasî bir mesele haline getirme
melidir. 

Ufak bir misal vereceğim. Çantamda notum var
dı; size bir gazete kupüründen bir örnek verecektim. 

Geçen sene İzmir'de genel grevin minyatür göste
risi mahiyetinde 24 saatlik bir grev yapıldı. Bu grevin, 
İzmir iş hayatına zararının bir kalemde yüz milyonu 
geçtiğini görürsünüz. İşte, böyle hareketlere tevessül 
ederken, bu hareketlerin ne getireceğini; getireceğinin 
götüreceğinden fazla mı olacağını, olmayacağını he
sap etmek mecburiyetindeyiz. Bunlar nasihat değil 
muhterem arkadaşlarım. Eğer konuşulanları bir na
sihat olarak düşünürsek, o zaman konuşmadan iş 
yapmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar konuşa konuşa, 
düşündüklerini ortaya koyacaklardır. Bazı konuşma
larımız bazılarımıza munis gelebilir, bazılarımıza gel
meyebilir; ama mesele bu noktada toplanmaktadır. 
O bakımdan, bizim Çalışma Bakanlığımızın daha ve
rimli bir halde çalışmaya geçmesi ve işçi haklarını ko-

BAŞKAN — Zatıâlinize söz vereyim, söyleyece
ğiniz bir şey varsa sıraya kaydedeyim. 

A. P. GRUPU ADİNA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; Türki
ye'de çalışma sisteminde bir bozukluk vardır. Bu, bi
zim sosyal yapımızdan gelmektedir. Bizde bir kişi ça
lışır, (çok yakın zamana kadar) 8 - 1 0 kişilik bir aile
yi besler. Bu, artık dünyanın bir çok yerinde kalk
mıştır. Çalışacak güce sahip olan ve çalışma yaşına 
gelen herkes, kendi kabiliyetine, kendi yapısına uy
gun iş bulmak mecburiyetindedir ve anaya babaya 
yük olmaz. Bizde aileler o şekildedir ki, evlendirir 
barklandırırsınız, hâlâ yardım edersiniz. İçinizde, ev
lendirdiği çoluğuna çocuğuna hâlâ kesesinden ödeme 
yapan birçok arkadaşlarımız vardır. Bu, bir gerçek
tir. Şimdi, bir işçi sizin karşınıza çıkar deıj ki, «Efen
dim ben, aldığım para ile geçinemiyorum.» «Ne alı
yorsunuz?»1 diye sorarsınız, bir üniversite mezununun 
aldığı kadar, hatta daha ha üstünde alır. «E... niye 
geçinemiyorsun?..» «Efendim, ben İC nüfusa bakıyo
rum» der. İşte o zaman haklı görülür. 1G nüfusa bu 
para yeter mi, yetmez mi; onu sizin takdirlerinize 
bırakıyorum. Sebep? Cemiyetimizdeki aile düzeninin 
bu tarzda gelişmiş olmasındadır. Çok şükür ki, bu 
son senelerde yavaş yavaş azalmaktadır. Bir eve bir 
kişinin getirdiği değil, birkaç kişinin katkısını temin 
edecek şekilde imkânlar doğmaktadır. Bu mesele bu 
şekilde hal yoluna girdikçe; elbet bir kişinin aldığı 
ile 10 kişi beslenirken, bir eve 2 - 3 kişinin aldığı para 
girdiği zaman, o evin geçim imkânı daha artabilir. 
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rurken, işverenle münasebeti kurarken, aralarındaki 
adliyeye intikal etmeyen nizayı kaldırmaya çalışırken 
gayet objektif olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dikkat ederseniz, bu Bakanlığın adı Çalışma Ba

kanlığıdır. Ne işçi bakanlığıdır, ne işveren bakanlığı
dır. O bakımdan Bakanlık, bu vasfını çok iyi ayarla
mak mecburiyetindedir. Ne sadece işçiden yana yan-
alyıp, ne de secdece işverenden yana yanlayıp da ha
reket edemez. Zaten kuruluşunun esprisine bu hare
ket tarzı imkân vermez ve böyle hareket edildiği tak
dirde çok yanlış hareket edilmiş olur. 

Sözlerimi topluyorum Sayın Başkanım. 
Bu bakımdan. Çalışma Bakanlığının yurt içi ve 

yurt dışındaki işçilerimizin, kanunlarla kendine verilen 
yetkiler içerisinde hakkına ve hukukuna sahip olmalı, 
işçimize imkân vermelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilmiyorum başka yerlerde var mı; bugün Tür

kiye'de memur, işçi olmak için âdeta çırpmır hale gel
miştir. Bu, bir noktada sevinilecek bir şeydir. Demek 
ki işçilerimize bazı hakların tanınmasında Türkiye" 
deki hükümetler, birçok imkân temin edebilmiş, im
kân sağlayabilmişlerdir. Dikkat ederseniz, sosyal im
kânlar, sosyal refah, ücret tespiti, asgarî ücret mese
leleri bizde ilk önce işçi kesiminde hallolur, ondan 
sonra memur kesimine intikal eder. Bu bakımdan, 
işçilerimizin bugünkü durumlarını elbette yeterli bul
mamakla beraber, Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü 
imkânları içerisinde kendilerine sağlanabilen sağlan
mıştır. Daha büyük imkânlar sağlanması için de Ba
kanlık kendisine düşen görevi yapmalıdır ve işçi - me
mur ayırımını da giderecek şekilde ücret ahengi ve 
dengesinin sağlanması gerektiğini arz eder, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Grupları adına ikinci kez söz talep 
eden sayın üye?.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adma ikinci kez söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(BaLkesir) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Adalet Partisi Grupu Başkanının konuşması, bizi 
de kürsüye davet etmiş oldu. İleri sürdüğü mütalaa
lara grupum adına karşılık vereceğim noktalar vardır. 

Önce, memlekette huzuru, hiç şüphesiz evleviyet-
le Cumhuriyet Halk Partisi istemektedir. Cumhuriyet 
Halk Partisi, iktidar mensubu arkadaşlarımızın bile

rek, ya da bilmeyerek zaman zaman eleştirdikleri bu
günkü bozuk düzenin yerine, daha adaletli, daha eşit 
esaslara dayalı bir düzen teklif etmektedir. Bu tek
lifinin iyice anlaşılabilmesi ve bütün vatandaşlar ta
rafından düşünülüp, konuşulup, kabul edilmesi için 
hsr şeyden önce, memlekette huzur havasının esmiş 
olması lâzımdır. Demek ki, vatandaşa ve halk kitle
lerine kabul ettirmeye çalıştığımız yeni düzenimizin, 
ancak sakin ve huzur içinde yaşayan bir toplum ta
rafından daha iyi ve daha kısa sürede anlaşılabilece
ğine inanmışızdır. Onun için kargaşa, Cumhuriyet 
Halk Partisinin prensiplerine ve hedefine kesinlikle 
aykırıdır. Bunu esaslı surette saptamak lâzımdır. Tür
kiye'de kimin kargaşa istediğini, kimlerin kargaşalık 
istediğini burada açıklama durumunda değilim; ama 
kargaşayı istemeyenlerin başında, az önce sıraladığım 
nedenlerden ötürü, Cumhuriyet Halk Partisinin gel
diğine kesinlikle kuşku yoktur. Bu bir. 

İkincisi; hiç şüphesiz yine memlekette çalışma ba
rışı kurulmalı, işverenle, işçi kesimi arasında, arkada 
şımm da az önce söylediği gibi, bir ahenk kurulmalı. 
Ahenk manevî yönde olduğu gibi, hiç şüphesiz mad
dî ölçüler içerisinde de karşılıklı haklara riayet edil
diği takdirde sağlam esaslar üzerinde kurulabilir. 
Türkiye'de bugün, toplu sözleşme nizamı yasaların 
teminatı altındadır ve süreleri içerisinde yenilenmek
tedir. Grev, işçiye bir hak olarak verilmiştir ve ge
rektiği zaman elbette ki, yasaların çerçevesi içerisin
de kullanılacaktır ve kullanılmaktadır; ama kabul et
mek lâzım ki, Türkiye'de öyle işverenler vardır; öyle 
müesseseler vardır ki, kendi girişimlerine işçi alırlar
ken, sendikalı olma, ya da olmama gibi bir ayırıma 
gitmektedirler, gidebilmektedirler. Türkiye'de öyle 
müesseseler sayabiliriz ki, ancak sendikasız işçileri al
makta, çalıştırmakta ve dolayısıyle sendikalardan do
ğan hakları taşıyan işçilere gerekli ilgiyi gösterme
mektedirler. Onun için elbette ki, çalışma hayatında 
bir kavga başlar. Diğer taraftan, arkadaşımın söyle
diği gibi, çalışan işçi, bu kapıda ben ekmek yiyorum; 
binaenaleyh, bu kapıya bağlı olmalıyım gibi bir ezik
liğin altında kalamaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O, eziklik 
değil beyefendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI 
(Devamla) — Kalamaz ve kalmamalıdır. Emek, hak
tır. Bilirsiniz üretimin en basit ekonomik koşullar al
tında üç unsuru vardır; sermaye, teşebbüs; ama üçün
cü olarak da emek. Bu üçüncü olmadan, üretimin so
nuçlanması, meydana gelmesi olanaksızdır. Nasıl ki, 
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sermaye bir hak olarak kullanılıyorsa, teşebbüs bir 
hak olarak kullanılıyorsa, emek de bir hak olarak 
kullanılır ve emekle işveren ile işçi karşılıklı ve eşit 
şartlar altında oturarak pazarlık yapmak suretiyle, 
«o bana ekmek veriyorsa, ben de ona emeğimi satı
yorum» havası içerisinde bir anlaşmaya girer ve o 
zaman Türkiye'de asıl barışma hayatı kurulmuş olur. 

C. H. P. olarak bu karakterin takipçisiyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşçi hakları bütün dünyada derece derece gökleri

mizin önünde verilmektedir, yürütülmektedir; ama 
Türkiye'de henüz hiç bir girişimde işçiler teşebbüse 
ortak edilmemiştir. Bir bakıma C. H. P. olarak işçi
lerin girişimlere ortak olması esasını savunuyoruz ve 
bunu da Türkiye'de huzurun ve çalışma barışının ko
runması için mevcut unsurlardan birisi sayıyoruz. 

O sebeple, işçi hakları, memleketimizde yeni yeni 
gelişmektedir, sendikalar yeni yeni gelişmektedir ve 
devletin himayesinin ağırlığını işçi problemleri üzeri
ne yansıtması, hakkaniyet esaslarına çok daha uygun
dur. Çünkü, asıl himaye edilmesi lâzım gelen, hakla
rını almakta güçlük çektiği için; âdil devletin, adalet
li devletin asıl ağırlığını işçi haklarının korunması yö
nünde kullanmasından yanayız. 

Bütün bunların bilinmesinde fayda gördüğüm 
için huzurunuza geldim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir nok
tayı arz etmek mecburiyetindeyim. 

Saym arkadaşımızın konuşmalarına tamamen ka
tılıyorum. Bizim, herhangi bir işçinin bir esir, bir kö
le gibi kullanılsın diye hiç bir düşüncemiz yok. Hakkı 
hukuku tespit edilsin, kanunlarda ne varsa kendisine 
verilsin ve işçi işverenle kendi hakkını koruyacak şe
kilde her türlü temasta bulunabilsin, otursun konuşa
bilsin. 

Muhterem Başkan, benim demek istediğim bu de
ğil. Benim demek istediğim, bizim geleneğimiz, göre
neğimiz, örf ve âdetimiz, işyerimize karşı saygılı ol
mak, oradan ekmek yediğimiz için, onu gözümüz 
gibi korumak şeklinde bir düşüncedir, bir espridir. 
Yoksa, işçinin hakkı, hukuku verilmesin, o arada kö
le gibi çalışsın değil. Katiyen bu değildir. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Asıl ekmek kapısı iş
çidir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, zaten bir yanlış an
lama oldu galiba. Saym Ege, «İşyeri sahibi»' demedi, 
«İşyeri» dedi. İşyeri, gerek sahibi için, gerekse işçi 
için müşterek bir imkân yeridir. «Buraya saygılı olun
sun, burası korunsun» şeklinde anladım ben. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir hususu belirt
meye mecburum; ileride herhangi bir meseleyi bize 
ihdas etmesin diye hatırlatıyorum. 

Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Konten
jan Grupu ve Millî Birlik Grupu Başkan vekillerinin 
seçimlerden sonra bize gelen isimleri dosyamızdadır. 
Grupları adına söz alan sayın üyelerin grup başkan
larından veya başkanvekillerinden önceden bir tez
kere göndermeleri şarttır. Bundan sonrası için bunu 
titizlikle arayacağım efendim. 

Şimdi, grupları adına ikinci kez söz talep eden sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Gruplar adına yapılan görüşmeler bitmiştir. Şa
hısları adına yapılacak görüşmelere geçiyoruz. 

Dokuz sayın arkadaşımız söz istemiştir; Sayın İs
mail İlhan, Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Sayın Fehmi 
Güneş, Saym Cevdet Aykan, Sayın Mehmet Feyyat, 
Sayın Ali Oğuz, Sayın Süleyman Ergin, Sayın Selâ-
haddin Babüroğlu ve Saym Sırrı Turanlı. 

Söz alan arkadaşlarımızın adedi altıyı geçtiği için 
lehte, aleyhte ve üzerinde olarak söz vereceğim. 

Sayın İsmail İlhan?.. Lehte. 
Saym Alâeddin Yılmaztürk?.. Yoklar. 
Sayın Fehmi Güneş?.. Aleyhte. 
Sayın Cevdet Aykan?.. Üzerinde. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yoklar. 
Sayın Ali Oğuz?.. Üzerinde. 
Sayın Süleyman Ergin?.. Yoklar. 
Saym Selâhaddin Babüroğlu?.. Yoklar. 
Sayın Sırrı Turanlı?.. Üzerinde. 
Sayın İsmail İlhan, buyurun efendim, lehte. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Grup sözcüleri Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşlerini dile getirdiler. Bir bağımsız üye ola
rak, ben de aynı konu üzerindeki düşüncelerimi be
lirtmeye çalışacağım. Ancak, bu konuşmama başla
madan evvel, Çalışma Bakanlığı mensuplarını huzu
runuzda saygı ile selâmlarım. 

Saym C. H. P. Grup Sözcüsü, Çalışma Bakanlığı 
ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görev ve yetkilerin
den bahsettiler. Ben, tekerrüre meydan vermemek 
için sadece İş ve İşçi Bulma Kurumu hakkında bir-

\ kaç kelime ile bu konudaki sözlerimi bitireceğim. 
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Gerçekten, gerek seçimden evvel ve gerekse se
çimden sonra başvurduğum bu kuruluş, Türkiye'de 
iltimassız, aracı olmadan işin yapılabileceğini en iyi 
bir şekilde göstermşitir. Bazen menfî cevap aldığım 
zaman, büyük bir endişe ile acaba başka politikacılar 
bu işi takip ettiği zaman nasıl bir netice alıyor, diye 
merak etmişimdir, bu işi takip etmişimdir; (ki, poli
tikacı olarak biliyorsunuz bu husus bizim için çok 
mühimdir) fakat bana «Sen yaptıramadın; ama ben 
bunu şu şahısla yaptırabilirim veyahutta bu şahısla 
yaptırabilirim.» diye benim yanımdan ayrılan o saym 
hemşehrimin başka şahıslara başvurduğu zaman da 
aynı cevapla döndüğünü görünce, bir parlamenter 
olarak veyahutta daha evvel Tarım Bakanlığında ça
lışan, sırf vatandaşa yardım etmek için koşan bir 
kimse olarak duyduğum mutluluğu şurada belirtmek 
istiyorum, işte, Türkiye'nin en mühim, en önemli so
runlarından bir tanesi de budur; aracı olmadan, ara
ya vasıta koymadan iş yapabilmemiz. 

Türkiye'de eğer şu anda «Efendim, olmayacak iş 
yok; yeter ki, adamını bulasın» diyen zihniyeti or
tadan kaldırmak için bu kuruluş mümkün mertebe, 
bilhassa yabancı memleketlere (Çünkü, o konularda 
çok fazlasıyle gittim) gönderilen işçilerle ilgili konu
larda aracı olmadan, olacaksa, mutlaka yapmıştır; 
olmayacaksa da, hiç bir zaman yapmamıştır. Prensip
leri tam manasiyle uygulamıştır. 

Son günlerde, bilhassa aktüel bir konu halini at
mış olan referandum konusuna değineceğim. 

Yargıtayın referandum ile ilgili vermiş olduğu ka
rarı vesile yaparak, bu yüksek adlî makamı kötülemek 
için kampanya açmış olan şahısların doğru yolda, hak 
yolunda olmadıklarını bu yüce kürsüden tekrar belirt
mekten kıvanç duymaktayım. 

Referandum ile ilgili her türlü kanun tekliflerini 
görüşmeye, icabında desteklemeye hazır olduğumu be
lirtirim; fakat kanunlarda yeri olmadığı halde, yorum
larla hâkimlerin kendilerini Medenî Kanunun 1 nci 
maddesine göre vazııkanun yerine koyarak bu hususta 
karar vermeleri hukukî açıdan mümkün değildir ve 
Medenî Kanunun sözünü ettiğim maddesinin gayesi 
de, kanun yapma yetkisini Meclisten alıp hâkime ver
mek değildir. Madde bu anlamda değildir, belirtmek 
istiyorum. 

Tarım Bakanlığı Hukuk Müşaviri iken, bilhassa 
işçi - işveren ilişkilerini üzerime almış ve bu konular
da birkaç sene çalışmış bir arkadaşınız olarak tezleri
me devam etmek istiyorum. 
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Bir misal vermek istiyorum bu konuda; şahıslar
dan bahsetmeyeceğim. 

Tarım Bakanlığıyle bir sendika arasında bir ihti
lâf çıkmıştı. Tarafsız aracı bulduk ve tarafsız aracıyle 
beraber konuları hallettik. 36 maddelik bir anlaşmaz
lık konusu vardı; üç madde üzerinde anlaşma olmu
yordu. 

1. Bayramlık elbise isteniyor. 
2. Farklı zam isteniyor. «(A) sendika mensupla

rına Tarım Bakanlığının vermiş olduğu zamdan 50 ku
ruş daha fazla versin ki, ben o sendikadaki işçileri 
kendi sendikama çekeyim.» diyor. 

3. Yemek bedelini nakten istiyor. 
Tarım Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak ben diyo

rum ki, «Benim yediğim yemeği, işçi de benim yanım
da otursun, yesin.» «Hayır efendim, aynen değil, nak
ten ödensin.» diyor. 

Kusura bakmayın, bunları anlatıyorum; tarafsız 
aracıya dedim ki, «Sizi tarafsız aracı olarak seçtim, 
bakın bir devlet memuru olarak bana bayram elbisesi 
veriliyor mu? Şu işçilere yardım edelim, konuyu ger
çekten greve götürmeden halledelim.» 

Yardımcı olamadılar; işçiler greve gitti. İşçi temsil
cilerine, sendikacılara yalvardım, greve gitmeden ev
vel, «Tarım Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak sizin 
haklı gördüğüm ve % 100 haklı olduğunuz konular
da Tarım Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde size kar
sı görevimi yapamazsam, burada bir gün kalmayaca
ğım: haksızsınız.» dedim. 

Ben, hayatın! işçi olarak kazanmış bir kimseyim. O 
günlerde duyduğum üzüntümü belirtemiyorum. Be
nim o aziz ve sevdiğim işçi Necatıbey Caddesinde 40 
gün greve gitti, 40 gün sonra bana geldi, dedi ki, «İs
mail haklıymışsın.» 

Sendikacı, aradan iki sene geçtikten sonra, bir suiis
timalden dolayı Zonguldak'da 2,5 yıl ceza yedi. Zim
metine 76 bin lira geçirmiş, şimdi ismini söylersem he
piniz tanırsınız; ama söylemek istemiyorum. 

Tarım Bakanlığı, işçinin babası ve orada çalışan, 
çeşitli genel müdürlüklerde görev yapan işçiler de 
onun evlâtlarıdır. Meseleye bu açıdan bakmak mec
buriyetindeyiz. 

Bu bakımdan sendikacıya, işverene ve işçiye çok 
fazlasıylc mühim görevler düşmektedir. Bu anımı bu 
şekilde belirtmek istiyorum. 

İşçilerden bahsettiğimiz bugün merhum Seyfi De-
mirsoy'u anmamak mümkün değildir. Allah gani gani 
rahmet eylesin. Türk işçisinin bugün kavuşmuş olduğu 
•imkânlar için doğru, dürüst yollardan nasıl mücadele 
ettiğini çok iyi biliyoruz, 
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işsizlikten bahsediyoruz... Bana her gün Muş'tan 
-20 kişi gelsin, ben onları hastaneye yatırabilirim, müm
kün mertebe onlara yardımcı olabilirim; fakat bana 
Muş'tan ayda bir şahıs gelse, o şahıs benden iş istese, 
iş bulamıyorum, sıkıntı çekiyorum. Nasıl bulacağız?. 
Yatırımlar durmuş, kaç senedir yatırım yapmak müm
kün değil. Yatırım olmayınca işçiye nasıl iş bulabilir
sin?. Mümkün değil. Onun için mutlaka ne yapıp 
yapıp yatırımlara önem vermemiz gerekir kanısında
yım. 

500 bin kişi işsizler ordusuna karışmaktadır. Al
manya'dan dönmekte olan işçilerin sayısını Sayın 
C. H. P. Grupu Sözcüsü söylediler. Ne yapmamız lâ
zım; ona karar vermemiz gerekir. Hiç bir gün kay
betmeye lüzum yoktur. 

8 - 10 gün evvel Münih'teydim; işçiler etrafımı al
dılar, «Senatör Bey, Türkiye'de büyüklerimize selâm 
söyleyin, biz burada birinci, ikinci, üçüncü değil, dör
düncü sınıf vatandaşız, bize yardım etsinler. Bir gün 
dahi burada çalışmak istemiyoruz» dediler. «Şirin» is
mindeki film orada çalışan vatandaş üzerinde o kadar 
menfi bir etki yapmış ki, işçiler kan ağlıyor. 

Müsaade ederseniz, bu konuyu üç beş kelime ile 
belirteyim. Vaktim müsait mi bilemiyorum? 

BAŞKAN — Vaktiniz var efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Efendim, «Şirin» 
ismindeki filmin konusu şu : 

Türkiye'de bir kızcağız, gönlü razı olmadığı hal
de birisiyle evlendirilmek isteniyor; sonunda bu kız
cağız Almanya'ya kaçıyor. Almanya'da ç&şitli şahısla
rın yanında istismar konusu oluyor. En ilginç tarafı, 
Türk işçisini beyninden vuran en ilginç tarafı şurası; 
bu kız sonunda bir Yunan'lı tarafından korunuyor, 
Yunanlı ona hamilik yapıyor. Güya Yunan'lılar bu kı
za sahip çıkıyor ve daha sonra kız orada iğfal edili
yor; fakat en sonunda kız diyor ki, «Ben Türkiye'ye 
dönemem, artık bu duruma düştükten sonra memle
ketime dönemem, ben ya ölürüm veyahutta burada 
kalırım.» 

işte bu film, Türk işçisini beyninden vurmuş. Bu 
bakımdan; dün akşam dile getirmedim, bazı arkadaşlar 
dile getirdiler, Hükümetin bu konuda ne yapıp yapıp 
mutlaka bazı demarşlarda bulunmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Büyük ve Aziz 

Türkiye'mizin şu içinde bulunduğu durumdan kur
tarılması için, yabancı memleketlerde çalışan 1 - 1 , 5 
milyona yakın Türk işçisini Türkiye'ye çektiğimiz za-
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man bunlara sıcak kucağı açmak için, bunları iş im
kânlarına kavuşturmak için, iktidarda ve muhalefette 
bulunan bütün partiler el ele verip bu güzel yurdumu
zu imar etmek için, birlik ve beraberlik içinde müca
dele vermek üzere ne zaman birleşeceğiz?. 

Bir bağımsız üye olarak, burada bazen belki şu ve
ya bu partinin hoşuna gitmeyecek bazı şeyler söylü
yorum. Şunu belirtmek istiyorum ki; mümkün mer
tebe partilerce alerji duyulan konulara değinmek is
temiyorum, eğer partiler arasında bir birleşme, bir an
laşma ve bir ahenk olursa, ahenkli bir çalışma olursa 
en mutlu şahıslardan birisi ben olurum. Seçimi kazan
mam, kaybetmem mühim değildir. Mühim olan, Türki
ye'nin kurtarılmasıdır. 

Sizleri, Çalışma Bakanlığının mensuplarını huzu
runuzda saygı ile selâmlar, bu bütçenin Çalışma Ba
kanlığı mensuplarına, Aziz Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Güneş, buyurunuz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Çalışma Bakanlığının ulusal, ekonomik ve sosyal 

yaşantımızdaki ağırlığı, istihdam sorunları üzerindeki 
önemli rolü, emek ve sermaye ilişkilerindeki iş barışı
nın sağlanması konusundaki son derece krtik görevi, 
tartişılamayacak derecede açıktır, belirgindir. 

Bu görevlerin sağlıklı, etkin, ekonomik, süratli bir 
biçimde yerine getirilebilmesi için, önce Bakanlığın 
kendi içinde uyumlu bir çalışma içinde olması gereği 
vardır. 

Özellike, Bakanlığın üst yönetim düzeyinde bu uyu
mun sağlanması, etkin bir çalışmanın da ilk ve vaz
geçilmez koşuludur. 

Burada değineceğim bir uygulama, bu gereğin Ba
kanlıkta realite edilemediği izlenimini vermektedir. Bu 
üst yönetim kademelerinde kadrolaşma hareketi ger
çekte tartışılabilir ve galiba bugün memleketimizde en 
çok tartışılan konulardan biridir. Siyasî iktidar de
ğiştiği zaman üst yönetim kademelerinde, üst yöneti
ciler arasında bir kadrolaşmaya gidilmelidir, gidilme
melidir, nereye kadar gidilmelidir; karar makamına ka
dar mı ,icra makamına kadar mı?. Bu tartışılabilir. 

Aslında bu kadrolaşma meselesi sadece bizde değil, 
başka memleketlerde de var. Amerika'da «Spoil 
system» diye bir sistem var. Ancak, bu sistemi de ge
tirirken, uygularken bir önemli nokta hiç gözden ka-
çırılmamaktadır ki; hukuk dışına çıkılmamakta, yar
gıya baş kaldıramamaktadır. Eğer, bugünkü uygulama 
doğru, geçerli görülmüyorsa, bunun çaresi, bugünkü 
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hukuka karşı çıkarak, baş kaldırarak değil, bugünkü 
hukuk düzenlemesini değiştirerektir. Bu yapılmadan, 
bugünkü yasal gereklere uymak zorunluluğu vardır. 

Ülkemizde sanıyorum ki, alışılmış haksızlıklar, hak 
yerine geçmektedir. Bunun sonucu olabilir; Bakanlık
taki bir yanlış uygulamadan söz etmek istiyorum. 

Tespit edebildiğime göre süreç şöyle işlemiş; Sayın 
Bakanın göreve başlamasından sonra, bir başka deyiş
le, bugünkü siyasî iktidarın kurulmasından sonra, iş 
müfettişleri arasında anlamsız görünen bir dağıtıma 
haşlanmış. Bakanlığın en dinamik ve en uzman kadro
sundan oluşması gereken Dış Hizmetler Genel Müdür
lüğüne bazı ciddiyeti tartışılabilir sınav şekliyle, uz
manlıktan çok politik akrabalık göze alınarak bir kı
sım tayinler, atamalar yapılmaya başlanmış. İş güven
liği kadrolarının, doktor gibi, mühendis gibi, kimya- -
ger gibi meslek mensuplarıyle doldurulması gerektiği 
halde, bu kadrolara da daha çok sosyal bilim eği
timi görmüş ve yine zannederim ki, siyasî akrabalık 
durumu nazara alınarak bazı atamalar yapılmaya baş
lanmış. 

Şimdi, benim aslmda itiraz etmek istediğim bunlar 
değil. Bu işlemler yapılırken, Bakanlığın üst kademe
sindeki üç yönetici bu konudaki uyarı görevini yap
mışlar. Demişler ki, «Bu uygulama, şu şu şu nedenlerle 
yanlıştır, kamu hizmetinin etkin, ekonomik, doğru gö
rülmesine mani olur.» Bunun üzerine, tabiî bu üç yö
netici bir handikap gibi görülmeye başlanmış olmalı, 
üç yönetici Sayın Bakanın emirleriyle yerlerinden 
alınmıştır. Damştaya başvurulmuş, Danıştay Bakan
lıktan, «Bu adamları niçin yerlerinden aldınız? Bize 
bildirin, savunma gönderin.» demiş. Ham', bu adam 
hırsız mı, arsız mı, namussuz mu, komünist mi, gö
rev verdiniz yapmadı mı, falan.. Verilen cevabı arz 
etmek istemiyorum; bir makaleye dayanılıyor, «Şu 
makalede şöyle yazılmıştı, falan zamanda böyle ol
muştu..» gibi, Danıştay bunu nazarı itibara alamı
yor; kanımızca alınması mümkün de değil, iki kez yü
rütmeyi durdurma kararı vermiş ve bu tasaruf, Danış
tay tarafından karara da bağlanmış; yani dava bitmiş, 
bu tasarruf Danıştayca iptal edilmiş. Herhangi bir 
yürütmeyi durdurma kararı karşısında değiliz şu an
da, iptal edilmiş. Zaten yürütmeyi durdurma kararla
rına da uyulmamış, başka bir göreve, daha önce amiri 
olduğu kişinin emrine ve galiba da müktesebatnım 
altında bir yere tayin edilmiş bir kısmı, Orada da git
mişler, «Bu durum aydınlanıncaya kadar çaü^/ız». de
mişler, bu üç kişi çalışmış. Dava bitmiş ve tasarruf ip
tal edilmiş. Bu tasarruf iptal edildikten sonra. Sayın 1 
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Bakan bu üç yöneticiye, Cumhuriyet tarihinde zanne
derim bir benzerine Taslamayacağımız bir yazıyle bu 
iptal kararını uygulamayacğını, buna uymayacağını bil
dirmiş. 

Dedikleri şu: «Bazı hukukî mülâhazalarla mahke
menin bu karârına uymayacağım.» 

Ben hasbelkader, yargı kesiminde kürsünün bu ta
rafında da, o tarafında da çalışmak şerefini taşı
dım. «Hukukî mülâhazayla mahkeme kararına uyul-
mayacağı» sözünü anlayamadım, çok özür dilerim. 
Bunun üzerine, «Hukukî mülâhazayla bu mahkeme 
kararına uymayacağım, size de maaş vermeyeceğim.» 
demiş, maaş vermemeye de başlamış. Üç yüksek dere
cedeki yönetici maaş alamaz durumda.. 

«Maaş vermeyeceğim» şeklindeki tasarrufun aley
hine de Yargıtaya gidilmiş, Yargıtay bunu da iptal 
etmiş; «Yapamazsın böyle şey» demiş. Maaş verme
dikleri, Ankara Sulh Hukuk Yargıçlığınca tespit edil
miş, tespit dosyası var. Yazmışlar, «Sayın Bakanım, 
şu şu kararlar karşısında biz görevimize başlayacağız». 
demişler. Bakanlığa gidiyorlar, geliyorlar; bir odada 
da oturuyorlar. Ancak, ne maaş alabiliyorlar, ne gö
revleri var. 

Sayın Devlet Bakanı Karaca burada demişti ki, 
«TRT konusundan başka bizim Danıştay kararına 
uymadığımız olmamıştır. TRT konusu da şöyledir.» 
diye açıkladılar. Doğrudur, yanlıştır; onu tartışamam, 
ama burada bir tane görüyoruz ki, Hükümet buna 
uymamaktadır. 

Sayın Bakanım, şahsınızla ilgili hiç bir konu yok. 
Ancak, belki içinde bulunduğunuz Hükümet esprisi 
içinde böyle bir hareket zorunda kalmışızdır. Size bazı 
sualler tevcih etmek istiyorum. 

4 . 12 . 1875 tarih 1746, 1747, 1748 sayılı yazıların
da ileri sürdüğü ve mahkeme kararlarına uyulması 
mümkün olmadığını söylediğiniz hukukî mülâhazaları; 
hukukla iştigal ediyoruz, öğrenmek istiyorum. Lütfen 
açıklayınız. 

Bakanlığın hukuken Müsteşarı ve müsteşar yardım
cıları olan bu üç yöneticiye, toplam 14 tane mahkeme 
kararma rağmen, üç aydır maaş ödenmiyor. Bu, doğ
ru mudur? 

Gerçi bu konuda mahkeme tespiti var. Bir kere 
de zatıâliniz lütfen açıklayınız. Doğru ise, sebebini 
de öğrenmek istiyoruz. 

Mahkemenin iptal kararı, hem bu kişilerin oradan 
alınmasına, hem yerine tayin edilen kişileri kapsamak
ta. onlara şâmil. O halde, şu anda müsteşar ve yar
dımcıları olarak fiilen bu mevkileri işgal eden kişiler, 
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mahkeme kararıyle bu sıfatları iptal edildiğine göre. 
hukuk dışı olara'k orada oturmuyorlar mı? Onların im
zaladıkları ödeme emirleri hukuken geçerli mi? Onlara 
o kadrodan maaş vermeniz hukuken mümkün mü? 

Bu, hangi hukukî mülâhazaya dayanıyor? Bunu 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Süreniz bitmek üzere, Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Hay hay 

efendim, toparlıyorum. 
Buna rağmen, iptal kararıyle ortadan kaldırılmış 

göreve yeniden tayin edilmek konusunda son yazdı
ğınız yazının da hukukî bir geçerliliği var mıdır? Bunu 
da açıklayınız. 

Son olara'k Sayın Balkanım, bu işlemlerin 18 yıllık 
Devlet görevlisi üç yöneticiyi çoluk - çocuguyle aç 
bırakan bir işkence olduğu, Ceza Yasasına aykırı bir 
suç olduğu, tazminat kurallarına aykırı bir haksız fiil 
olduğu düşünülmüş müdür? 

Bunun çok daha üzerinde ve gönülden inandığınızı 
bildiğim vicdan ve din kurallarıyle Tanrı buyruklarına 
göre, bu üç kişinin çoluğuyle - çocuguyle üç aydır 
maaşsız, aç, kırgın, üzgün bırakılmalarının günahı dü
şünülmüş müdür? 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan üzerinde, buyu

run efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin hakikaten üzerinde 

konuşacağım. 
Grupları adına konuşan değerli arkadaşlarımın, 

Bakanlğın çalışmalarını ve Bütçesini sistemli şekilde 
yaptıkları eleştiride, 1946 yılında kurulan bu Bakan
lığın temel görevinin çalışma hayatımızı düzenlemek 
olduğu tekrar tekrar belirtildi. 

Şimdi, bu çalışma hayatını nasıl düzenleyeceğiz?. 
Bir defa, Türkiye'de işsizliği ortadan kaldırarak, 
herkese bir iş imkânı sağlayarak. Aynı zamanda, çalış
ma hayatını düzenlerken, bir de gelir dağılımını, gelir 
adaletini sağlamaya dikkat edeceğiz. Bu uygulamada 
ülke ekonomisini kalkındırmayı, ülkedeki sosyal ve 
ekonomik kalkındırmayı sağlayacağız, Türkiye'nin kay
naklarını harekete getireceğiz ve bütün bunları bir ça
lışma barışı, sosyal bir barış içerisinde gerçekleştire
ceğiz. 

Şimdi, son yıllara baktığımız zaman, çalışma hayatı 
iîe ilgili bazı rahatsızlıkların arttığını görüyoruz ülke
mizde. Meselâ, son yıllarda işçi sendikalarının; resmî 
sendikaların, ya da Türk - İş'in onaylamadığı, doğru 
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bulmadığı bazı grevler oluyor. Ya da yasal sayılma
yan, yasaya karşı bazı grevler oluyor ve bu grevler 
bazen hem kanunların hudutlarını aşıyor, çoğu du
rumda da bizim kültürel anlayışımızın hudutlarını 
aşıyor. 

Öbür taraftan, işveren yönünden; işveren de işçi 
çalıştırmayı, ya da çok işçi çalıştırmayı bir sakınca 
sayıyor, sermayesini teknolojinin daha yoğun olduğu 
alanlara yöneltmek, meselâ milyarlık bir iş kurmak is
tiyor; fakat bu işi çok sınırlı sayıda işçi ile yönetmeyi 
tercih ediyor. Tabiî bu tercih, bizim ülkemiz için; yani 
emek - yoğun değil de, teknoloji - yoğun bir tercih, 
bizim toplum hayatımızın ihtiyaçlarına uymadığı gibi, 
Çalışma Bakanlığının koruması gereken çalışma haya
tının düzenlemenin felsefesine de uymayan bir tu
tum. Bu rahatsızlığın belirtileri olarak başka şeyler de 
söyleyebiliriz. Hepimizin bildiği, Türkiye'de büyük şe
kilde, her yıl bakıyoruz, işsiz sayısı artıyor ve gene 
bakıyoruz ki, çalışmada verimlilik düşüyor, çalışanla
rın bir kısmı marjinal sektör dediğimiz o sektöre ka
yıyor ve hem orada kullanılan sermaye, hem orada kul
lanılan işgücü toplum için yararlı olmuyor. Bir sürü 
belirtileri var. Diyelim, iş kazalarının sayısı artıyor 
ve bütün bu belirtiler toplumdaki huzursuzluğun da 
birtakım nedenleri oluyor. 

Şimdi, bu belirtilerin nedenleri değişik şekilde izah 
ediliyor. İşverenin tutumu, ülkedeki hayat şartlarının 
her yıl, hergün biraz daha güçleşmesi, işçiyi birtakım 
taleplerin sahibi yapıyor, işveren de bu talepleri; 
ister kamu sektöründe olsun, isterse özel sektörde ol
sun, haklı bulmuyor, ekonominin kaldırabileceği hu
dutların ötesinde buluyor. Bunlar tartışılabilecek, ko
nular. Enflasyonun, çalışanların, dar gelirlilerin, orta 
gelirli grupun hayatı üzerindeki etkileri, demokrasimiz
le ilişkisi ve ona kısa vadede etkisi üzerine bazı şey
ler söylenebilir. 

Benim söylemek istediğim konu o değil; yani iş
çinin öne sürdüğü, ya da işçi temsilcilerinin öne sür
düğü tartışmaların haklı, ya da işverenin öne sür
düğü tartışmaların haklı olup olmadığı değil. Benim 
tespit edebildiğim şey şu: Bu gelişmelerin ülkede birta
kım huzursuzluklar yarattığıdır. Fakat çatışmaların ga
yet tabiî belli ölçüde olması lâzım. 

Bugün Çalışma Bakanlığının tutumu ne?. Şimdi, 
30 yıllık bir Çalışma Bakanlığımız var; 1946'da kurul
muş. Bazı arkadaşlarım değindiler; Batıda çalışma ha
yatının hayattaki önemi nedeniyle, bu bakanlığın çok 
yönlü ve çok özel bir durumu vardır. Türkiye'ye bak
tığımız zaman; hiç olmazsa benim gözlerimle, son on 
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yılda bu bakanlığın çalışma hayatında başarılı olduğu
na inanmıyorum, çalışma hayatına yeni fikir getiren, 
bunu düzenleyen bir bakanlık olarak göremiyorum. 

Bazı, bu işçi ve işveren münasebetleriyle ilgili 
kişisel, temaslarım içerisinde gördüğüm şu oldu: Ka
mu, bu konuda işçinin talepleri karşısında yeteri bil
giye sahip değil. Tabiî görüşmeler, özellikle toplu 
sözleşmedeki görüşmeler, gerçek bilgiye dayanmadığı 
zaman duygusal oluyor ve kişisel plana düşüyor. Şa
yet o kamu kuruluşunun başında bulunan Bakan, 
mizacına göre, «Haydi 50 'kuruş daha benden, 1 li
ra daha benden, şu da benden» tarzında kamu sorum
luluğu ile bağdaşmayan bir tutuma giriyor ve bu da 
bazı zincirleme hareketleri başlatıyor, işte, «Şurada
ki bunu aldı, buradaki bunu aldı. Niye bana veril
mesin?...» diye gidiyor. Ya da, şayet işverenin sosyal 
anlayışı bunlara müsait değilse, sert bir tutuma giri
yor ve işçiyi birtakım istenmeyen davranışlara it
mede, bu tutum da bazan neden oluyor. Bu bilgi 
eksikliği ve metot yokluğu, toplumda çalışanın ve ça
lıştıranın birbirini haksız şekilde kınamasına ve ka
muda herkesin mizacına göre seçeceği bir imajın 
oluşmasına neden oluyor. 

Biz, Türk - tş'in bazı konularda, meselâ asgarî 
ücret konusunda düşüncesi nedir, duyarız. îşvere 
nin bu konudaki görüşü nedir, onu duyarız; ama Ça
lışma Bakanlığının görüşü nedir; çoğu zaman bir gö
rüşü var mı, bunu da bilmek, tespit etmek güç olu
yor. Pek çok konular tartışılıyor; işçi - memur ay
rımı, gibi bir sürü şeyler tartışılıyor; bakıyorsunuz, 
Çalışma Bakanlığının kamuda oluşturduğu; hakem 
olması gereken ve bu çalışma hayatını düzenlemesi 
gereken bu Bakanlığın kamuda oluşturduğu ve bizim 
tartışmalarda miyar kabul edeceğimiz bir görüşü ol
muyor, ya da bu bize iletilmiyor. Bunu, kamu göre
vinin ifasında ciddî bir eksiklik sayıyorum. 

tkinci Föylemek istediğim husus şu: Bizim Ana
yasamız tabiî çağdaş medeniyetten etkilenmiş; ama 
bizim Anayasamız, çağdaş medeniyetin verileriyle bi
zim toplumumuzun kendi ihtiyaçlarına bir sentez yap
mıştır, keadine göre birleştirmiştir. Bu Anayasa, te
mel felsefemizi ortaya koymuştur. Biz bugünün ihti
yaçlarına göre onu tefsir ederken belki, gelecekten 
ve dünden farklı olabiliriz. İhtiyaçlar değiştikçe, tef
sir de değişecektir. 

Kendimize mahsus bir kültürümüz, kendimize 
mahsus birrakım göreneklerimizin, geleneklerimizin, 
ihtiyaçlarımızın olduğu bir gerçek. Bu gerçek içeri
sinde çalışma hayatımızı değerlendirmemiz ve düzen

lememiz lâzımdır. Bunu şu misalle arz ede
yim; hangi kesimdeki çalışanları işçi sayacağız, nele
ri memur sayacağız; ya da hangi hizmetleri kamu 
sorumluluğunda temel görevler sayacağız, hangileri, 
meselâ o iş sahasında greve gidilmesine müsaade et
tiğimiz hizmetler olacak?... Bunda, Batıda birtakım 
yeni fikirler gelişiyor. Batıda gelişen fikirler yayın
lar şu: Toplum hayatını, toplumun günlük işleyişini 
toptan etdleyen hizmetlerin temel kamu sorumlusu 
sayılması ve burada çalışanlara grev hakkının tanın
maması. Meselâ, dünyanın çoğu ülkelerinde doktor
lara grev hakkı tanınmıyor. Niye?... Gördüğü hizme
tin niteliği nedeniyle. Şayet bu hizmet reddedilirse, 
insan hayatı temelden tehlikeye giriyor. Bazı hizmet
ler vardır; diyelim ki, çöpçülerin yaptığı hizmetler. 
Bu hizmetler yapılmazsa, toplum sağlığı, toplumdaki 
yaşayış toptan felce uğruyor ve düzelmeyecek teh
likelere giriyor. Tabiî, bir temizlik işçisinin yaptığı 
hizmetle bir sigorta şirketinde çalışan kişinin hizme
ti, kamu yönünden, kamu hizmetlerinin işleyişi yö
nünden değişik. Burada bizim kendimize uyan dü
şünceleri oluşturmamız ve uygulamamız lâzım. Ba
kanlığın bunda başarılı olmadığına inanıyorum. Ba
kanlığın, benim bilebildiğim bir Ortadoğu Çalışma 
Enstitüsü vardır ve onun da birtakım görevleri var
dır; bunları daha geniş şekilde çok yönlü bir yakla
şımla uygulayabilmesi lâzım. 

Bir yanlış anlaşmaya meydan vermemek için şu-. 
nu ifade edeyim Sayın Başkan, son cümle olarak. 
Gayet tabiî işçi ve memur ayırımında temel neden; 
insan Türkiye'de görüyor ki, işçi olursa daha fazla 
para alıyor. Adam bir Bakanlıkta odacı, aldığı dü
şük ücret; başka bir yer toplu sözleşmeye girdiği za
man, aynı işi gören insan iki maaş ikramiye alıyor. 
Değişik şeyler... Bu tarzda; yani kamu, aynı hizmeti 
gören insana aynı ücreti vermezse, o değişik ücret 
alanların birtakım aşırı hareketlere girmeleri ve bir
takım tepki göstermeleri doğaldır. Bunları yasal yön
den düzenlemek geniş bir yaklaşım içerisinde müm
kün olabilecektir ve bu da öncelikle Çalışma Bakanlı
ğının görevidir. 

Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Yılmaztürk?... Yok. 
Sayın Mehmet Feyyat?... Yoklar. 

Sırayı takiben lehte konuşmak üzere Sayın Ahmet 
Nusret Tuna, buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplarımı
zın muhterem sözcüleri gerekli tafsilâtta mevzuu eleş
tirdiler. Ben, bize düşen şu kısa zaman içerisinde 
bazı noktalara temas etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin bir numaralı derdi, bugün maalesef 

işsizliktir. Pek çok dertlerimiz, problemlerimiz var; 
fakat bunun başında işsizlik gelmektedir. 

Şirridi, işsizlik bu kadar had hale gelince; İş ve 
îşçi Bulma Kurumuna düşen vazife de, bütün cid
diyeti ile kendisini göstermektedir. Bu müessese, iş 
ve İşçi Bulma Kurumu, bir nevi fırsat eşitliğini temin et
mek üzere; pek çok hizmetleri meyanında fırsat eşitliğini -
de tahakkuk ettirmek gayesi ile kurulmuş bir teşki
latımızdır. Şimdi maalesef, iş bulma bakımından va
tandaşlarımızın büyük şikâyetleri var. îş ve îşçi Bul
ma Kurumuna bu hatayı sureti kafiyede affetmiyo
rum. Fakat îş ve îşçi Bulma Kurumunu kuran ka
nunun tatbikatında, bakanlıkların, Devlet dairelerinin 
hassasiyetle çalışmadığını ifade etmek istiyorum. Bu
gün îş ve îşçi Bulma Kurumu vasıtasiyle işsizlere 
adaletli, fırsat eşitliğine uygun iş bulunması tanzim 
edildiği halde, maalesef Bakanlıklar, resmî daireler 
ihtiyaçlarını bu kuruma bildirmiyorlar, kendileri alı
yorlar; bazı ahvalde yıllarca iş arayan kimse bekledi
ği halde yeni iş isteyen bir kimse iş bulma imkânına 
kavuşuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir cemiyeti en fazla tedirgin eden işsizliktir. Bu 

adaletsiz tatbikat yahut resmî dairelerin bu mevzuda 
işçi temininde gösterdikleri ihmal, vatandaş vicdanın
da bir ıstırap yaratmaktadır. Elbet Çalışma Bakan
lığının bazı tedbirler alması, bu resmî müesseseleri 
uyarması mümkündür. Bu bakımdan, bu sahada bir 
fırsat eşitliğini temin etmek suretiyle, hiç olmazsa 
adaletsizlikten şikâyeti kaldırmada bir gayret göster
mesini Sayın Bakanımızdan rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dokunmak istediğim bir diğer mevzu da, «İşçi» 

tarifinin memlekette husule getirdiği huzursuzluktur. 
Elbet normlar, kanunlar, objektif kaideler, zamanla 
gelişen yeni fikirler karşısında elbette değişecektir. 
Biz çalışma hayatına, işçiyi iş akdi ile bağlı olan kim
se diye başladık, biraz bu tatbikat geçtikten sonra, 
amme kudretini bir kıstas olarak aldık; «Amme kud
retini devamlı olarak kullanan kimse memurdur. Yap
tığı hizmette amme kudreti ağır basmayan kimse iş
çidir.» dendi. Bir başka tarifle, beden ve fikir çalış
masına göre tarife kalktık; fakat tek tarifle bu büyük 

işçi camiasını bir kategoriye ayırmak mümkün ola
mazdı, olamadı; şikâyetler vardı, devam etti. Bun
dan sonra, benim kanımca isabetli olarak bütün ça
lışanların; bu kıstasların ışığı altında, bir komisyon 
marifetiyle işçi olup olmadıklarının tespiti gibi bir 
yola gidildi ki; doğrudur, isabetlidir. 

Şimdi, elbet burada bazı grupların menfaatlerinin; 
menfaat de değil de, kıyıdan menfaat gibi gözüken 
hallerinin zarara uğraması dolayısıyle büyük şikâyet
lere sebebolduğunu görüyoruz. Şikâyet yükseldi mi, 
msaleszf bir de dönüş müşahade etmekteyiz. Arka
daşlar, bu kabil mevzular çalkantıya gelmez; tetki-
kat esaslı yapılmalıdır, haklı yapılmalıdır, adil kıs
taslar bulunmalıdır. Artık bulunduktan sonra da fi
lân ekip fazla şamata yaptı, diye varılmış olan ana-
prensip kararından rücu edilmemelidir. Bunu rica 
ediyoruz. 

Bu mevzuda şunu da arz edeyim; bu gürültülere 
hakikaten Devletin, işçilerine temin ettiği menfaat ka
dar, memurlarına menfaat temin edememesinin se
bep olduğu meydandadır. Aradaki bu farklılığı gi
dermeye matuf Hükümetin göstereceği gayret, bu şi
kâyetleri azaltacaktır kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bazı konuşan arkadaşlarımız, «Biz Halk Partisi 

olarak, bozuk düzenden dolayı yeni bir düzen istiyo
ruz» diye buyurdular. Biz, cemiyet nizamının güllük 
gülistanlık olduğunu, her müessesenin, her mevzuun 
istediğimiz şekilde yürüdüğünün iddacısı değiliz. Ha
kikaten, memlekette bir hayli bozuk olan taraflar var. 
Fakat bizim anlayışımız şu : Diyoruz ki, düzen Ana
yasa ile tespit edilir. Bir düzen var. Şimdi, Sayın 
Halk Partililer bir düzen değişikliği şeklinde bu ak
saklıkları gidermeyi düşünüyorlar, biz, yaşayan niza
min, yaşayan cemiyetin ıslah yoluyle; Anayasaya bağ
lı kalarak ıslah edilme yolu ile bu gördüğümüz ak
saklıkların giderilmesini istiyoruz ki, aramızda bü
yük bir farkın olmadığını zannediyorum. 

Sonra bazı arkadaşlarım, «Elbet çalışma hayatın
da bir kavga olacaktır» diye buyuruyorlar. 

Arkadaşlar; bizim kurduğumuz Çalışma Bakanlı
ğı, teşkilâtı kurduğumuz bu müesseseler, kavgayı ön
lemek üzere kurulmuş müesseselerdir. Kavga olma
sın, çalışma hayatında bir düzen olsun, kavgayı bu 
müesseseler bertaraf etsin diye kurduğumuz müesse
selerdir. Yani kavgayı tabiî bir hal olarak görmüyo
ruz; çatışma ihtimali vardır, fakat iyi bir mesai ile, 
gayretle kavgaya dönüşmeden, bir çalışma barışı şek-
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linde bu aksaklıkların giderilmesinin mümkün oldu
ğunu iddia ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir arkadaşım, «İşçiler, işyerlerine ortak oldukları 

takdirde bu çalışma hayatındaki düzenin kurulacağı
nı» beyan ettiler. Elbet, bunun büyük bir payı var. 
Biz mevzuu daha geniş tutuyor, diyoruz ki; «îş sa
halarına sadece işçiler değil, halk ortak olsun, millet 
de ortak olsun» ve halka açık anonim şirketler gö
rüşünün anagerekçesi de budur. Sadece işçi değil, hem 
halka açık olsun, Devletin temin ettiği imkânlardan 
herkes faydalanabilsin ve bu suretle bir çalışma ni
zamı kurulabilsin talebindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son olarak bir mevzua temas etmek istiyorum. 

Grev ve lokavt bugün hakikaten haktır. Şimdi, bu 
haklar kabul edilirken, memleket ekonomisine za
rar vermemesi esası da kabul edilmiştir. Bunun için
de bunlar mündemiçti; hatta o 1961, 1962 yahut 1963 
yıllarında bu 274, 275 sayılı Kanunları çıkardığımız 
zaman denmişti ki, inşallah bu grev bir hak olarak 
elimizde bulunur; fakat kullanılmaz. Filan Şimali 
Avrupa ülkelerinde de bu hakkın yıllardan beri bu
lunmasına rağmen, kullanılmadığı ifade edilmiştir. 
Yani kabul edilen bu hak da, hakkı zayi olanların 
hakkını temin edebilmesi için, muayyen ölçüde kul
lanılması lâzım gelen bir müessese olarak kabul edil
miştir. Bugün memleketin içinde bulunduğu durumu 
gözden geçirmeye mecburuz. Acaba hakikaten bu iyi 
niyetlerle kabul ettiğimiz bu müessese, zarar verir 
hale doğru gelişmekte midir? Bunu düşünmeye mec
buruz. 

Şunu ifade edeyim; kabul edilen bu sosyal haklar, 
hüsnüistimal edildiği müddetçe, iyi kullanıldığı müd
detçe gelişir, memlekete faydalı olur, eğer bu hudut 
aşılırsa, memleket bunlardan zarar görür. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Aziz Milletimize 
ve Bakanlık camiasına hayırlı olmasını diler, hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk?.. Yoklar, Sayın 
Feyyat?.. Yoklar. Sayın Ergin?.. Yoklar. Sayın Babür-
oğlu?.. Yoklar. 

Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh

terem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığımızın mümtaz 
idarecileri, hepinizi hürmet ve saygı ile selâmlarım. 

Müzakere mevzuu ettiğimiz Çalışma Bakanlığı büt
çemizin, evvelemirde Bakanlığımız, saniyen milleti
miz, salisen de bütün insanlık için hayır olmasını ve 

hayırlar getirmesini, hayırlı hizmetlerle neticelenme
sini Cenabı Allah'tan dileyerek sözlerime başlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhakkak ki, müzakere mevzuu ettiğimiz her me

sele mühim. Memleketimizin hayatî mevzuları bura
larda, huzurlarınızda müzakere mevzuu edilirken, 
gücümüzün yettiği kadar, hepimin görüşlerimizi arza 
çalışıyoruz. İnanıyorum ki, bütün arkadaşlarım, bir 
hayırda, bir iyilikte, hayırlı bir hizmette ittifak için 
mümkün olduğu kadar samimiyetle görüş ve kanaat
lerini söylüyorlar; münakaşasını yapıyoruz, hayırlı 
bir neticeye varmaya çalışıyoruz. 

Herkes kendi fikriyatı istikâmetinde, dünya gö
rüşü ve bulunduğu partisi veya partisiz ise kanaat
leri istikâmetinde meseleyi huzura getiriyor. Şu an
da müzakere ettiğimiz Çalışma Bakanlığı bütçesi, 
her şeyden evvel memleketimizde işçiyle, emeğinin 
karşılığında hayatını idame ettiren insanın durumu 
ile ilgili. Senatomuzda, işçi teşekküllerinin başında 
olması sebebiyle, bu meselelerin müzakere ve mü
dafaasını yapsın arzusu ile buraya getirilmiş bir ar
kadaşımızı görmemenin üzüntüsü bende hâkim oldu. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Çünkü, Türk - İş Genel 
Başkanı arkadaşımız, sizin gibi kürsüsünden profe
sör olarak, genel müdürlüğünden veyahut da baro
sundan, hastanesinden buraya gelen bir arkadaşımız 
değildi. Hatta üzerinde, «Olur mu, olmaz mı?..» mü
nakaşalarını hukukçuların yaptığı; tahmin ediyorum 
tahsil durumu itibariyle, belki o gün münakaşalara 
da sebebiyet verdiğini bildiğimiz bir durumda, «İşçi 
meseleleri Senatoda da dile getirilsin» diye. Devlet 
Başkanımız tarafından buraya vazifeli olarak gön
derilmiş bir arkadaştır. Burada göremeyişimizin üzün
tüsü bende hâkim oldu. Eğer Çalışma Bakanlığı ile 
arasında bir sürtüşme var ise, bunun hal mercii ve 
münakaşası da burada rahatlıkla yapılmalıydı, muh
terem Senatonun mensupları bunun hâkemi olmalı 
idi. Ama bulunmayışı sebebiyle daha başka bir şey 
söylemeye gönlüm razı olmuyor, dilim de varmıyor. 
Bulunsa idi muhakkakki hayırlı olurdu. 

Muhterem arkadaşlar; 

Memleketimizde işçi meseleleri, normal müzake
re hudutlarını aşıp, bir noktada kanlı olaylarla bite
cek bir seviyeye geldi. Bunun acı örneklerini gör
dük. Halbuki biz inanıyoruz ki, kavga ile dövüşle, öl
dürme ile meseleler halledilmez. Bu memleketin 40 
milyon evlâdını birbirinin kardeşi olarak bildiğimize 
göre, meseleler ancak müzakere yolu ile karşılıklı an-
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layış ve kardeşlik havası içerisinde halledilir. Bunun, 
dışındaki hal tarzı, muhakkak ki, getirenlerin her iki 
yanına da, getirenlerin her ikisine de ağır kayıplar 
verdirir, zararlı olur, memleket bundan hayır bul
maz. 

Emeğin ehemmiyetini, işçinin memleketimizde
ki hizmetlerini faaliyetlerini, yardımlarını ve gayret
lerini burada uzun uzun izah, ne içinde bulunduğum 
şartlar ve dakikalar, ne de meselenin mahiyeti itiba
riyle mümkün değil. Arkadaşlarım bir nebze buna 
dokundular; ama ben şuna inanıyorum ki, «İşçinin hak
kını ahnteri kurumadan veriniz.» diyen bir inancın 
mensupları olarak, işçi meseleleri memleketimizde 
muhakkak ki çok büyük hayatî önem taşıyor ve onun 
hakikaten hakkı, ahnteri kurumadan verümeli ve bu 
hakkın kendisine lâyık bir seviyede olmasına da iti
na gösterilmeli. 

Dünyada işçi meseleleri vardır. Sadece memleke
timizde değildir bu sürtüşmeler, münakaşalar ve mü
cadeleler. Ama benim kanaatim o ki, bunun temelin
de yatan mtseie, ekonomik değil, manevidir. Çünkü, 
Avrupa'da da işçiyi gördüm; mesken davası halledil
miş, ücreti fevkalâde yüksek, işsizlik meselesi bitmiş, 
kendi memleketinin evlâdma iş bulduğu gibi, dışarı
dan da 5 milyon işçi almış. Emeklilik ve gelecekteki 
teminatı da mükemmel temin edilmiş; buna rağmen, 
münakaşaların arkası kesilmemiş. Bizim kanaatimiz 
odur ki, kanaatten ve hakka saygıdan ve hakka hür
metten, manevî değerleri itibariyle bir cemiyet mah
rum olursa, ne verseniz bunun sonunu getiremezsi
niz arkadaşlarım. Hatta onu, umum müdüründen da
ha çok ücrette, umum müdüründen daha çok kıdem 
tazminatı almakta istediği noktaya da getirseniz, o 
ihtirasın, o talebin arkasını alamazsınız; ama ona bir 
adalet duygusu, b'ir manevî sevgi, karşılıklı saygıyı 
vermek imkânını bulursak, bunu bir noktada itidal 
içerisinde muhafaza etmek mümkün olur. İnsan ta
biatı bu; bir vadi dolusu altın verseniz ikincisini ta
lep ediyor; sonu gelmiyor. Bugün memleketimizde 
de bunun birçok örnekleri oldu. Yabancı şirketler 
gelmiş; adam ne kadar sarf ederse, kârı da o kadar 
oluyor, işçiye alabildiğine veriyor. Niye?.. Memle
ket dengesini bozsun, tabanla tavan arasında öyle bir 
içinden çıkılmaz mesele ortaya koysun ki, bu mem
leket huzursuzluktan kurtulmasın diyor ve verdiğim 
başka yerde taklit etmeniz veya karşılamanız müm
kün değil. O noktaya getiriyor. «Patlamalar olsun, 
bu memleket yıkılsın» diyor. 

j Onun için, bence insaf ve itidal ölçüleri içerisinde 
meselelerimizi ortaya koymak lâzım. Çalıştıran, eme
ğini, sermayesini, riskini göze alarak kendisinin bü
tün varlığını ortaya koyan insan ne ise, onun karşı
lığında hizmet eden insanın da aynı durumda, eşit 
haklar içerisinde meselelerini ortaya koyup müna
kaşa etmek durumunda olması lâzım; karşılıklı say
gı içerisinde ve hakka riayetkar olarak. Yoksa, aksi 
halde, «Sen yıkıl, senin üzerine ben saltanat kura
yım, görüşü içerisinde olursak, meseleleri hallet
mek mümkün değil. Bu yüzden görüyoruz ki, kapi
talizm, işçiyi ezen, yok eden, zengini her gün biraz 
daha zengin, fakiri de her gün biraz daha perişan 
eden bir sistemin müdafaacısı olmuş ve bu yüzden 
elimizin tersi ile itip atmışız ve bugün tasvip görmü
yor. 

Sosyalizm ve komünizm, felsefesini işçi hakları 
I üzerine kurmuş; ama getirdiği sistemde ancak geti

renlere patronluk ve ağalık saltanatı vermiş, işçiyi 
yine perişen etmiş. Liberal sistemlerin bir kısmın
da, işçi haklarını koruyacağız deyip sendikalar kur
muşuz; ama sendika başkanlarının odasına girdiği
miz zaman insanın gözü yaşarıyor; 300 bin liralık 

i mefruşat, altında 200 bin liralık otomobil, anlaşma
lardan dolayı küçücük bir, farzımuhal, yaprak tü
tün işçisi iken, bakıyoruz ki arkadaşımız milyoner 
hayatı yaşıyor, akla hayale gelmeyen yan ilişkiler 
ve birçok tatsız durumlar ve manzaralar... Bunların 
hepsini biliyorsunuz, sadece hatıranızı tazelemek 
bakımından ifade ediyorum. 

Memleketimize gelince; tabiî ki dünyadaki bu 
sürtüşmelerin ve bu karşılıklı mücadelelerin dışın
da kalması kabil değil arkadaşlarım. 2 milyon in-

ı san aç biilâç gezerken, 7 milyona yaklaşan; ki, gö-
I rünmeyen gizli işsizle birlikte büyük bir işsizler or

dusu var iken, tabiî ki bu meseleler de bizim içimiz-
j de olacak. Tabiî tahribatı en az şekilde geçiştir

mek de bizim vazifemiz olmalı. Bu yüzdendir ki, 
1 milyon evlâdımız Almanya'ya, 150 bine yaklaşan 

| evlâdımız da Avustralya'ya göçe mecbur olmuş. 

Gidenlerin birçok meseleleri var ve niye gitmiş, 
I neden gitmiş, gitmeli mi gitmemeli mi, diye bunun 

üzerinde durmuyorum. Muhakkak ki gitmeli. Bu
gün 7 milyon insan eğer işsiz ise, Bakanlığımız ve 
hatta Hariciyemizin bütün gücünü sarf ederek, dün-

I yanın her yerinde onların maddî ve manevî bütün 
değerlerini muhafaza ederek iş bulmaları hususun-

[ da gayretli olmalarında hayır var. Burada kalırsa, 
] muhakkak ki patlamaların malzemesi olacaktır. 



C. Senatosu B : 36 8 . 2 . 1976 O : 1 

Onun için bütün gücümüzle, gerek iç imkânlar ve is
tihdam politikamız itibariyle, gerekse dış emek ih
racı itibariyle gayretli olmamızda sayılmayacak de
recede faydalar var; ama gönderdikten sonra ona 
sahip olmamak manasını ve ihmalini katiyen af
fedemiyorum. Göndermişsiniz, yavruları halen oku
yamıyor. Almanya'ya gittiğimizde göz yaşlariyle 
bize onu ifade ediyorlar; «Çocuklarımız mektebe 
gidiyor.» diyorlar. «Hangi mektebe, Türk mektebi
ne mi? Diploması var mı?» diyorsunuz, «Hayır, Al
man mektebine.» diyorlar. «Ne öğreniyor? Karşılığı 
var mı Türkiye'de?» diyorsunuz; yine «Hayır.» diyor
lar. 

«Emekliliğimiz, burada kalan paralarımızı, dö
nüp . gittiğimiz zaman durumumuz ne olacak?..» 
meseleleri, bize her gün sorulan sualler oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, vaktiniz doldu efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Toparlayayım efen
dim. 

Dış temsilciliklerimizin tutumları hakkındaki şi
kâyetler yine malûmunuzdur. Çalışma ataşeliğinin, 
sosyal görevlinin oradaki hizmetlerinin aksayan ta
rafları da defaatle dile getirildi. Bu konu üzerinde 
fazla durmayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sadece bir misal vererek sözlerimi bitirmek isti
yorum. 

Avustralya'da işçi olarak çalışan bir tanıdığımı, 
bir yakınımı otogarda, otobüs içerisinde gördüğüm 
zaman, çok değişmiş olarak buldum kendisini; epey
ce şeyleri değişmiş. Bana gözyaşları içerisinde şunu 
söyledi; 

«Avustralya'da, kocamla birlikte çalışıyoruz. 10 
bin liraya yaklaşan bir ücreti, o, 10 bin lirayı geçen 
bir ücreti de ben alıyorum. Burada iki tane kat al
mak için buraya kadar geldim. Ancak, bir tek şe
yimiz eksik. Öğretmen yok, çocuklarımızın manevî 
terbiyelerini takip edemiyoruz, manevî değerlerden 
yoksun yavrularımız. 15 yaşına gelmiş olan kızımın 
kiliseye gitmesine mani olamıyorum.» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şuna inanıyorum ki; manevî değerlerini, ahlâkî 

değerlerini vererek, karşılığında maddî menfaatler 
alan bir millet değiliz ve böyle hiç olmadık. Onun 
için, birinci meselemizin; hatta en önemli mesele
miz olan işçi meselemizin, dışarıya gönderdiğimiz 
işçi kardeşlerimizin manevî hizmetlerine, yavruları
nın eğitimi ve onun dışındaki bütün hizmetlerine 

Hükümet olarak, Çalışma Bakanlığı olarak eğilme
miz, gayretli bir şekilde onların yardımına koşma
mız vazifemiz olması gerekir. 

Müddetim doldu Sayın Başkan, sabrınızı tüket
meyeceğim. Daha söylenecek çok şeyler var; ama 
10 dakikaya sığması mümkün değil. 

Çalışma Bakanlığı bütçemizin hayırlı ve hayırlı 
hizmetleri getirmeye vesile olmasını dilerken, Yüce 
Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Ziya Ayrım, görüşmelerin kifayetini söy

lüyor ve önergesi var. 
Kifayet aleyhinde konuşacak sayın üye?.. Yok. 
Kifayeti oylarınıza sunacağım; ancak oylamadan 

önce bir hususu belirteyim; son söz hakkı ve Sayın 
Bakanın konuşması mahfuz kalmak kaydıyle. 

Kifayeti oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, son söz kimin efendim? 

BAŞKAN — Son söz hakkı mahfuz. Şimdiki hale 
göre, önceden söz aldığı halde salonda bulunma
yan arkadaşlarımız gelmezler ise, son söz sırası Sa
yın Sırrı Turanlı'nın efendim. 

Söz sırası Sayın Bakanın, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, sorulara verilecek cevaplar da da

hil olduğu halde, 1 saatlik süreniz var. Şu âna ka
dar, Sayın Nalbantoğlu'nun bana ilişen yazılı soru
larını daha evvel zatialinize takdim ettim. Buyuru
nuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAK-
SU (Kahraman Maraş Milletvekili) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerini 

sunan muhterem grup sözcülerine ve şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımıza hürmetlerimizi sun
makla ve teşekkürlerimizi arz etmekle söze başla
mak istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
28 . 1 . 1946 tarihli ve 4841 sayılı Çalışma Bakan

lığı Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine göre: 

«Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatının düzenlen
mesi, çalışanların yaşama seviyelerinin yükseltilme
si, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin mem
leket yararına ahenklendirilmesi, memleketteki çalış
ma gücünün genel refahı artıracak şekilde verimli 
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kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenliğin sağ- { 

lanmasıyle görevli bulunmaktadır.» 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 1479 sayı
lı Bağ - Kur kanunlarına göre, Çahşma Bakanlığı
na ait görev ve yetkiler, Cumhurbaşkanlığının 
17 . 2 . 1974 tarih ve 4/1104 sayılı yazısı ile yeniden 
ihdas edilen Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal et
tirildiğinden, bu tarihten itibaren sosyal güvenlik ko
nuları, iki Bakanlık arasındaki protokol esasları dai
resinde, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmeye 
başlanmıştır. 

Burada, demin konuşan bir sözcü arkadaşım da 
ifade buyurdular; hakikaten Sosyal Güvenlik Bakan
lığı ile Çalışma Bakanlığı vazife, görev ve yetkileri 
aşağı yukarı içice girmiş durumdadır. Halen, bun
ların epeyce bir kısmı halledilmiştir, daha halledil
mesi lâzım gelen birçok mevzuat bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çalışma Bakanlığının, yıllar itibariyle bütçesi

nin tam olarak mukayesesini yapabilmek için, Ba
kanlığın görevlerindeki gelişmeler ve kadro duru
munun da gözönünde bulundurulması gerekmekte
dir. 

1953 yılında 6050 sayılı Kanunla Bakanlığa veri
len kadrolarda, 1967 yılında kurulan yurt dışı teş
kilâtı hariç, 1971 yılına kadar herhangi bir artış olma
mıştır. Ayrıca, intibakların yapıldığı 1970 Kasım 
ayına kadar, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı kadro
larının toplamı 720 olduğu halde, intibaklarda 615 
kadro kullanılmış ve 105 adet kadro da Genel Kad
ro Kanununun 1 nci maddesi gereğince Bakanlar 
Kurulu emrinde bloke edilmiştir. 

Bunu, şunun için arz ediyorum: Çalışma Bakan
lığı, deminden beri arkadaşlarımın da ifade buyur
dukları gibi hakikaten ehemmiyetli görevler yük
lenmiş bir Bakanlıktır; fakat kadro itibariyle çok 
küçük bir kadroya inhisar ettirilmiştir. 

1971 - 1975 yılları arasındaki çeşitli kararname
lerle alınan yeni kadrolarla, Bakanlığın toplam kad
rosu 31 . 12 . 1975 tarihinde 1 099'a yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sanayi hayatımızın sürekli olarak gelişmesi so

nucu, Çalışma Bakanlığının görevlerinde önemli ar
tışlar olmuştur. 1936 yılında yürürlüğe giren 3008 sa
yılı İş Kanunu, genel olarak 10 veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde uygulanmakta iken, 1967 ve 
1971 yıllarında yürürlüğe giren 931 ve 1475 sayılı 
yeni fş Kanunlariyle, bazı istisnalar dışında, 1 işçi-
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ye kadar çalıştıran bütün işyerleri iş Kanununa dahil 
edilmiştir. 

Ayrıca, 1963 yılında yürürlüğe giren 274 sayılı 
Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmeleri Grev 
ve Lokavt kanunları da, Çahşma Bakanlığına, çıka
bilecek uyuşmazlıkların çözümü gibi önemli görevler 
ve mesuliyetler yüklemiştir. 

Diğer taraftan; 1960 yılından itibaren yurt dışına 
giden işçilerimizin sayısı, eş ve çocuklar ve turist 
işçilerle birlikte, 1 milyonu aşmış bulunmaktadır. Yurt 
dışındaki işçilerimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
diğer çeşitli meselelerinin çözümlenmesi hizmetle
rinde hız ve tesirlilik sağlamak amaciyle, Bakanlık 
Teşkilât Kanununda gerekli değişiklik yapılmıştır. 

1976 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi mevzuat ça
lışmalarını kısaca belirttikten sonra, «Program - Büt
çe» modeline uygun olarak tespit edilen program
ları açıklamak istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
1975 bütçe devresi içinde Türkiye'nin çalışma ha

yatına büyük tesir icra edecek olan 854 sayılı Deniz 
İş Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun ve 1475 
sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
26 nci maddenin ikinci fıkrasının kaldırılması, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkın
daki Kanun geçen devrede kanunlaşmıştır. Bunların 
iş hayatımıza, işçilerimize büyük bir ferahlık getir
miş olduğuna inanıyorum. 

Bunlardan başka, kanun, tüzük ve talimat çalış
malarımız vardır. Zamanınızı fazla almaması için 
bunları kısaca arz etmek istiyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti 
arasında imzalanan İşgücü Anlaşmasının yürürlüğe 
girmek üzere onaylanması; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti 
arasındaki İşgücü Anlaşması, 

Libya Arap Cumhuriyetinde çalışan Türk işçileri 
ile işveren arasında iş sözleşmesi; 

Bu arada, yabancı ülkelerde çalışan Türk işçi
leriyle eş ve çocuklarının sosyal, ekonomik, kültürel 
ve diğer çeşitli ihtiyaçlarının, zaruret görülen haller
de, karşılanmasına dair Yönetmelik, Bakanlığımız
ca çıkarılmış ve yurt dışında çalışan işçilerimizin bil
hassa evvelce sağlanan haklarını daha genişletmek; 
(Hak değil de onlara yardım şeklinde) bilhassa ölüm, 
hastalık, kaza, analık, işsizlik yardımlarının aynî 
ve para olarak yapılması; 
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Oralarda kurs, seminer, konferans, bayram gün
lerinde törenler, toplantılar düzenlenmesi. 

İşçilerin meslekî eğitimlerinin sağlanmasına para 
yardımı yapılması, gibi hususlarda yeni bir yönet
melikle yabancı ülkelerde çalışan işçilerimize daha; 
bazı haklar, bazı kolaylıklar sağlanmış bulunmak
tadır. 

Halen meclislerimizde bulunan Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı Anayasası Tadil Belgesinin onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindedir. İstihdam politikasiyle 
ilgili 122 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun da 
aynı şekildedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurumu 
Kuruluşu ve 4841 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun tasarısı 
da Başbakanlığa sunulmuştur. Burada, İşçi Sağlığı 
Genel Müdürlüğümüzü yeni bir kuruluş haline ge
tirmek istiyoruz. Demin burada konuşan sözcü ar
kadaşlarım da ifade ettiler; Türkiye'de iş kazalarının 
diğer ülkelere nispetle çok fazla olduğu meydanda 
bulunmaktadır. Bu hususu Bakanlar Kuruluna gön
derdiğimiz bu tasarı kanunlaştıktan sonra, kadrosu
nun genişlemesi ve bu suretle Türkiye'nin bütün iş
yerlerinde iş güvenliği müfettişlerinin ve diğer mü
fettişlerimizin ancak ciddî çalışmaları neticesinde bu 
kazaların önlenmesinin mümkün olacağı kanaatinde
yiz. 

Bunların dışında, mevzuat çalışmalarımız, diğer 
tüzükler, İş ve İşçi Bulma Kurumu Teşkilât Kanun 
tasarısı, İşçi ve Çırakların Eğitimi Kanun tasarısı, 
Türkiye Sakatlar ve Eski Hükümlüler Kanun tasarı
sı, Tarım İş Kanun tasarısı, 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu tadil tasarısı, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu tadil tasarısı çalışmalarımız 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biraz önce burada konuşan arkadaşlarımız bilhas

sa üzerinde durdular; Türkiye'de geniş çapta işçi ça
lıştıran tarım kesiminin mutlak surette kanunla dü
zenlenmesi mecburiyeti vardır. 1972 yılında Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve fakat meclis
lerden çıkmadan kalmış bulunan Tarım İş Kanunu 
tasarısı, Bakanlığımızca en geniş şekilde tetkik edil
mektedir. Malumuâliniz tarım işi, diğer mesleki erde
ki işler gibi değildir. Tarımda 3 günlük, 5 günlük, 10 
günlük çalışmalar mevcuttur. Bunların hepsini bir 
araya toplamak ve tarım işinde çalışan işçilerimize 
ciddî bir hak sağlamak, elbette ki büyük çalışmayı 

icap ettirmektedir. Bu bakımdan Tarım İş Kanunu 
üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir, yakında 
meclislere sunulacağını ümit ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşan sözcü arkadaşlarımızla, şahısları adına 

konuşan arkadaşlarımız, bilhassa Türkiye dâhilinde 
çalışma hayatında büyük tesiri olan Çalışma Genel 
Müdürlüğünün vazifelerine ait hususlar üzerinde 
durdular. Ben burada Çalışma Genel Müdürlüğünün 
vazifelerini ve şimdiye kadar ki devrede yapmış ol
dukları hususları ve neler yapmamız icap ettiğini kı
saca arz etmek istiyorum. 

Reorganizasyon çalışmaları, kadro ve bütçe duru
mu, ferdî iş münasebetlerinin mer'i mevzuat dahilin
de yürütülmesi, işçi - işveren haklarının korunması, 
iş akdi, işin tanzimi, çalışma hayatında barışın sağ
lanması, iş hayatının denetim ve teftişinin sağlan
ması, gelişen ve değişen iş hayatının yakından takip 
edilmesi, buna göre mevzuat değişikliği ile ilgili ha
zırlıkların yapılması, Bakanlığımızın önemli vazife
leri arasında yer almaktadır. Bilhassa bu çalışmalar, 
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta-
tır. 

Bakanlığımıza mevdu ve yukarıda zikredilen gö
revler, Çalışma Genel Müdürlüğüne bağlı 24 adet 
bölge çalışma müdürlüğü ve 221 adet iş müfettişiyle 
yürütülmektedir. Adı geçen Genel Müdürlüğümüz; 
merkez ve taşra olarak kadrosu (İş müfettişleri da
hil) 553 kişidir. 

1946 yılında çıkarılmış bulunan 4841 sayılı Teş
kilât Kanunumuzdan sonra, uygulama alanına ko
nan 931, 1475 saydı İş, 854 sayılı Deniz İş ve 212 sa
yılı Basın İş ve Genel Tatil Günlerinde İşçilere Ücret 
Ödenmesine dair Kanun, 274 sayılı Sendikalar, 275 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
gibi iş hayatını geniş ölçüde etkileyen mevzuat man-
zumesiyle Çalışma Genel Müdürlüğünün iş hacmi 
geniş ölçüde artmıştır. Bu artış hızı, hazırlanmakta 
olan tarım ve orman işçilerini kapsayan Tarım İş Ka
nunu, Kapıcılar Tüzüğü, 1475 sayılı İş Kanununun 
kapsamının genişletilmesiyle ilgili tasarı ve Kıdem 
Tazminatı Fonu Kanunu tasarılarının kanunlaşması 
sonucu, daha da vüsat kazanmış olacaktır. 

Çalışma hayatının artan meselelerinin ilmî esas
lar çerçevesinde tetkik olunarak, memleketimiz ger
çeklerine dayalı olarak çözüme bağlanması, gerekli 
mevzuat değişikliği hazırlıklarının süratle yapıla
bilmesi, idarî görev ve tedbirlerinin vakit geçiril
meden alınması, işçi ve işveren ilişkilerinde ve toplu 

230 — 



C. Senatosu B : 36 8 , 2 . 1976 O : 1 

sözleşme kanunlarında mevzuata bağlı kalarak âdil, 
hakkaniyete uygun kararların alınması yolunda Ba
kanlığımız büyük bir hassasiyet göstermektedir. 

Memleketimizin sanayileşme alanındaki hızlı ge
lişmesine paralel bir şekilde, sendikal faaliyetlerin de 
süratli gelişme gösterdiğini müşahede etmekteyiz. ' 

Bu hususu rakam olarak şu şekilde ifade etmek 
mümkündür: 

1970 yılında mevcut altı adet işçi konfederasyo
nunun üye sayısı 1 123 467 iken, 1974 yılı sonunda 
konfederasyon adedi üçe inmiş, üye sayısı ise 
1 463 344'e yükselmiştir. 1975 yılında da dört kon
federasyon faaliyette olup, henüz kesinleşmemiş so
nuçlara göre üye sayısı 1 489 000 civarındadır. 

1970 yılında 15 adet işçi federasyonunun üye sa
yısı 313 903 olduğu halde, 1974 yılında 13 adet fe
derasyon üye sayısı, 273 595'tir. 1975 yılında federas-

. yon sayısı 15'e yükselmiş, henüz kesinleşmemiş sonuç
lara göre de. üye sayısı 300'bin civarındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de, Türkiye çapında ve mahallî olarak 

faaliyet gösteren sendikalarımız mevcuttur. Türki
ye çapında faaliyet gösteren sendika sayısı 1970 yı
lında 302 olup, üye sayısı 1 659 119'dur. 1974 yılın
da sendika sayısı 251'e düşmesine rağmen, üye sayısı 
2 316 641'e çıkmıştır. 1975 yılı geçici rakamlarına 
göre, sendika sayısı 317 olup, üye sayısı da 2 321 000 
civarındadır. 

Mahallî olarak faaliyette bulunan sendikaların 
1970 yılındaki sayısı 435 olup, bunlara kayıtlı üye 
sayısı 429 100'dür. 1974 yılı sonu itibariyle mahallî 
sendika adedi 424'e inmiş, buna mukabil üye sayısı 
561 981'e yükselmiştir. 1975 yılında ise, sendika sa
yısı 481'e çıkmış, kesinleşmemiş rakamlara göre de, 
üye sayısı 613 665'e ulaşmıştır. 

Şimdi, mahallî ve Türkiye açpında olmak üzere 
yekûn olarak memleketimizde 1970 yılındaki sendi
ka sayısı 737, bu sendikalara mensup üye sayısı 2 mil-
yon civarındadır. 1974 yılında 675 sendika faaliyette 
bulunmakta, buna kayıtlı üye sayısı ise, 2 878 000 civa
rındadır. 1975 yılındaki sendika sayısı 798'dir; ma- \ 
hallî ve Türkiye çapında olmak üzere. Kesin olma
yan sonuçlara göre, üye sayısı da 2 934 942'dir. 

Yukarıda açıklandığı gibi, yıllar itibariyle sendi
ka sayısında meydana gelen artış ve eksilmeler bazı 
sendikaların birleşme ve bölünmelerinden doğmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1970 yılında kamu ve özel kesim olarak 1 516 top

lu iş sözleşmesi yapılmıştır. Bu miktar sözleşme 
5 036 işyerine aidolup, bundan 549 691 işçi faydalan
mıştır. 1974 yılındaki toplu iş sözleşmesi sayısı 1 724' 
tür. işyeri sayısı 4 323'tür. Bu sözleşmelerden isti
fade eden işçi sayısı ise, 601 779'dur. 1975 yılındaki 
toplu iş sözleşmesi sayısı, henüz kesin olmayan so
nuçlara göre, 1 721 civarındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilhassa Türk çalışma hayatını yakından alâka

dar eden grev ve lokavtlar hakkında kısaca malûmat 
arz etmek istiyorum. 

1970 yılında 72 grev sonuçlanmış; bu grevlere 
21 156 kişi katılmış, ve 220 bin iş günü kaybolmuş
tur. 1974 yılında 111 grev olmuş, 110'u sonuçlanmış, 
bir tanesi de 1975 yılına intikal etmiştir. 110 greve 
24 141 işçi katılmış olup, zayi olan işgünü sayısı 
1 143 000'dir. 1975 yılında tezahür eden grev sayısı 
153'dür. Bunun 107'si sonuçlanmış ve 46'sı da 1976 
yılına intikal etmiştir. Sonuçlanan grevlere katılan 
işçi sayısı 13 467 olup, kayıp işgünü 611 291'dir. 

1970 yılında uygulanan lokavt sayısı dörttür. Bu 
miktar 1974'te 17, 1975'te ise ll 'dir. 1975 yılında 
uygulanan lokavtların 5'i 1976 yılma intikal etmiş
tir. 

Muhterem senatörler; 
Bakanlığımızın iş kanunları uyarınca murakabe

si altında bulunan işyerlerinin sayısı 1970 yılında 
188 296, 1974 yılında 198 027, 1975 yılında ise 218 553' 
dür. Bu işyerlerinde çalışan işçi sayısı toplam ola
rak 1970 yılında 1 406 100, 1974 yılında 1 718 551, 
1975 yılında, kesin olmayan sonuçlara göre, 1 800 000 
civarındadır. 

Burada, herhalde arkadaşlarımın nazarı dikkati
ni celbetmiştir; sendikalara kayıtlı üye sayı siyle, iş
yerlerindeki çalışan işçiler arasında büyük fark var
dır. Sendikalı üye sayısını sendikalar, işyerinde ça
lışan işçi sayısını işverenler, Bakanlığımıza ve böl
ge çalışma müdürlüklerine bildirmektedirler. İşyer
lerinin teftiş ve murakabesi Bakanlığımızca yapıldı
ğından, işçi sayılarını sıhhatli bir şekilde tespit et
mek mümkün olmaktadır; fakat sendikaların bugü
ne kadar Bakanlığımıza murakabesi bahis mevzuu 
olmadığından, sendikaların bey aniyle iktifa olunmuş
tur. Toplu iş sözleşmelerinden istifade eden işçi sa
yısıyla işyerlerinde çalışan işçi sayısı birbirlerine ya
kın bulunmaktadır. 
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Muhterem senatörler; 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 29 ııcu madde

si uyarınca sendikalarca Bakanlığımıza gönderilen 
çalışma raporu, bilanço ve hesapların gereği gibi de
ğerlendirilebilmesi, 275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununa göre çüzümlenmesi iktiza 
eden sözleşme yetki ihtilâflarının âdil, hakkaniyete 
uygun, yanlışlığa meydan vermeyecek ölçüler içinde 
çözüme bağlanabilmesi için, bölge çalışma müdür
lüklerinin sayısının artırılması, yeterli olmayan iş mü
fettişi sayısının gereken seviyeye getirilmesi, Çalış
ma Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının 
yeniden düzenlenmesi, sözü edilen reorganizasyona 
göre kadro, araç, gereç yönünden takviye edilmesi, 
bölge müdürlüklerinin müstakil hizmet binalarına 
kavuşturulması gibi, zarurî gördüğümüz bazı husus
lar vardır. 

Bu cümleden olarak, 1946 yılından bu yana; yani 
bu seneye kadar 24 adet bölge çalışma müdürlüğüyle 
faaliyet gösteren Bakanlığımız, bölge çalışma müdür
lüğü sayısını 43'e çıkarmış ve Çalışma Genel Müdür
lüğü merkez teşkilâtı reorganizasyonu tamamlan
mıştır. 

Bunu, şunun için arz ediyorum. Aslında, Çalışma 
Bakanlığı olarak gayemiz, Türkiye'nin bütün vilâ
yetlerinde çalışma müdürlüklerini kurmaktır. Bu sene 
ilk adım olarak bunların sayısı 24'den 43'e çıkarıl
mıştır. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi, mevcut iş müfettişleri 
sayısı çok yetersizdir. Tescilli ve İş Kanunu kapsamı
na giren işyeri sayısı 200 bin civarında, bir müfettiş 
bir ayda normal olarak 20 işyerini teftiş edebilmek
te, bu durumda bir işyerinin dört yılda bir defa tef
tişi ancak mümkün olabilmektedir. Bu hal, teftiş yö
nünden çok büyük mahzurlar doğurmakta ve şikâ
yetleri mucip olmaktadır. 

Demin burada konuşan bir arkadaşımız da ifa
de buyurdular; hakikaten 200 binin üzerindeki işye
rini iş müfettişlerimizin bu azlığı dolayısıyle tama
men teftiş etme imkânını bulamıyoruz. Bu durum
ları dikkate alan Bakanlığımız, iş müfettişleri sayısı
nın 565 e çıkanlması çin gerekli müracaatını yap
mıştır. Müracaatın sonunu beklemekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Bakanlığımızın anagörevlerinin başında, çalışan

lar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin mem
leket yararına ahenkleştirilmesi gelmektedir. 274 ve 
275 sayılı Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt kanunlarının uygulanmasında Bakanlığımız 

cari mevzuatta tespit edilen sistemler içerisinde gö
rev ifa etmektedir. Toplu iş sözleşmesi yapma yet
kisi, o işyerinde veya kolunda çalışanların çoğunlu
ğunu sağlayan sendikaya verilmektedir. Yalnız 275 
sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan yetkili sendi
kanın tespiti sisteminde bazı boşlukların bulunma
sı sendikaların gereksiz sürtüşmelerine meydan ver
mektedir. Diğer taraftan, kanunda yeri bulunmayan 
genel grev, boykot, direniş, işgal olayları çalışma ba
rışını temelinden sarsmakta mikro ve makro denge
de önemli ölçüde malî ve ekonomik kayıplara mün
cer olmaktadır, Devlet hayatında telâfisi güç ge
diklerin açılmasına sebebiyet vermektedir. Bu itibar-
la, en büyük temennimiz, bir hukuk devleti olarak 
kanunsuz olayların hak elde etme vasıtası olarak 
kullanılmamasıdır. Bakanlık olarak, hak ve hukukun 
yanında olduğumuzu, hukukun üstünlüğü prensibine 
inandığımızı, kaba kuvvete dayalı gayri kanunî tu
tumun karşısında bulunduğumuzu sarahaten belirt
mek isteriz. 

iş mahkemeleri tarafından uygulama alınma ko
nan ve Bakanlığımızca da dikkatle takibedilen top
lu iş sözleşmesi, yetki uyuşmazlığında kullanılan re
ferandum sistemi, 275 sayılı Kanuna aykırı buluna
rak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 24 . 12 . 1975 
tarihli kararıyle kaldırılmıştır. 

Referandumun fayda ve mahzurları gözönünde 
bulundurularak, bunun boşluğunun nasıl doldurula
bileceği hususunda Bakanlığımızda çalışmalar mev
cuttur. 

Muhterem senatörler; 
Aslında, Türkiye'deki çalışan işçilerimizin hak

ları düşük değildir. Dünyada, zannederim, aşağı - yu
karı Birleşmiş Milletlerde 138 devlet sayısı gözükü
yor, bunlar içerisinde demokrasiyle idare edilen mem
leket sayısı, şu Avrupa'da sayabildiğimiz Almanya, 
Fransa, İtalya, Belçika, İskandinav ülkeleri, İngiltere 
ve bunların dışında nihayet Japonya, Amerika, Ka
nada gibi bazı ülkeleri dışarı çıkardığımız takdirde, 
dünyada Türkiye, demokrasiyle idare edilme yolun
da çalışan, çırpınan bir ülkedir ve Türkiye'de çalış
ma hayatında işçilerimizin sağladığı iş hakları birçok 
Avrupa ülkelerinden de ileride bulunmaktadır. Biz 
bunu iftiharla söylüyoruz. 

Şunu hemen belirtmeliyim ki, işçilerimizin kanu
nî olan her haklarında yanlarında olduğumuzu be
yan etmek istiyorum. Yalnız, yukarıda arz ettiğim 
gibi, kaba kuvvetle, zorla, kanunda yeri olmayan 
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genel grev, direniş, boykot gibi hadiselerin Türkiye' ı 
de tekrerrür etmeyeceğine inanmak istiyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Zaman tahditli olduğu için bazı mevzulara belki 

çok kısa temas etmek mecburiyetinde kalacağım. 
Bilhassa üzerinde durulan mevzulardan birisi, işçi - I 
memur ayırımı meselesidir. I 

1897 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre işçi -
memur ayırımı ile ilgili olarak Bakanlığımızın gö
rüşü şöyle olmaktadır: I 

Sözü edilen kanunda, herhangi bir kurumda hangi 
görevde çalışanların 4 ncü maddede belirtilen esas
lara göre memur veya işçi olduğuna Bakanlar Kuru- I 
lu kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay 
içinde Çalışma ve Maliye bakanlıklarıyle, Devlet Per
sonel Dairesinin sürekli olarak görev yapmak üzere 
atayacakları uzman temsilcilerden oluşan Komis
yonca kesin olarak karar verilir. 

Şu halde, Hükümet olarak Bakanlar Kurulu ka
rarı çıkmıştır ve bu arada işçi ve memurun nasıl ayırt 
edileceğine dair de Komisyon kurulmuştur. Bundan 
sonra, 12 ay zarfında daimî olarak çalışacak bu ko
misyon işçiler ve memurlardan hangi kurumda çalı
şanlarının işçi ve memur olacaklarım yeniden tayin 
ve tespit edecektir. 

Yalnız şunu hemen arz etmek istiyorum ki, bura
da bilhassa kararnamede kurumlar zikredildikten ; 

sonra, Hükümetimiz aslî ve sürekli kamu hizmeti 
gören ve görmeyen yerlerde dahi listeye şunları al
mıştır: 

Birinci listede, devamlı kamu hizmeti görülen 
yerlerde; «Yukarıda sayılan kurumların atelye, ima
lâthane, fabrika, şantiye, sınai işletme türünden işyer
leri hariç...» Yani bunu demekle, bu tür yerlerin; 
atelyelerin, imalâthanelerin, fabrikaların, sınai işlet- . 
melerin bulunduğu her yerde çalışan arkadaşlarımız 
işçi olarak çalışacaklardır ve bunların memur olması 
diye bir şey bahis mevzuu değildir. 

Burada Hükümet, Bakanlar Kurulu karariyle bun- > 
lan iki liste halinde ayırmıştır ve bilhassa demin oku
duğum hususu nazarı dikkatinize arz etmek istiyo
rum; burada işçi olarak çalışanların yahut işçi sta
tüsünde olması icap edenlerin hiçbirinin memur ol
ması bahis mevzuu değildir. 

Aslında, Türkiye'de işçi - memur ayrımı için de
vam eden konuşmalar, yazışmalar, bir noktada Tür
kiye'de işçi ve memurlar arasında bir ücret denge
sizliği olduğunu göstermektedir. Bundan birkaç yıl 
önce belki işçilerimiz memur olmak için çalışırken, 

o noktada gayret gösterirken, şimdi memurlarımız 
işçi olmak istemektedir. Demek ki, memurların işçi ol- , 
mak istemesi yahut işçi tarafına doğru kayma gös- ' 
termesi; demin bazı arkadaşlarımız da ifade buyur- \ 
dular, burada işçilerin daha çok hak elde etmiş ol
malarıdır. Bilhassa toplu sözleşmelerle ve bu söz- • 
leşmelerde yer alan aynî haklar ve diğer haklar; ya
ni memuralrın elde edemedikleri birçok imkânlar 
işçiler tarafından elde edildiği için, aslında birçok 
memurlarımız dahi işçi olmak istemektedirler. 

Çalışma Bakanlığı olarak görüşümüz odur ki, 
bu iki ücret sistemi arasında; yani işçi ve memurlara 
verilen ücret sistemleri arasında bir denge kurup, bun
ları aynı esasa bağlayacak bir yola gitmenin en iyi 
çözüm yolu olduğu kanaatindeyiz. 

Burada kısaca Türkiye'deki toplu sözleşmeler
den birkaç hususu arz etmek istiyorum. 

iş akdi ve ücret konularında Anayasanın ça
lışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma hakkı ve ödevi, 
ücrette adalet sağlanmasına ait hükümleri, Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerinin 
esasları dairesinde taraflar arasında serbestçe tecel
li etmektedir. Bakanlığımızın bu husustaki görevi, 
Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde muamele 
yapmaktadır. Ancak, 1975 yılı icra Programında yer 
alan kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde ortak ve 
birbirine paralel bir politika yürütülmesi amacıyle 
Bakanlar Kuruluna teklifler getirecek olan kamu ke
simi Endüstriyel İlişkiler Birimi 1976 yılında Bakan
lığımızda da kurulduğu takdirde, toplu iş sözleşme
lerinin analizlerinin yapılması, zaman beraberliğinin 
sağlanması ve ücretle ilgili konuların derinliğine tet
kik edilmesi ve kamu kesimi içerisinde yer alan ikti
sadî Devlet Teşekkülleri arasında koordinasyon sağ
lanması mümkün olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Bugün Türkiye'de toplu iş sözleşmeleri, işçilerin 

haklarını alabilmeleri için ellerinde olan en büyük 
imkânlardan birisidir. Bizde bunların nasıl ve ne şe
kilde, nereye kadar yapılabileceği hususunda herhan
gi bir kayıt mevcut olmadığı için, kanunlarımızda 
böyle bir husus mevcut olmadığı için, toplu sözleşme
yi yapacaklar arasında işçi, istediğini talep edebil
mektedir; yani burada bir kayıt yoktur. 

Aslında, demin yukarıda arz ettiğim bakanlıklar 
arası ve Çalışma Bakanlığında kurulmasını arzu et
tiğimiz kamu kesimi Endüstriyel İlişkiler Birimi, bil
hassa bu şekilde kurulduğu takdirde, bütün Kamu 
iktisadî Teşekküllerinde ücretlerin hiç olmazsa bir-
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birine paralel olarak gitmesini sağlamak mecburi
yeti, bizim üzerimize düşen büyük bir görevdir. Çün
kü, bir tarafta bir toplu iş sözleşmesi imza edildiği 
takdirde, orada elde edilen haklar, hemen diğer işçi 
sendikalarına aksetmekte, bu şekilde devamlı surette 
en fazla ücret alabilme, en fazla hak koparabilme 
gibi bir husus ortaya çıkmaktadır. Demin, benden 
evvel konuşan bazı arkadaşlarım da ifade ettiler, 
bu da Türkiye'de sendikacıların birbiriyle rekabetini 
doğurmaktadır. Bu şekilde birbirlerine rakip hale 
gelen sendikalar, elbette ki memleketin huzurunu 
bozma bakımından da büyük bir tesir icra etmek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepsini ifade etmem mümkün değildir; yalnız 

Türkiye'nin iş kazaları bakımından büyük bir yük
seklik gösterdiğini arz etmek istiyorum. Her 1 000 ki
şiden 109 kişi Türkiye'de iş kazası geçirmekte, her 
1 000 kişiden 0,96'sı meslek hastalığına uğramakta, 
her 1 000 işçiden 2.46'sı iş görmez hale gelmekte ve 
her 1 000 işçiden 0,58'i ölmektedir. 

Şimdi Bakanlığımız bünyesi içerisinde yer İşçi 
Sağlığı Genel Müdürlüğü sosyal güvenlik, istihdam, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yürütmek iken, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluşu sebebiyle, 
sosyal güvenlik hizmetleri, adı geçen Bakanlık bün
yesine aktarılmış, îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü bün
yesinde ise, sadece işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet
leri kalmış bulunmaktadır. Yani Sosyal Sigortalar, 
Bağ - Kur bizden ayrılmış bulunmaktadır. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri, 1475 sayılı 
İş Kanununun tahmil ettiği hizmet ve mükellefiyet
le, bu kanuna göre çıkartılmış tüzük, yönetmelik, 174 
sayılı Kanun ve Bakanlığımızın sağladığı imkân
larla yürütülmektedir. Bu cümleden olarak ülke
mizde işgücü kaybını ve maddî hasarlardan doğan 
menfi sonuçları önleyici ve azaltıcı yönde çeşitli ted
birlere baş\aırulmuş ve Bakanlığımız bünyesinde 
1968 yılında kurulmuş, bulunan İşçi Sağlığı ve İş Gü
venliği Araştırma Merkezi İş - Güv. iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının oluş sebeplerini önleyici ted
birleri araştıran, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönün
den işveren, işçi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği perso
nelini eğiten, gerektiğinde işyerlerinde tetkik ve araş
tırmalar yapan bir eğitim araştırma ve inceleme mer
kezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu mer
keze bağlı ayrıca iş güvenliği grup başkanlıkları
mıza paralel olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Teşkilâtı ve Hükümetimiz arasında düzenlenen proje 
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ile 6 ilimizde bölge laboratuvarları kurulmuştur. Bu 
laboratuvarlarm tam faaliyete geçmesi ile işçi sağlığı 
ve iş güvenliği hizmetleri yurt sathında araştırma 
ve eğitim imkânlarına kavuşturulmuş olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Bakanlığımız İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağ

lı olarak, ilgili yönetmeliklerine göre çalışan 7 ilimiz
deki işçi sağlığı, iş güvenliği hizmetleri grup baş
kanlıkları, bugünkü kadroları ile işçi sağlığı ve işbir
liği eğitim ve denetimini yürütmektedirler. İşçi sağlı
ğı ve iş güvenliği yönünden mevcut imkânlarla yü
rütülmeye çalışılan hizmetlerin, sanayi ve teknolo
jik kalkınma hamlemize muvazi yürütülmesi, millî 
ekonomimiz ve sosyal bünyemizin güçlenmesi bakı
mından bir zaruret olarak görülmektedir. Üçüncü 
Beş Yıllık. Kalkınma Planının 1772, 1774 ncü madde
lerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin, işyer
lerindeki sağlık risklerini ortadan kaldırıcı ve sü
rekli yeterli bir denetime tabi tutulması, ayrıca 1975 
yılı İcra Planının 211 numaralı tedbirinde ise, ulusal 
düzeyde bir işçi sağlığı ve iş güvenliği teşkilâtının 
kurulması istenmektedir. Bu hususta Bakanlığımız 
gerekli çalışmaları yapmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Gerek yurt içi. gerekse yurt dışı piyasalarında 

1975 yılında istihdam yönünden ümit verici bir geliş
me kaydedilmemişteir. Bu bakımdan, İş ve İşçi Bul
ma Kurumu istihdam mevzuları hakkında da kısaca 
malûmat vermek istiyorum. 

26 Ekim 1975 günü yapılmış olan nüfus sayımı 
geçici sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu, 40 mil
yon 197 bin 699'a ulaşmıştır ki, Almanya'da çalışan 
işçilerimiz ve aileleri bunun haricindedir. Türkiye'de; 
demin de arkadaşlarım ifade ettiler, zannediyorum ki 
her yıl 400 bin, 500 bin civarında iş arama yaşına gi
ren vatandaşımız bulunmaktadır. Bilhassa son nü
fus sayımında da görüldüğü gibi, köylerden şehirle
re büyük akım mevcuttur ve köyden şehir e gelen 
yurttaşlarımızın şehirlerde 'iş bulmak için gösterdik
leri çabalan da, deminki söylediğimiz nüfus artışı
na ilâve ettiğimiz takdirde, büyük bir işsizlik prob
lemi ile karşı karşıya bulunduğumuzu arz etmek is
tiyorum. 

Demin arkadaşlarım da ifade ettiler, yurt dışına işçi 
gönderme imkânlarımız, hemen hemen 1976 yılında 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. 1975'te 4 bin küsur 
işçi yurt dışına göndermişiz; 1973, 1974 yıllarında bu 
rakamlar yüz binlerle ölçülürken, 1975'te 4 bin civa
rına düşmüş ve 1976 yılında Libya ile yeni yapmış 
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olduğumuz anlaşmalardan sonra Libya da yeni bir 
iş sahası açılması imkân dahilinde görülmektedir. 
Ümit ediyoruz ki, Libya ile olan anlaşmalarımızdan 
sonra Libya'ya nispetini şu anda tayin etmek imkâ
nını bulamadığımız bir miktar işçi göndermemiz 
mümkün olacaktır. Bunun dışında, Suudî Arabistan, 
Kuveyt gibi bazı ülkelere çalışmak üzere, Türkiye' 
den gitmiş, orada iş gören birçok şirketler işçi gö
türmektedirler. Bugün tahmin ettiğimize göre, Suudî 
Arabistan'da 5 bine yakın Türk işçisi bulunmakta
dır. Bunlarla orada anlaşma yapabilmek ve orada
ki işçilerimizin çalışmalarında daha iyi haklar sağ
lama bakımından temas halindeyiz. Libya'da bu sene 
çalışma ataşeliği kurulmuştur, oradaki işçilerimizle 
alâkadar olacak ve haklarının aranmasını sağlaya
caktır. 

Muhterem senatörler; 
İş ve îşçi Bulma Kurumunun hizmetlerinden bah

setmek istiyorum. Dördü yurtdışı işlemlerine ait ol
mak üzere, bütün illerde mevcut olup, 72 ünite ve 
bunlara bağlı işgücü ve ekonomik durumları yönün
den önemli görülen ilçe merkezlerinde kurulu olan 30 
büro ile yürütülmektedir. Yani Türkiye'nin bütün 
illerinde îş ve îşçi Bulma Kurumu mevcuttur. Bun
ların dışında, ekonomik durumları yönünden önemli 
görülen ilçe merkezlerinde kurulu 30 büro da şu 
anda faaliyettedir. 1976 yılı içinde önemli bir sanayi 
bölgesi haline getirilecek olan Afşin'de de büro 
açılması planlanmış bulunmaktadır. 

Kısaca malumatları zamana sığdırmak bakımından 
arz etmek mecburiyetindeyim: 

1974 yılında Türkiye'de 424 103 işçiye iş bulun
muştur. 1975 yılında müracaat sayısı 6C|1 bin, buna 
mukabil 333 547 işçi işyerine yerleştirilmiştir. As
lında, 1974 yılma nazaran 1975 yılında iş için baş
vuranlarda 62 655 azalma; 1974 yılı ICO kabul ede
cek olursak, % 9,4fflık bir azalma vardır. İşe yerleş
tirmede ise, işyerlerinin bildirdikleri açık işteki azal
ma sonucu 67 292 daha düşmüş; 1974 yılı gene ICC 
olarak kabul edersek, % 15,86 azaldığı görülmektedir. 

Kurumun işe yerleştirme faaliyetlerindeki durum 
mukayese edildiği takdirde, yukarda o rakamı arz 
etmeye unuttum, Türkiye'de açık işler 1975 yılında 
356 811, bunlara yerleştirilen işçi miktarı da 337 547 
dir ki, % 94,60 oranında bu aranılan işlere işçiler 
yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bilhassa son zamanlarda bütün senatör arkadaş
larımızı da rahatsız etme gibi bir duruma gelen, 
Türkiye'de bu sakatların işe yerleştirilme mevzuu da 

büyük bir önem taşımaktadır. Sakatların ve eski hü
kümlülerin işe yerleştirilmeleriyle ilgili işlemler, 1475 
sayılı Kanunun 25 nci maddesi ve buna dayalı ola
rak çıkartılan Sakatların ve Eski Hükümlülerin Ça
lışmaları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca 
yürütülmektedir. Ancak, gerek ilgili Kanun madde
sinin yeterli bulunmaması ve gerekse buna dayalı 
olarak çıkarılan Yönetmeliğim, uygulamada bazı ak
saklıklarının doğmasına sebep olması karşısında, 
1975 yılında sakat ve eski hükümlerle ilgili çalışma
larımızı daha tesirli bir duruma getirmek amacı ile 
sakat ve eski hükümlülerin istihdamı hakkında kanun 
tasarısı hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere ilgili 
bakanlık ve kuruluşlara sevk olunmuştur. 

Diğer taraftan, sakatlara iş bulma amacı ile 
bunların eğitilmelerini temin için anılan kanun tasa
rısında, sakatların meslekî rehabilitasyonu hizmetle-
lerine ağırlık verilmiş ve bu konudaki pilot proje 
çalışmalarının Ankara'da başlatılması kararlaştı
rılmış ve söz konusu merkezin 1,5 milyon lira tuta
rındaki tahmin edilen arsa kamulaştırma ödeneği Ba
kanlığımız 1976 yılı Bütçesine konulmuştur. Söz 
konusu olan merkez, yılda 6CQ sakatı, meslek sahibi 
yapabilecek şekilde planlanmış bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Sakatların Türkiye'de işe yerleştirilmeleri mev

zuunda rakamlar var. Onları geçmek istiyorum, vakit 
bir hayli daraldı. 

Yurt dışı işçi meselelerine kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Bugün yurt dışında çalışan işçilerimizin adedi, 

elimizdeki rakamlara göre; Federal Almanya'da 
53 9 bin, Fransa'da 44 936, Hollanda'da 38 bin, Bel
çika'da, 12 bin, Danimarka'da 5 175, Avusturya'da 
26 150, Avusturalya'da 12 bin, Libya'da İd bin civa
rında, İsveç'te 5 bin. İsviçre'de 16 487. 

Elimizdeki şu son rakamlara göre toplam olarak 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sayısı, 688 748 ola
rak gözükmektedir. Bunların dışında, bizimle işgücü 
anlaşması yapmayan diğer ülkelerde de, demin de 
arz ettiğim gibi, Suudî Arabistan ve hatta Beyrut'ta 
çok miktarda Türkiye'den gitmiş ve çalışmakta olan 
insanlar mevcut bulunuyordu. 

Muhterem senatörler; 
İşçilerimizin Türkiye'ye yıllar itibariyle gönder

miş oldukları döviz miktarı da şöyledir : 1968'den 
I itibaren 107 milyon dolar, 1969'da 140 milyon dolar, 
I 1970'de 273 milyon, 1971'de 471 milyon, 1972'de 762 
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milyon, 1973'de 1 milyar 183 milyon, 1974'te 1 mil
yar 426 milyon, 1975'te de 1 milyar 338 milyon do
lar Türkiye'ye döviz göndermiş bulunmaktadırlar. 
Türkiye'nin ödeme dengesinde büyük kıymet ifade 
eden, işçilerimizin alınteri ile kazanmış olarak mem
leketimize göndermiş oldukları bu dövizleri ve onla
rın yurt dışında, Türk milletine yapmış oldukları bu 
hizmetleri burada şükranla anmak istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Bunlardan başka; eğitim merkezleri, mesleğe yö

neltme çalışmaları, etüt ve meslek tahlilleri çalışma
ları Bakanlığımızda devam etmektedir. Bilhassa son 
zamanlarda büyük bir ehemmiyet kazanan, Türk iş
çilerinin Avrupa'da serbest dolaşımı meselesine kı
saca temas etmek istiyorum. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
da imzalanarak yürürlüğe girmiş olan Katma Proto
kolün 36 ncı maddesi uyarınca, ülkemiz ile AET üye
si ülkeler arasında işgücünün serbest dolaşımına 1 
Aralık 1976 tarihinden itibaren kademeli olarak baş
lanacağı dikkate alınarak, 1975 yılında konu ile ilgi
li olarak geniş bir araştırma çalışmasına gidilmiş. 
mevcut anlaşmalar, Katma Protokol ve Topluluk 
Konseyince çıkartılan Tüzük ve direktifler ve diğer 
yayınlan incelenerek, genel bir derleme ve değerlen
dirme sonunda, Türk işçilerinin AET ülkelerinde is
tihdamını sağlayacak ve bunu hukukî çerçeveye otur
tacak Türkiye - AET Ortak İşgücü Anlaşması taslağı 
hazırlanmıştır. Bu tasarı, AET Koordinasyon Komi
tesince görüşülecektir. Ayrıca, kademeli dolaşımın 
uygulanacağı 1976 - 1986 yıllarını kapsayan 10 yıl
lık sürenin, iş ve İşçi Bulma Kurumu açısından ka-
demelendirilmesi yapılarak, alınması gereken tedbir
ler belirtilmiştir. Bu arada, îş ve îşçi Bulma Kuru
munun Dış Münasebetler Müdürlüğü bünyesinde AET 
Özel Servisi kurulmuş ve AET ile ilgili işlemlerin bu 
servis vasıtasıyle yürütülmesi sağlanmıştır. 

AET ülkelerindeki Türk işçilerinin serbest dola
şımı imkânını sağlayacak Türkiye - AET Ortak İş
gücü Anlaşması tasarısı Dışişleri Bakanlığına 2.2.1976 
tarihinde gönderilmiştir. Buna göre üçüncü ülkelere 
nazaran; yani AET ülkelerine ortak olmayan ülke
lere nazaran Türk işçilerine öncelik tanınmasını, is
tihdam, eğitim ve öğretim eşitliği yönünden de fark
lı statünün sağlanmasını, işçi ailelerinin birleştirilme
sini ve aileler için gerekli sosyal altyapı tedbirlerinin 
alınmasını, halen çalışmakta olan işçilerimizin gele
cekleri ile Avrupa sosyal fonundan yararlanma du
rumlarını ihtiva eden rapor hazırlanarak Hariciyeye 

gönderilmiştir ve Türk işçilerinin Avrupa'daki ser
best dolaşımını sağlamak ve işgücü anlaşması yapı
lan ülkelerdeki işçilerimizin haklarının daha iyi bir 
şekle ulaştırılması için Çalışma Bakanlığı elindeki im
kânlarla ve güçle çalışmaktadır. Son olarak, Hollan
da'da ve Almanya'da yapılan görüşmelerde, 1975 yılı 
içerisinde çocuk paraları ile ilgili bazı önemli netice
ler alınmış bulunmaktadır. 

Bilhassa yurt dışında bulunan işçilerimizin Türki
ye'den kopmamasını ve Türk milletine, vatanına .bağ
lı, Türk kültürüyle yetişmiş bir şekilde bulunmasını 
sağlamak amacsyie; demin arkadaşlarım burada ifa
de buyurdular, yurt dışındaki Türk çocuklarının eği
tilmesi ve orada bulunan işçilerimizin dinî ihtiyaçla
rını temin etme bakımından yeni çalışmalara girişmiş 
bulunmaktayız. Bu arada, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
ve diğer Bakanlıklarla müşterek olarak çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Bilhassa fazla işçi bulunduran yerlerde bir tek din 
görevlisi kâfi gelmediğinden, bu yıl buralara birden 
fazla din görevlisi gönderilme imkânı bulunmuştur ve 
zannediyorum ki, bu süre içerisinde 10 tane yeniden 
isçilerimize çok faydası olacağını ümit ettiğimiz din 
görevlilerini göndermek durumunda olacağız. 

Muhterem senatörler; 
Mevzulanmız geniş olduğu ve zamana da sığma

yacağı için, demin burada konuşan arkadaşlarıma bu 
konuşmalarım içerisinde cevap veremediğim bazı hu
susla'-! da arz etmek istiyorum. 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımızın, ço
cukların eğitimi ile ilgili ve oradaki sosyal güvenlik 
bakımından farklılıkların giderilmesi üzerindeki söz
lerine zannediyorum demin cevabımı arz ettim. 

Serbest dolaşım imkânı da, ancak AET ülkeleri 
Bakanlar toplantısında onların bizimle yapacağı yeni 
bir anlaşma ile mümkün olacaktır. Yani şunu arz et
mek istiyorum bu arada; Türkiye, 1 Aralık 1976'dan 
itibaren Avrupa Ortak Pazar ülkelerinde serbest do
laşım imkânını kademeli olarak Protokola göre hak 
etmiş bulunmaktadır. Yalnız, bu kademelerin nasıl 
bir şekilde düzenleneceği, nasıl bir şekilde çözüme 
bağlanacağı, gene AET ülkeleri bakanları seviyesin
deki bir toplantı ile mümkün olacaktır. Bu hususta 
gerek Dışişleri, gerek diğer Bakanlıklarımız ve Çalış
ma Bakanlığı olarak Türk işçilerine en geniş imkâ
nın sağlanması bakımından gayretlerimiz devam et
mektedir. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin askerlik yok
lama süresinin beş yıla çıkarılmasını söylediler. Bili-
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yorsunuz, Hükümetimiz orada bulunan işçilerimizin j 
29 yaşına kadar askerlik tecillerinin yapılması husu
sunda kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet Mecli
sine getirmiştir. Yakında Meclisimizden çıkacağını 
ümit ediyorum. Bunların 5 yıl yoklamalardan muaf 
tutulmaları iyi olacaktır; bunu ilgili mercilere arz et
mek istiyorum. 

Bundan başka, bilhassa arkadaşlarımız çocuk eği
timi üzerinde durdular; onlara cevap vermiş bulu
nuyorum. 

C. H. P. Grupu Sözcüsü arkadaşım Kemal Kılıç -
oğlu, iş bulunmadığı, sermaye çevrelerinin müreffeh 
olduğu gibi bazı hususları burada söyledi ve Türki
ye'yi karanlık gösteren 'bir tablo çizdi. 

Muhterem senatörler; 
Malumuâliniz Çalışma Bakanlığının iş bulma, ya

ni iş imkânı meydana getirme bakımından bir gücü 
yok. Yalnız, Çalışma Bakanlığı burada şu vazifeyi 
ifa etmektedir: Türkiye'de hangi iş mevzuları nasıl 
ve ne şekilde yapılabilir, çalışma hayatında bulunan 
işyerlerimizin daha randımanlı çalışabilmeleri için ne
ler yapılabilir; bunları koordine etmekle vazifelidir. 
Fakat yatırım yapmak, Çalışma Bakanlığının imkâ
nı dahilinde değildir. 

Elbette ki şunu burada arz etmekten geçemeyece
ğim. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak, ne işçinin, ne 
sermaye çevresi diye onların bahsettiği işverenin aley
hinde değiliz. Gücümüzün yettiği nispette hukuka 
bağlı kalmak şartıyle, işçilerimize iş temin etmek, 

• onların sosyal haklarını daha ileri bir seviyeye getir
mek vazifemizdir. Fakat bunu yaparken sermayedar
larımızı, işverenlerimizi ortadan kaldırıcı, onları yok 
edici herhangi bir şekle, herhangi bir yola gitmemek 
de bizim büyük vazifelerimiz arasındadır. Bu bak'm-
dan, Çalışma Bakanlığını, yalnız işçilerin bakanlığı 
şeklinde görmekde mümkün değildir; Türkiye'de 
mevzuatımız dahiline giren bütün işçilerle, işverenler
le ve diğer müesseselerle aynı şekilde alâkadar olmak 
ve aynı hakkaniyet ölçüleri içerisinde çalışmak ve 
kalmak mecburiyetindeyiz. 

Demin de arz ettiğim gibi, Sayın Kemal Kılıçoğ-
lu, karanlık bir tablo çizdi; «Türkiye'de şu kadar iş
siz, şu kadar sermayedar çevresi» diye birçok mev
zuları anlattı. 

Arkadaşlar; 
Mevcut Hükümetimiz bir seneye yakın bir zaman

dan beri Hükümet etmektedir. Şunu mutlaka huzu
runuzda belirtmek mecburiyetinde olduğumu arz et
mek istiyorum; Türkiye'de her gelen hükümet, elbet

te ki bu memlekete hizmet etmek gayreti içinde bu
lunacaktır ve güçleri yettiği nispette ve inançları doğ
rultusunda bu memlekete hizmet etmişlerdir. Bunu 
inkâr etmek mümkün değildir. Öyle ise, «Türkiye şu 
hale gelmiştir.», derken, 10 aylık, 12 aylık bir Hükü
meti, sanki bütün bu tabloyu çizmiş gibi bir durum
da göstermek, elbette hakkaniyete uygun değildir. Bu
rada Türk hükümetlerinin Türk milletine hizmet için 
çalıştığını ve bu Hükümetinizin de bütün imkânlarıy-
le Türk milletinin hizmetinde, ona lâyık bir şekilde 
hizmet etmek gayesi içinde bulunduğunu arz etmek 
istiyorum. 

Burada, hemen bütün arkadaşlarımın soruları için
de bulunan bir mevzu vardır; asgarî ücret. 

Muhterem arkadaşlar; 
Asgarî ücret, 1974 yılında tespit edilmişdi. 1976 

yılında, zannediyorum 1 . 7 1976 tarihine kadar 
Türkiye'de asgarî ücretler tespit edilecektir. Burada 
asgarî ücretlerin tespitinde, Türkiye'deki fiyat yükse
lişleri, hayat pahalılanması elbette Bakanlığımızca 
gözönüne alınacaktır ve bu asgarî ücret o şekilde tes
pit ve tayin edilecektir. Bu hususta Türkiye çapında 
bütün kuruluşlarla, asgarî ücretin ne olması lâzım 
geldiği yolunda çalışmalarımız ve gayretlerimiz de
vam etmektedir. Ümit ediyorum ki, âdil bir şekilde 
ve işçilerimizi mağdur etmeyecek bir şekilde asgarî 
ücret tespiti imkânını bulmuş olacağız. 

BAŞKAN — Saym Bakanım bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Efendim, Saym Bakanın 1 saatlik konuşma süresi 
şimdi bitmiş oluyor. Bu arada öğleden önce yapıl
ması lâzım gelen mesainin de müddeti dolmuş olu
yor. Bizim saatimize göre 3 dakika da geçmiş olu
yor. Bakanlık Bütçesinin hitamına kadar devamı hu
susunu teklif ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Bakan, lütfen toplayınız. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) — Peki, teşekkür ederim Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilhassa Fehmi Güneş arkadaşımız, burada Ba

kanlığımıza ağır sayılabilecek bazı isnatları yapmış 
bulunuyor. 

Şunu arz etmek istiyorum ki, kanunlara saygılı ve 
hürmetkar olmaktayız ve olmakta devam edeceğiz; 
fakat hadisenin oluş şekli ve neticesi her halde yan
lış aksettirilmiş olmalıdır. Burada şunu arz etmek 
istiyorum; bu üç tane yönetici yerinden alınmış, on
lara maaşları ödenmemiş, herhangi bir surette görev 
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verilmemiş ve maaş verilmemiş gibi, onları mağdur 
edecek bir duruma girdiğimiz söylendi. 

Muhterem senatörler; 
Biz, kanun yolu ile bir Müsteşar ve iki Müsteşar 

Muavini arkadaşı görevinden aldık. Alırken de, biz
den evvelki tatbikatlara baktık, hemen hemen aynı 
yerlere tayin olunmuşlar. Müsteşar arkadaşımızı 
Araştırma Kurulu üyeliğine ve diğerlerini de o şekil
de tayin etmişiz. Bunları mükteseplerinden daha aşa
ğı bir kadroya ve yere tayin diye bir şey bahis ko
nusu değildir muhterem arkadaşlarım. Hatta Müste
şar arkadaşımızın müktesebi 3 ncü derece olduğu 
halde, biz bunu 2 nci dereceye tayin etmişiz. Yani 
daha yüksek bir dereceye tayin etmişiz. Şimdi şu hu
sus meydana geliyor : Danıştay bizim yapmış olduğu
muz bu tayini iptal etmiştir. Doğrudur; fakat başka 
bir müsteşarhk kadrosu yok ki, onu da getirip tayin 
etme imkânını bulalım, Arkadaşlarımıza, «Buyurun 
vazifenizi yapınız.» diyoruz. Onlar diyorlar ki, «Biz 
vazife yapmayız.» Elimizdeki kanunlara göre, vazife 
görmeyen insanlara ücret vermek mümkün değildir. 
Vazifeye devam etmeyen, vazifeyi yapmayan arkada
şımıza biz ne diyelim? Arkadaşlar, maalesef kanun
da büyük boşluk var. Bizim şimdi tayin ettiğimiz ye
ni müsteşarlar, müsteşar muavinlerimiz mevcut. Şim
di başka bir müsteşar kadrosu, müsteşar muavinliği 
kadrosu mevcut bulunmadığına göre ne yapalım?.. 
Anayasanın bir maddesini burada okumak istiyorum; 
çünkü bunu tatbik etmek imkânını bulamıyoruz. 

«Madde 114. — İdarenin her türlü eylem ve iş
lemine karşı yargı yolu açıktır. 

Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gös
terilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getiril
mesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdarî eylem 
ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, bu Müsteşar alınsa yahut onun yerine ta

yin ettiğimiz insanlar alınsa, onlar da aynı duruma 
düşeceklerdir. Başka türlü bir imkânımız yoktur şu 
anda. Biz, bu arkadaşlarımıza «Vazifenize devam 
edin ve size maaşlarınızı ödeyelim.»! diyoruz. Vazife
lerine devam etmeyen insanlara nasıl ücret ödenmesi 
mümkün ise onu yapalım. Danıştay bu tayinimizi de 
durdurdu. Biz dedik ki, «Vazifenizi yapın.» «Biz va
zifeyi ifa etmiyoruz. Bize Müsteşarlık verirseniz ya
parız.» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; iki tane Müsteşarlık yok 
ki, Müsteşarlık görevi vermemiz mümkün olsun. Bu 
bakımdan, «Vazifenizi ifa edin, maaşınızı alın.» di

ye kendilerine defaatle mektup yazdık ve kendilerini 
bu noktada mağdur olmamaları için lâzım gelen şekil
de ikaz ettik. Halen, «Biz, ancak Müsteşarhk vazi
fesi görürüz, bunun dışında vazife görmeyiz.» diye 
direniyorlar. Biz, kimsenin ne maaşını kesmek, ne 
onların rızkıyla oynamak gibi bir durumda değiliz. 
Onları mağdur etmek, onlara hakaret etmek aklımız
dan bile geçmez. Biz onlara en küçük bir şekilde bir 
imada dahi bulunmamışadır şu veya bu şekilde; ama 
bizden evvelki tatbikatları da aynı şeydir. Müsteşar, 
Müsteşar Muavinleri tayin edilmiştir filan yere ve 
görevlerine gitmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, maaş verilmemek diye bir 
şey yok. Demin söyledim, gelsin görevine başlasın, 
maaşını alsın muhterem kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, müddetiniz doldu, 
lütfen sözlerinizi bağlayınız. Cevap yetiştiremediğiniz 
arkadaşlara yazılı olarak cevap vermek imkânına sa
hipsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Burada sözlerime son vermek istiyorum. Bazı hu
suslarda belki cevap veremediğimiz kısımlar olmuş
tur; fakat azamî gayret içerisinde hakkaniyete uy
gun ve haksızlıklara girmemek kayıt ve şartıyle ça
lışmalarımızı yaptığımızı ve kimseyi mağdur etme
mek durumunda olduğumuzu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de işçi ve işveren meselelerini yalnız ka

nunların düzenlemesi mümkün değildir. Elbette ki ye
ni kanunların çıkması, onların hak ve menfaatlerinin 
korunması bakımından büyük bir iştir. Yalnız ka
nunların Türkiye'de ve belki bütün dünyada; demin 
benden önce konuşan Ali Oğuz arkadaşımızın da ifa
de ettiği gibi, işçi ve işveren arasındaki münasebetle
ri tam manasiyle temin etmesi mümkün değildir. Bu
rada, mutlak surette şuna inanıyoruz ki, şefkatin, 
merhametin, saygı ve hürmetin birbirleri arasında 
bulunması mecburiyeti vardır. Yoksa, işi halletmek 
mümkün değildir. 

Muhterem senatörler; bir tarım işçisinin kazması
nı kaldırdığı zaman, onu yere yavaş vurmasından iş
gücü kaybı elbette meydana çıkmış olacaktır. 

Şunu anlatmak istiyorum ki, eğer işçi isteyerek 
çalışmazsa, eğer ona işi temin eden, onu şefkatle, 
merhametle bağrına basmazsa; kanunlarla aradaki 
bu boşluğun doldurulması mümkün değildir. Öyle 
ise bütün gücümüzle, gerek işçi, gerek işveren ve ge
rekse bütün Türk milleti arasında bu bağlılığın ve 
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kardeşliğin temin edilmesi mutlaka zaruridir ve ya
pılmalıdır. 

Türkiye'de anarşiyi... 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, Bakanlığınızın Büt

çesini ikmal etmek için programı zorladık, ek süre 
aldık. Yardımlarınızı rica edeyim. 

ÇALİŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAKSU 
(Devamla) — Peki, bir dakikanızı rica edeyim, bağ
layacağım. Teşekkür ederim. 

Gerek işçilerimizin, gerek işverenlerimizin anarşi 
ve bilhassa memleketi tahrik eden unsurlara alet ol
mamasını temenni etmek istiyorum. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde çalışan, konu
şan ve burada Bütçenin en iyi şekilde çıkmasına yar
dımcı olan bütün senatörleri ve Sayın Başkanı hür
metle selâmlar, sözlerimi burada bitiririm (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Sayın Nalbantoğlu'nun sorduğu sorular 

şunlar idi : 
«i. — Yurt dışında hangi devletlerde ne kadar 

işçimiz çalışmaktadır?», 
Zannederim Sayın Bakan konuşması sırasında on

ları cevaplandırdılar. 
«2. — Bu çeşitli devletlerde çalışan işçilerimizin 

sosyal haklar bakımından farklı durumları var mı
dır? 

3. — Bu farklılıkların kaldırılması ve çağın ko
şullarına uygun olarak ve yurdumuzdaki işçilerin sa
hip oldukları haklar düzeyinde hak sahibi olmaları 
için, Bakanlığınızın ne gibi uğraşmaları olmuştur? 

4. — Libya ile işçi çalıştırma koşulları üzerinde 
ne gibi uygulamalar yapılmaktadır?» 

Bu sorular daha evvel Sayın Bakana ulaştırılmış
tır. Ayrıca, yazılı olarak kendilerine cevap verilme
sini rica ediyorum. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

HAYRI ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, soru
muz var. 

BAŞKAN — Efendim, sorular da bitti. Bitti efen
dim. Ben, ancak Sayın Nalbantoğlu'nun daha evvel 
bana gönderdiği soruları tescil ettim; yani zabıtlara 
geçirmiş oldum. Sayın Bakan yazılı cevap verecek
ler. 

HAYRÎ ÖNER (Adana) — Şimdi burada soru 
sormak mümkün değil mi?. 

BAŞKAN — Daha evvel, yani müddeti ikmal edil
meden evvel bana gelen yazıyı okuttum efendim. 
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i HAYRÎ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, soru
lar müddete dahil mi?.. 

BAŞKAN — Müddete sorular da dahildir. Prog
ramın maddesini isterseniz okuyayım. 

HAYRI ÖNER (Adana) — Size itimadımız var 

I Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. İtimat ediniz efen

dim, Programda yazılı. 
Son söz Sayın Turanlı'nın. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

| Muhterem Başkan, değerli senatörler; 
Çalışma Bakanı ve Çalışma Bakanlığının muhte

rem üyelerini, idarecilerini saygı ile selâmlıyorum. 
Sözlerime Sayın Ali Oğuz'un değindiği bir hususa 

ben de işaret etmekle, diğer konuşmamı arza çalışa
cağım. O da şu : 

Saym Halil Tunç, işçi temsilcisi olarak ve işçi li
deri olarak Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından Sena
toya üye olarak seçilmiştir. Bazı politik meselelerden 
başka, Sayın Tunç'u hakikaten Senatoda görmeme
nin üzüntüsü içinde bulunmaktayız. Gönül ister ki, 
işçinin Bakanlığı olan, işçi ile işveren arasındaki ni-

( zamı temin eden, koordine eden bu Bakanlığın Büt
çesi bugün görüşülürken, eğer fevkalâde bir mazere
ti yoksa, gelmemişse bunu üzüntüyle karşılarım... 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, ben bu hususta bil
gi vereyim efendim. 

Grup Başkanlarının bana yazılı beyanına göre, 
i aynen şöyle yazıyor : «Gruptunuz Sözcüsü Sayın Ha

lil Tunç, hastalandığı için bugün konuşamayacaktır. 

Arz eder, saygılar sunarım.» 
Bilgilerinize arz ederim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) — O 
halele mazereti yerindedir. Teşekkür ederim, Sayın 
Başkan. 

Bazı konuşmacıların burada işsizlikten bahsettik
lerini dikkatle dinledim. Hakikaten Türkiye'de bir iş
sizlik vardır; ama bu işsizliğin esas sebebi üzerinde 
maalesef birleşmemiz mümkün olmuyor; birçok me
selelerde olduğu gibi. Türkiye'deki işsizlik sebebi, 
toprak reformunun tatbik edilmeyişi veyahutta bazı 
reform kanunlarının gelmeyişinden dolayı değildir. 
Türkiye'deki işsizlik meselesi, geri kalmışlığımız ve 
memlekette yatırımların hakikaten Türkiye'de bulu
nan işsizleri ve işsizliği tam manasıyle ortadan kal
dıracak derecede olmayışındandır. Sebep bu olunca 
ne yapmak gerekir?.. 

Sebep bu olunca, her şeyden evvel yatırımları teş
vik etmek gerekir. Anayasamıza göre yatırım, iki sek-
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tör tarafından yapılmaktadır. Birisi Devlet sektörü, 
diğeri ise özel sektör, Bir taraftan Devlet sektörünün 
yatırımlarını bütçenin imkânları nispetinde yapmaya 
çalışacağız, diğer taraftan da, özel sektörün yatırım
larını yapmak için memlekette yapılacak olan yatı
rımları cazip hale sokmaya çalışacağız. Bu yatırım
ları yapmış olan kişileri vatana hiyanet etmiş, sömü
rücü, kötü bir düzen kuran, işçinin hakkını sömüren 
kişiler olarak gösterdiğimiz takdirde, bu memlekette 
sermaye sahibi olan ve bu memleketin evlâdı olan 
ve asgarî hepimiz kadar bu memleketi seven kişilerin 
bu işi yapma cesaretini kırmış oluruz. 

Bir kere bunun üzerinde duralım. Mademki Tür
kiye'de işsizlik vardır; her şeyden evvel, gerek kamu 
sektörünü, gerek özel sektörü teşvik edici mahiyette 
çalışmalıyız. 

Evet b'Iiyoruz, fabrikatör tek kişidir, reyi bir
dir; orada çalışan kişiler daha fazladır. Bunları is
tismar ve tahrik etmenin memlekete fayda getirme
yeceğini de bilmemiz gerekir. Bilhassa, konuşmacı ar
kadaşlarımızın bu husus üzerinde titizlikle durması 
gerekir. Sebebine gelince; memleketin menfaati bu 
yoldadır. 

Bir taraftan imkânlarımız olmayacak, madenle
rimizi işletemeyeceğiz, yatırımlarımızı tam manasiy-
le yapamayacağız, diğer taraftan bu yatırımların, 
gerek özel sektörde, gerek kamu sektöründe paraya 
ihtiyacı olacak, bu paranın dış memleketlerden geti
rilmesini bir kapitülasyon meselesi olarak kabul ede
cek yabancı sermayeye karşı bu memleektte bir düş
manlık ilân edeceğiz, sermayenin gelmesine mani ola
cağız, diğer taraftan dışarıya gidecek olan işçiler 
için «Bulgaristan'a kadar, Moskova'ya kadar ni
çin gitmiyor?» diye bunun hesabını soracağız... 

Beyler, bunlar samimî konuşmalar değildir. Her
kesin fikrini ve ideolojisini açık olarak burada söyle
mesi gerekir. Demokrasi gölgesi içinde, sosyal de
mokrasi gölgesi içinde başka ideolojilerin savunma
sının ve onun taktiğini burada gütmenin, memleketi
mize fayda getireceği kanaatinde değilim; bilâkis 
memleketimiz için çok zararlı oluyor ve zararlı ola
caktır. 

Vaktim çok dar, hakikaten bu mevzu üzerinde 
çok konuşmak isterdim; fakat gerek Bakanlığın kıy
metli mensupları, gerek Senatoda şu anda beni din
leyen arkadaşlarımın sabrını taşırmamak için müd
detim içinde konuşmaya gayret edeceğim. 

274 ve 275 sayılı kanunlar, memleketin şartlarına 
uygun olarak tedvin edilmiş olan kanunlar değildir, 

bunların üzerine eğilmek gerekir. Kanaatimce, sen
dikaların çoğalması ve diğer taraftan işçiler arasında 
zaman zaman; Sayın Bakanın işaret buyurduğu ça
lışmaya ihtiyacımız olduğu halde, işgücünün kaybına 
sebep olan meselelerin ortaya çıkmasının mesnedinde 
274 ve 275 sayılı kanunların kusuru büyüktür. Bu 
bakımdan Çalışma Bakanlığı cesaretle, (Çünkü Ça
lışma Bakanlığı diyorum, bu işin tekniğini bilen ora
sıdır) Bu aksaklık ve eksiklikleri de gözönüne alarak 
yeni tadillerle huzurumuza gelmelidir. Yani hakkı 
ortadan kaldıran mesele değil; hiçbir zaman öyle de
ğil ve işçinin hakkına biz saygılıyız. Zaten Adalet 
Partisi iktidarı olarak daima bu memlekete ne kadar 
sosyal haklar getiren kanunlar varsa, tarafımızdan 
getirilmiştir ve onun üzerinde damgamız vardır. Söz
le değil; işimizle gayemizin ve düşüncemizin ne ol
duğunu ispat etmiş durumdayız. 

275 sayılı Kanundaki en büyük boşluk, kanaa
timce şudur ki, bu, sendikacıları da tedirgin etmek
tedir. Bir işçi hakkını isterken, nereye kadar isteye
cek ve ne şekilde isteyecektir? Bunun tavanı tespit 
edilmemiştir, unsurlar tespit edilmemiştir. Bir sözleş
meyle, bir teklifle geliyor; bu teklif haddizatında 
sendikacı tarafından da, yani idareci tarafından da 
benimsenmemiştir; fakat karşı sendikalar bunu is
tismar eder diye, işyerinin kapanmasına müncer ola
cak ve zavallı işçinin dışarıda işsiz kalma durumuna 
düşebileceği bir halde bile sendikacı, karşı tarafın 
palavrası karşısında, bu hakları talep etmek zarure
tinde kalıyor ve bu suretle işveren ve işçi mümessil
leri arasında bazı çekişmeler oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, bir dakikanız var. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Devamla) — Peki 
efendim. 

Ayrıca, toplu iş sözleşmesi müddeti iyidir; fa
kat sendika idare heyetlerinin sık sık ve kısa bir za
man içinde, meselâ iki sene içinde yeniden seçime 
gidişi de bu tedirginliğin ve bu huzursuzluğun sebep
lerinden biridir. 

Sendikacılık, hakikaten tecrübe isteyen bir mesele
dir. Sendikacılık, hakikaten, gerek kendi sendikası 
içinde ve gerekse diğer sendikalar karşısında büyük 
mücadele veren bir müessesedir. Bu bakımdan, bun
ların rahat çalışabilmesi ve mantıkî olmayan mesele
lere baş eğmemeleri için, memleketin nefine hareket 
edebilmeleri için, hu idare heyetlerinin seçiminin de 
daha uzun bir müddete bağlanmasında, ben şahsen 
fayda telâkki ediyorum. 
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Bugün Türkiye'de işçiler, Türkiye'nin şartlarına 
göre hakikaten iyi haklar almışlardır. Bu haklar, ge
rek Parlamentonun, gerek sendikacı arkadaşların, ge
rekse işverenin müşterek olarak benimsediği görüş
ler neticesinde temin edilmiştir. Bunu takdir etmek 
gerekir, bunu şükranla yadetmek gerekir. Bugün Tür
kiye'deki kavga şudur: 

Bakanlığın bünyesinde çalışanlar işçi mi, memur 
mu?... Bunun kavgası yapılmaktadır. Yani işçiye çok 
haklar tanınmıştır ve Türkiye'de esas huzursuzluk, 
esas neden, iş sahibi olan işçinin durumundan de
ğil, işsiz olanların durumundan gelmektedir. Se
nelik varidatı 1 000 - 1 500 lirayı bulmayan bir böl
genin mensubu olarak bugün oradaki kişilere denil
se ki, «Beyler gelin, sizi bir işe alacağız.» eğer, ada
mın öküzü, ineği, neyi varsa satar, 1 0 - 1 5 bin lira 
da rüşvet verir ve bir işe girmek için çalışır. De
mek ki, iş, bu kadar gayri cazip durumda değildir. 
Bunu takdir etmek gerekir. 

Bu bütçenin memleketimiz, milletimiz için ve ay
nı zamanda Çalışma Bakanlığı ve onun değerli men
supları için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmeler bitmiş bulunuyor. Bölümlere geçilme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Çalışma Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 22 098 830 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

111 

Lira 

112 

Çalışma hayatının düzenlenme
si hizmetleri 41 580 700 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hiz
metleri 92 202 900 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yurt dışı sorunları hizmetleri 40 818 900 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 5 605 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
!>ul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi görüşülmüş, oylanmış, 
kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Saat 14,30'da toplanmak üzere Birinci Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,30 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sebahattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 36 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmek üzere Sayın Bakan ve erkânı, sa
yın komisyon sözcüleri yerindeler. 

Daha evvel grupları adına söz talep eden sayın 
üyelerden Sayın Halil Tunç'un rahatsızlığı sebebiyle 
bu görüşmeyi yapamayacağı Grup Başkanlarınca ya
zılan bir tezkere ile büdirilmiştir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Bo-
zoklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Abdullah Köseoğlu, söz almışlardır. 

Sıra Sayın Bozoklar'da. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA BOZOK-
LAR (IziTiir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sosyal güvenlik, ifade olarak ne kadar yeniyse, 
mana da diyebiliriz ki, insan tarihi kadar eskidir. Ta
rihten evvel, hatta var olduğu andan beri insanoğ
lu, güven içinde yaşamanın imkânlarını aramış, sa
vunmasını yapmış, evvelâ kişi kendisinde, sonraları 
aile ve aileler arası karşılıklı yardımlarda karar kıl
mıştır. 

İnsanoğlu bir arada yaşama ve toplumun gerçek 
şartlan içerisinde kendisini idrake başladığı devirler
de, bu ihtiyaç daha da mana kazanmış, genişlemiş, 
güven imkânlarını toplumun derinliklerinde aramış, 
bu çaba içerisinde yarattığı birçok yardım ve güven 
müesseseleri marifetiyle evvelâ kendisi, ailesi ve sos
yal bünyesindeki güçlenmeyi başarmış ve insan top
lumunu yücelten sosyal bir varlık olarak âdeta ken
disini imal etmiştir. 

Toplumlar, uygarlık sathı mailinde seviye kazan
maya, daha sık ve daha büyük üniteler haline 
gelmeye ve bilhassa 18 nci asır sonlarında Batı 
Avrupa'da endüstri devrimi âdeta patlarcasına hâ
kim olmaya başlayınca, geniş çapta insangücüne ih
tiyaç görülmeye başlanmıştır. Zaman içerisinde top
lu yaşamanın ve geniş endüstri sahasının beraberin

de getirdiği zarar ve tehlikeler, bir seviye ve mana 
kazanmış, insanoğlu için biran evvel halli gereken bir 
sorun haline gelmiştir. 

Her toplum kendi sosyal bünyelerine, dolayısıyle 
inanışlarına, sanayileşme süratine, örf ve âdetine 
bina ettikleri sosyal müesseselerde devamlı olarak 
güvenceyi aramıştır. 

însan tekâmül ettikçe, toplumlar genişledikçe, 
gelişen teknik mana kazandıkça, elde ettiği fayda
lar yanında maddî, manevî zarar ve tehlikeler de de
vam edecektir. O halde, insanoğlunun gerek kişisel 
ve gerekse toplumsal olarak sosyal savunma müca
delesi durmayacaktır. Aksi takdirde, teknolojinin bü
yüklüğü "e yaygınlığı arasında hiç beklenmeyen an
larda, ânında tekevvün edebilen iş kazaları, yangın, 
hastalık, tabiî âfetler ve nihayet tabiatın değişmez 
yasası olan ihtiyarlık ve ölüm gibi âfetler, toplumun 
çalışma gücünü kemirecektir. 

Toplum, gizli veya açık işsizlik, geçim sıkıntısı, 
çocukların korunması ve eğitilmesi, analık ihtiyaçla
rı gibi sosyo - ekonomik problemlerin karşısında mü
cehhez ve endişesiz olmalıdır. 

Sayın arkadaşlar; 

Karşılaşılan sosyo - ekonomik afetlerin göğüs
lenmesi, tarihin akışı içerisinde kişisel, aile fertleri, 
aileler arası, aile gruplarının karşılıklı yardımlaşma
ları, dinî müesseseler ve meslek dayanışmaları şek
linde kısır bir ortam içerisinde 19 ncu asır sonlarına 
kadar devam etmiştir. Bu savunma veya güvence, za
manla sosyal bir nitelik kazanmış ve yavaş yavaş top
luma maledilmiş, nihayet karakterini de değiştirerek.. 
geniş çapta bir devlet hizmeti niteliğini almıştır. 

Buna paralel olarak, sosyo - ekonomik faktör
lerin gelişmesi, birtakım sosyal yapı değişikliklerini 
de beraberinde getirmiştir. Bu sosyal yapı değişiklik
lerinin başında, aile gelir. Bilhassa büyük şehirlerde 
aile ünitesi küçülmeye, küçük aileler âdeta mitoza 
uğrayarak bölünmeye ve bünyelerinden birtakım ye
ni üniteler doğmaya başlamıştır. Bu aile ünitelerinin 
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süratle artışı karşısında, ailenin fertlerine sağladığı 
güvence zamanla yeterli olamaz. Başta ekonomik 
güçlükler başlar, bu güçlükler ancak, aile içinde her 
ferdin malî katkısının bulunmasıyle ayarlanabilir. 

Pederşahî büyük bir ailenin güvence imkânları, 
tekevvün eden birçok ailelere dağılınca, bizzarur ye
ni aileler içinde ekonomik bunalımlar başlar. Dola-
yısıyle, doğacak yeni sosyal sarsıntılar da eklenince, 
evvelâ aileler arasında, sonra da o topluma yeni ve 
büyük bir sosyo - ekonomik problem doğar. Demek 
oluyor ki, çağdaş toplumlarda büyük aile üniteleri
nin mitoza uğramasıyle, aile adedinin artmasından 
donmuş ekonominin kifayetsizliği görülüyor. Malî 
denge bozulur ve neticede, ister istemez ciddî bir 
sosyal güvence boşluğu doğar. Bu boşluğu doldura-
bilmek, ancak çok büyük malî destek ve çok geniş 
bir organizasyonla mümkündür. Bu husus için tek 
müessese devlettir. 

Bilhassa, kâr getirmeyen, devamlı gider üzerin
de tesis edilmiş bir müessese karakterinde olduğun
dan, Devletin dışında bir imkân aramak ve hatta dü
şünmek fazla hayalî olur. 

Batı dünyasında feodal devlet yapısının çökme
sinden ve endüstri devrinin süratle idrakinden sonra, 
sosyal güvenlik müesseseleri büyümüş, sağlam eko
nomik temeller aramıştır. îslâm dünyasında ve bil
hassa bizde, sosyal güvenceler asırlarca îslâmiyetin 
sosyal adalet ilkesine dayalı, dinî emirlerden mana 
ve rengini almış, hayratlarıyle takviye edilmiş, Os
manlı İmparatorluğu devrinde ise sosyal güvenlik, va
kıflar yoluyle daima canlı tutulmuştur. 

Ülkemizde, sanayileşmenin getirdiği sosyo - eko
nomik büyümelere zamanla bu mahdut ve dar me
seleler kâri gelmemiş, Batı örneklerinden esinlenerek 
zaman içerisinde birçok sosyal güvenceler eklenmiş
tir. Yurdumuzda sosyal güvenliği, gelişimi itibariyle 
üç devrede mütalâa edebiliriz: 

1. İmparatorluk devrinde sosyal güvenlik: 

imparatorluk devrinde sosyal güvenlik konusunda 
Devletin yapısına, milletin inancına ve mal dağılımı
na göre bazı güvenlik müesseseleri kurulmuştur. Fitre, 
zekât gibi kişisel yardımlaşmaların yanında, Orhan Gazi 
zamanında «Tımar, zeamet, yurtluk, ocaklık ve muh
tacım.» gibi isimlerle dul ve yetimlere sosyal hak ve 
yardımlar verilmiş ve bunlar bazı esaslara bağlanmış
tır. Çalışma hayatı içerisinde zamanla her esnafta 
bir yardımlaşma ve bir va'kıf sandığı kurulmuş, 
gelir kaynağı da çeşitli teberru ve esnaftan meslekî 
terfiler esnasında alınan paralarla canlı tutulmuştur. 
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Mutlak oloritenin, karşılıklı sevgi ve saygının cari 
olduğu loncaları gerçek bir sosyal güvence olarak 
gösterebiliriz. 

) Maden sanayiinin ve bilhassa genel sanayileşme
nin başlaması ve gelişmesiyle loncalar evvelâ zayıfla
mış, sonra çözülmüştür. Dinî duygu ve inançların 
zayıflamasiyle beraber, sosyal güvenliğin yeterlilik 
derecesi ie azalmaya başlamıştır. 

İmparatorluk bu devirde her yönden çökmeye 
yüz tutmuş, modern gidişe, bilhassa sanayi yüzün
den ayak uyduramamış, dolayısıyle sosyal güvenlik 
tedbirleri bakımından yetersiz kalmıştır. 

Bununla beraber, bu arada gayet az kitleye hi
tap edebilen bazı tedbirler alınmıştır. Bunları da şu 
şekilde özetleyebiliriz: 

A) Daha ziyade memurların bir kesimine hitap 
eden sandıklar; 

B) Daha ziyade bazı devlet müesseselerini alâ
kadar eden nizamnameler. 

Bunları ayrı ayrı ifade etmeyi zait buluyorum. 
Genellikle, 1866'dan 1910 senesine kadar muhtelif 
isimlerle kurulmuş mevzii tedbirler olarak kabul ede
biliriz. 

2. Mi'lî mücadelenin Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti devrindöki sosyal güvenlik: 

İstiklâl Savaşıyle Cumhuriyetin ilânına kadar olan 
kısa devrede 114 ve 151 sayılı iki kanun çıkarılmıştır. 
114 sayılı Kanun, kömür üretimi esnasında kömür 
tozlarının burada çalışan ameleler üzerine yaptığı 
tahribat ile ilgilidir. 151 sayılı Kanunla da işveren
ler muayyen hallerde işçilerine mecburî sağlık yar
dımı yapmakla mükellef tutulmuşlardır. 

3. Cumhuriyet devrindeki sosyal güvenlik: 
1926 - 1971 senelerini kapsayan zaman içerisinde 

ihtiyaçlar değer ifade ettikçe ve toplum üzerinde te
sirleri hissedildikçe hükümetler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kanalıyle ihtiyaçlı grupları kapsayan çe
şitli sosyal güvenlik meseleleri getirmiştir. 

1926 - 1951 seneleri arasında alman sosyal güven
lik tedbirleri, daha ziyade muhtelif iş kanunlarının 
kapsamına giren işyerlerinde çalışanları korumakta
dır. 

Değerli senatörler; 
Cumhuriyet devrinde alınan sosyal güvenlik ted

birlerini, isim ve tarih olarak sıraladığımız takdirde, 
büyük bir zaman ve sabır kaybına sebep olacağın
dan geçiyorum. 

Türk- sosyal güvenliğini, çok kısa ve komprime 
olarak ifade etmeye çalışacağım. Bunun için, sos-
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yal güvenliğimizi sağlayan, yürüten, temel müessese
leri kısaca şu şekilde özetlemekle işe başlayacağım: 

1. Sosyal sigorta niteliğindeki kurumlar; ki bun
ların içerisinde; 

A) Sosyal Sigorta Kurumu, 
B) Emekli Sandığı, 
C) Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalı

şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (ki, Bağ - Kur diyo
ruz.) 

D) Banka ve sigorta şirketlerine ait sendika
lar, 

E) 151 sayılı Kanunla kurulan Amele Birliği. 
2. Amme yardımı müesseseleri. 
3. Sağlık hizmeti ve yardımı yapan müesseseler. 
Bütün bu kuruluşlar, tarımdan başka bütün sek

törleri içine alan bir faaliyet içerisindedir. Sosyal gü
venlik, kalkınmada mühim bir faktördür. Uygarlığın 
en önemli ölçülerinden biri, toplumun hayat seviyesi
nin yüksek olmasıdır. Hayat seviyesinin yükselmesi, 
ortalama gelirlerde artış şeklinde olabileceği gibi, 
Devletin geniş halk kitlelerine direkt olarak sağla
yacağı hizmetler ve güvenceliklerle de olabilir. 

Şu halde, sosyal güvenceliklerin ve hizmetlerin 
yaygınlaşması ve bu imkânların Devlet tarafından 
halka kolaylıkla aktarılabilmesi, o toplumun kalkın
ma yolunda gerçek, mutlu hedefe süratle yaklaşmış 
olduğunun bir ifadesidir. 

Bugün, ekonomik ve sosyal açıdan en iyi ülke
ler, mensup olduğu toplumun sosyal güvenliğine dev
let olarak en büyük katkıda bulunabilen ülkelerdir. 
Sosyal güvenlik, çok yönlü ve ünitelerin günlük ha
yatına her an çeşitli cephelerden tatbik edilebilecek 
bir hizmet manzumesidir. 

Tek cümleyle, tatbikatının ve kapsamının hemen 
hemen sınırı yoktur. Devamlı olarak daha geliştiri
lecek, daha yaygınlaştırılabilecek, daha kapsamlı bir 
hale getirilebilecek, âdeta canlı bir bünyeye sahip
tir. 

Hülâsa; sosyal güvenliği, Devletin diğer görevle
rinden ayırmak çok güçtür. Esasen, Devletin bütün 
faaliyetleri, kişinin iradesi dışında karşılayabilece
ği tehlikeleri önlemeye veya bunların zararlarına kar
şı mücehhez bulunmaya matuftur. 

Sosyal güvenliği, kendisinden daha geniş diğer 
kavramlarla ayırmak lâzımdır. Örneğin, «İktisadî 
güvenlik» veya yalnız «Güvenlik» terimleri «Sosyal 
güvenlik» teriminden çok daha geniş kavramlardır. 
Sosyal güvenliğin gerçek manasını, 1948 Birleşmiş 
Milletler tnsan Haklan Beyannamesinde bulmak 
mümkündür. 

İngiltere'de «Sosyal hizmetler», İskandinav ül
kelerinde «Sosyal politika» terimleri, sosyal güvenlik
le beraber, eğitim, sağlık, mesken, düşük gelirlileri 
koruma hizmetlerini de içine alır. Buna göre, «Sos
yal güvenlik» terimini en iyi şekilde tarif edebilmek, 
sosyal güvenlik sahalarını iyi tanımak, hudutlandır-
mak ve iyi teşhis etmekle mümkündür. Kanaatimizce, 
sosyal güvenlik müessesesinin bünyesini ve yapısını 
oluşturan yapı taşlarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Sağlık servisi, 
2. Yaşlılık, 
3. Sakat, kör, sağır ve dilsizler, 
4. Sahipsiz ve suçlu çocuklar. 
5. Sosyal konut, 
6. İşsizlik sigortası. 
Başka başka isimler taşıyan güvenlik müessese

leri, (Meselâ, Bağ - Kur, Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu vesaire gibi) esasta yukarıda say
dığım altı unsurdan bir veya birden fazlasının öğele-
riyle bina edilmiş ve şekillendirilmiştir. Bunun için 
yapacağım yoruma, müesseseler olarak değil, bu sos
yal güvealik müesseselerini şekillendiren anaunsur-
lardan başlayacağım: 

1. Sağlık servis ve tesisleri: 

Bu kanatta, sosyal güvenceyi sağlama açısından 
yapılacak çalışmalar, ciddî, samimî ve verimli olma
lıdır. Bunan için, toplumun ekonomik ve kültür 
seviyesinin üstünde, bütün yurt sathına aynı seviye
de etkin ve yaygın büyük bir kesimi ücretsiz, kalite
li eleman, mükemmel bakım ve her türlü araç ve ge
reçle takviye edilmiş standart müesseseler kurulmalı
dır. 

Devletin, bilhassa sağlık konusunda ülkesine sağ
layacağı yaygın, ciddî ve eksiksiz güvencenin güvenir
liği çok mühimdir. En değerli hazinesi olan hayatını, 
Devletin sağlık müesseselerine en küçük bir endişe 
duymadan rahatlıkla emanet edebilen bir toplum, 
psikolojik olarak Devletin güvenen ve huzuru baş
ka ideolojilerde aramayan bir toplum demektir. 

İleri ülkelerde sağlık servisleri, halk kitlelerinin 
en küçük ünitelerine kadar bütün imkânlariyle bir
likte sokulmuştur. Bu meyanda, doğum kontrolü, 
ana ve çocuk sağlığı gibi müstakil sağiik üniteleriyle 
takviye edilmiştir. Ülkemizde bugün hususî dernekler 
eliyle veya Devlet tarafından faaliyette bulunan sağ
lık müesseseleri vardır ve bu müesseseler Adalet Par
tisi iktidarı devrinde elle tutulabilir bir değere ulaş
mıştır. 
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Kızılay, Çocuk Esirgme Kurumu, Yardım Seven
ler, Derneği, Ulusal Veremle Savaş Derneği gibi, gö-
nüllülerce desteklenen kuruluşlarla, Bağ - Kur, Sos
yal Sigortalar, Emekli Sandığı gibi Devlet kuruluşla
rı bünyesinde faaliyet gösteren sıhhî tesisler vardır; 
ama hitap ettiği kitle mahduttur. 40 milyon nüfu
sun ancak 1 5 - 1 6 milyonu bu sağlık müesseseleri
nin güvencesi altındadır. 

Bununla beraber, 1976 yılı, tarım sigortasının ve 
40 milyonun sağlık güvencesini teminat altına ala
cak olan Genel Sağlık Sigortası Müessesesinin bir 
müjdesi olacaktır. Bu şerefin de Demirel Hüküme
tin olacağı doğaldır, tabiîdir. 

Sağlık güvence konusu, bütün toplumu saran sos
yal bir güven idi; ama toplum içerisinde azınlıkmış 
gibi görünen öyle. gruplar vardır ki, bunlar çoğun
luğu kıyasla, Devletin himaye ve bakımına daha faz
la muhtaçtırlar. Bu grupların en kalabalığı, belirli 
bir yaş üstünde ulamalarından ötürü çalışamayanlar
dır. Bu kişiler, en verimli senelerini topluma fikren 
veya bedenen çalışarak harcadıkları halde, ihtiyarlık 
günlerinde toplum onlara sahip çıkamamaktadır. 

Toplumlar modernleştikçe ve ekonomik güçlük
ler belirli bir hal aldıkça yaşlılar, bilhassa hayatta 
tek kalanlar, aile ünitesinin dışına itilirler. Devletin 
bu grup insanlara belirli bir gelir ve malî güvence 
sağlaması, hayatlarının geri kalan kısmını vakur ve 
emin bir yaşam ortamı içinde geçirmelerini temin et
mesiyle mümkün olur. 

Ülkemizde 1950 yılında kabul edilen İhtiyarlık Si
gortası Kanunu meriyettedir. Bu Kanun, daha sonra 
çıkarılan 5752, 5937, 6391 sayılı kanunlarla değişik
liklere ve revizyona tabi tutulmuş, 6900 sayılı Ka
nunla da daha şümullü bir mahiyet kazanmış, ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalariyle takviye edil
miştir. 

Bir de bütün hayatı yokluk ve sefalet içerisinde 
geçmiş ve hiçbir maddî ve manevî dayanağı bulun
mayan kimsesiz yaşlılar vardır. Bunlar ihtiyarlık sigor
tasında hak kazanmamışlardır. îşte bu sınıfın Allah' 
tan başka hiçbir dayanağı yoktur. Devletin bunları 
da muayyen bir yaştan sonra himayesine alacak gi
rişimlerde bulunması lâzımdır. Bu takdirde, hiç ol
mazsa asgarî yaşam endeksine göre ayarlanmış bir 
malî yardım ve güvence içerisine alınmaları ülke
miz için oir sosyal aşama olacaktır. 

Yersiz, yurtsuz, kimsesiz olan bu gibi yaşlılar 
için tamamıyle ücretsiz huzurevlerinin inşası, sosyal 

hizmetlerin bir gereğidir. Bu arada her türlü hizmet
lerin, asgarî seviyede olsa dahi, birlikte getirilmesi 
şarttır.. 

Tabiîdir ki, bugün ülkemizde bu kadar geniş ve 
köklü sosyal hizmetlerin içerisine girmek, bilhassa 
ekonomimiz bakımından gayri mümkündür. Esasen 
sosyal yapımız, Devletin bu kadar iri hizmetlerde bu
lunmasını gerektirmeyecek dokudadır. Kişiler, aileler 
henüz bu kadar birbirlerinden kopmamıştır. Ülke
mizde, kimsesizin bir komşusu veya bakımından hiç 
olmazsa bir kısmını sadaka şeklinde karşılayabilecek 
bir yakım vardır; ama mademki ekonomimizi en
düstriye bağlayan, kalkınan bir ülkeyiz, bu sorunlar 
kısa veya uzun bir zaman sonra cavını arayacaktır. 
Bu bakımdan şimdiden hazırlıklı bulunmamız ge
rekir. 

Sosyal güvenceye gerçek muhtaç olan gruplardan 
biri de; sakat, kör, sağır, dilsiz, geri zekâlı, ruh ve 
akıl hastalarıdır. Bu grupa dahil olanlar, genellikle 
ciddî malî ve manevî desteğe muhtaçtırlar. Bakım ve 
destek devamlı olmalıdır. Mensup olduğu aileye bile 
bir mesafeden sonra yük olmaya başlarlar. Az gelir
li veya fakir ailelerin çöküntülerini tamamlar. Bir 
müddet sonra, değil ailesi, toplum dahi tahammül 
edemeyerek bünyesinden atar. Bundan sonra bu kişi
ler Devletin malı olmalıdır. Kurduğu veya kuracağı 
sosyal güvenlik müesseseleriyle getireceği muhtelif 
yönlü hizmetler yardımıyle yeniden topluma mal edil
melidir. 

Kişinin yetenek eksikliklerine göre, araç, gereç 
bakımından eksiksiz, tedavi, bakım, eğitim ve reha
bilitasyon yönünden ciddî atılımlar içerisine girilme
lidir. 

Bu takdirde, en azından manevî işkenceden ve do-
layısıyle doğacak birçok psijik sonuçlardan arın
mış, toplum tarafından bu eksikliklerden ötü
rü itilmiş olanlar da, dilenciliğe veya diğer ruhsal 
ve ahlâkî sapıklıklara terk edilmemiş olur. 

Bu sahada ülkemizde girişimler, atılmış müspet 
temeller vardır. Bu temeller üzerine kurulmuş sos
yal güvenlik müesseseleri artırıldığı ve Devletin kuv
vetli ellerine terk edilmek suretiyle işler bir hale ge
tirildiği takdirde, tam mutemet ve bütün kudreti ve 
müesseseleriyle ayakta mesut bir ülkenin dinamik 
varlığını idrak etmiş oluruz. 

Sokak çocuğu sorunu: 
Bu sorun, sonuçları itibariyle sosyal güvenlik bün

yesinde c'nemli bir yer işgal eder. Bilhassa nüfusu 
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fazla ve sanayileşmiş kentlerimizde bugün elle tutu
labilir bir hal almış olan kimsesiz sokak çocuğu so
runu, insanlık açısından bile üzücüdür. 

Bu sınıfın topluma zararlı ve tehlikeli olma potan
siyeli yüksektir. Psikolojik olarak ilerde sapık, cani 
ve serseri birtakım insanların çoğalması açısından 
da çok önemlidir. 

Devlet, 18 yaşından küçük kimsesiz, terk edilmiş, 
istenmeyen her küçük vatandaşın analık ve babalık 
vazifelerini bir yasa içerisinde üzerine almalı, eği
tim ve bakımlarını sağlayacak müesseseler kurmalı
dır. 

Bugün ülkemizde bu konuda bazı gayretler var
dır. Çocuk yuvaları ve koruyucu aile müesseseleri 
bunlar mey anındadır; ama maalesef gerçek sorunu 
cevaplandıracak değer ve seviyede değildir. Bu mü
essese ve yuvalar bugün için donmuş birer sorun
dur. 

Buralarda yaşamak mecburiyetinde kalan çocuk
lara, bu müesseseler, küçücük beyin ve kalpleri için 
bir depo olmalarından daha ileri gidememişlerdir. 
Gelecekleri açısından bu çocuklara, hem kişilikleri, 
hem imkânları bakımından ne vaat edilmiştir ve ne 
verilebilir?... Bayramdan bayrama birçok bebek ve 
oyuncak veya birkaç mendil, bir iki kullanılmış ce
ket veya pantolon temin etmekten öte bir sorum
luluğumuz yok mudur?... 

Koruyucu aile mekanizması, hepimizin malumu
dur. Ülkemizde koruyucu aile müessesesi bir siste
me bağlı olmamakla beraber, tarih boyunca bazı sos
yal güvenceler sağlamıştır; ama henüz ileri ülkeler
deki gibi yasal bir temele istinat etmediği için, bazen 
istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. 

Şöyle ki, bilhassa kırsal bölgelerimizde yaşayan, 
seyrek de olsa, bazı aileler çocuk sayısının çokluğun
dan, malî imkânsızlıklar ve daha birçok nedenlerle, 
yeni doğan veya ilköğretim çağına gelmiş çocukla
rının kendilerinden alınmasını talep etmektedirler. Bu 
çocuklar, koruyucu aile tarafından büyütülür, eğitilir 
ve hatta senelerin doğurduğu manevî bağ neticesi nü
fusa alınır ve evlât edinilebilir. Fakat yasalarımızın 
asıl anaya ve babaya tanıdığı haklar yardımıyle, ko
ruyucu aile bünyesinden, kâfi sosyal ve uygar bir 
seviyeye kadar yükselmiş, büyümüş, eğitilmiş, 14 -15 
yaşına gelmiş birçok çocuğun, ya başlık parası veya 
tarlada oir ırgat olarak çalışma isteği gibi, çağdışı 
nedenler dolayısıyle asıl ana ve babası tarafından ge
riye alınabilmektedir^ 

Tamamiyle ters, aykırı bir vasata süratle itilebi-
len bu çocukların ekserisinde patolojik deprasyon-
lar, bunalımlar, problemler doğurur. îleri yaşlarda, 
hiç olmazsa ahlâk bakımından manevî bir yok olur. 
Sosyal hayatımızda bunun binlerce misalini verebili
riz. Bu ve bunun gibi bunalımların sosyal güvencede 
bıraktığı boşluklar bazen tehlikeli de olabilir. 

Bu gibi toplumları kökünden saran sosyal denge
sizlikleri bir nizam içerisinde bertaraf edebilmek için, 
evvelâ toplumun bünyesine uygun çareler bulmak, 
sonra «Sahipsiz çocuk bilâkaydu şart Devletin ol
ma» yasalarını getirmek lâzımdır. 

Çocuğun sosyal güvenliğini Devlet, yeni yasalar 
üzerine bina edilecek kuruluşlarla garanti etmelidir. 

Sosyal konut: 
Bugün ülkemizde hızlı bir şehirleşme vardır. Bü

yük şehir ve sanayi bölgelerine insan hafızasını 
işgal edecek süratte bir akım vardır. Türikye'nin 
nüfusunun yaşlara göre oranını değerlendirirsek; üç 
ana yaş grupundaki dağılımı, Türkiye'nin potansiyel 
işgücünün özel bir yapıya sahip olduğunu kanıtla
maktadır. 

Her sene yaş gruplarına göre artışları nazarı iti
bara alarak ortalama bir tahmin ile 1992 senesinde 
Türkiye'nin nüfusu 62 - 63 milyon civarına ulaşa
caktır. Halen tüketici olan yaş grupu, nüfusun 
% 39,5'unu teşkil etmektedir. Bu grup, yakın gele
cekte sektörlerde istihdam talep edecektir. Önümüz
deki yıllarda meydana gelecek kabarmaları önlemek 
bakımından, şimdiden gerekli tedbirler alınmalıdır. 
tş hacmi arttıkça alınması gereken tedbirlerde arta
cağından, şimdiden hazırlıklı bulunmamız, sektörler -
arası kaydırmalar ile istihdam hacimlerini tespit ve 
genişleme imkânlarını temin etmemiz lâzımdır. 

Halkın gelişen ihtiyaçlarının karşılanmasında ma
ruz kalacağımız müşküllerin başında, sosyal konut 
problemleri gelir. Gelişen nüfus, kırsal bölgelerde 
muhtelif zorlayıcı sebeplerle kalamamakta, büyük 
şehirlere göç etmektedir. Geri kalmış yöreler de
vamlı nüfus kaybetmekte, buna mukabil nüfusu 50 
binin üstünde bulunan kentler kalabalıklaşmaktadır. 

Netice olarak, büyük şehirlerde ve sanayi bölgele
rinde bir gecekondu sorunu doğmuştur ki, sosyal gü
venlik bakımından izahı güç ve topluma ilerde neler 
getirebileceği karanlık bir uğraşı sahası yaratmış
tır. 

Bazı sanayi bölgelerinde ve büyük şehirlerde ge
cekondular sayısı, normal meskenler sayısına yaklaş
mış, hatta bazı yörelerde geçmiştir. Altyapı tesisle-
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rinden, normal yaşam ortamından, beledî ve sağlık 
hizmetlerinin büyük bir kısmından mahrumdurlar. 
Çağımıza yakışmayan bir ortam içerisinde yaşamaya 
terkedilmiş olan bu kesim, elbetteki sosyal güvenli
ğin çok buutlu hizmetlerinden payını alamamakta
dır. Düşünülmüş, planlanmış ve Devletin malî gücü
ne dayanan bir konut sorunu, hem topluma çağ
daş bir yaşam sağlar, hem de şehirleşmeyi bugünkü 
dağınıklığından kurtarır. İleri ülkelerde bu sosyal ko
nut meselesi o kadar ileri gitmiştir ki, oturacak aile
lerin sosyal hususiyetlerine, sakatlıklarına, adedine, 
yaşlarına ve sosyal ihtiyaçlarına göre tanzim ve hat
ta hatta tefriş edilmiştir. 

işsizlik sigortası; 
Bugün toplumların mühim bir kısmı geçimini gü

cü ile temin eder. Çalışarak ekmek parasını kaza
nan bu kesimin, işsizlik karşısında perişan olacağı 
bir gerçektir. Devletin, asgarî geçim endeksi ile oranlı 
ve aileye gelir sağlayamayan diğer kişileri ile ayar
lanmış maddî bir güvence sağlamak vazifesidir. Bu 
vazifeyi devlet, «İşsizlik Sigortası» ismi altında ken
disine has yasalarla takviye edilmiş bir güvenlik mü
essesesiyle yapar. Bu müessese, işsizi hem asgarî ge
çim şartlan içerisinde tutar, hem de yeni yeni im
kânlar bu'abilmek için girişimlerde bulunur. 

Ekonominin ve endüstrinin canlı ve yeterli olma
dığı ülkelerde bu güzel müesseseler, ekseriya kifayet
siz kalır ve diğer yabancı ülkelerin iş sahalarından 
istifade yoluna gidilir. 

işte, Hükümetimizin bu büyük yatırım politika
sının hedefi, başta iş sahaları açmak, sonra endüs
trinin inkişafı ile ekonomik istikrar temin etmek ve 
«İşsizlik sigortaları» kalkanı ardından, mesut ve yarı
nından emin bir işçi yaratmaktır. 

Bugün en ileri ülkelerde bile sosyal güvenlik mü
kemmeldir denemez. Anagaye, sosyal güvenlik mü
esseselerini her gün biraz daha iyi, daha kapsamlı ve 
daha mükemmele doğru geliştirmek olmalıdır. Eğer 
sosyal güvenlik sorunları küçümsenir ve bilhassa ilk 
nazarda göze çarpan malî yükünden kaçınılırsa, gele
cekte doğacak tashihi gayri mümkün sosyal çökün
tüler karşısında âciz kalırız. Bugünkü modern dün
yada, ileri görüşlü, cesur, kararlı olma sorunu var
dır; tutuculuktan kaçınılmalıdır. Dünyamız, gittikçe 
hızlanan bir yaşam ve gelişim içindedir. 20 nci Asrın 
endüstri ve ekonomi hızında rakamlar, nüfuslar ve 
problemler kısa süreler içerisinde 4 - 5 buutlu oluver-
mektedir. Sosyal güvenlik sorununun bizleri zaman 
düzeyinde geçip, arkada bırakmamasını istiyorsak, 

ciddî bir sorun olduğunu kabul etmek, bünyesine al
dığı müesseselerin malî gücünü bilmek, ilmî, müspet 
teşebbüs ve çalışmalara girişmek ve millet olarak 
devlete inanmak ve destek olmak lâzımdır. 

Bugün bu müesseselere müspet katkıda bulunabi
lecek taze ve genç beyinlerimiz vardır ve kâfidir zan
nederim. Sosyal sigortalar konusunda bilgi sahibi ye
tenekli bir çok üniversite mezunu çocuklarımız var
dır. Eğitimleri ile bağdaşan çalışma sahası bulmakta 
güçlük çekmektedirler. Eğer bu genç beyinlerden, ge
lişmekte olan ve ülkemizin ilerisi için mutlu gelişim
ler içerisinde bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
bünyesi ve faaliyet sahası içerisinde yapacakları ilmî 
araştırma ve çalışmalardan istifade yoluna gidecek 
olursa, daha kısa zaman içerisinde hedefe varma im
kânları kolaylaşmış olur. 

Sayın senatörler; 
Sosyal güvenlik, malî külfeti büyük olması bakı

mından, Devleti tereddüde düşürmemelidir. Hayatta 
güvencesi olmayan insanlar, geçimlerini dar günlerin
de yolsuzluklarla, dolandırıcılıkla, soymak veya öl
dürmekle, en hafifi, dilenmekle sağlamaya mecbur 
olurlar. Cemiyet, her ne kadar bu kişilerin ha
reketlerini zaman zaman yererse de, kendi çaplan ve 
anlayışları içerisinde bir yaşam mücadelesi verdik
lerini de hatırlayarak, önce onlara acır, daha sonra da 
hoşgörü ile karşılar. Zamanla bu bir alışkanlık haline 
gelir, tıpkı bir sâri hastalık gibi dağılır, genişler ve top
lumda yolsuzluk, dolandırıcılık, cinayet, soygun, dilen
mek bir yaşam tarzı haline gelir. Ahlâk anlayışından 
bu tarz ve değerde fedakârlık yapmak mecburiyetinde 
olan toplum, sosyal güvenlik sahalarına yatıracağı 
paradan çok daha büyük bir paha ödemiş olur. Bu 
tarz bir düşünce içerisinde sosyal güvenliğe ayrılan 
bütçeyi, göğüsleyeceği sorunların büyüklüğü karşısın
da çok güçsüz bulmaktayız. Bir yaşını henüz doldur
muş bir Bakanlık için bugün bu bütçe belki affedile
bilir; ama ileri seneler içerisinde bu rakamın bir çok 
misilleri meyanında olmasını beklemekteyiz. 

Bütçenin, Bakanlık mensuplarına ve memleketimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi şahsım ve 
Grupum adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Abdullah Köseoğlu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ABDULLAH KÖSE
OĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Huzurunuzda C. H. P. adma tenkidini yapacağı
mız bütçe, özvarlığımızla ilgili sosyal güvenliğimizi 
koruyacak Bakanlığın Bütçesidir. 
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Çağımızın insanı, ay ile dünya arasında haberle-
şilen bir sosyal ortamda yaşamaktadır. Hele televiz
yonun yayılması, insanları belirli biçimde ve yönler
de uyarmaktadır. Kitle haberleşmeleri sayesinde, top
lumlar kendileriyle ve kendilerini idare edenlerle iliş
kili haberleri çok iyi izlemektedirler. Dış ülkelerde ça
lışan işçilerimiz Türkiye'ye döndüklerinde, Almanya' 
daki sosyal güvenlik tedbirlerini, İngiltere'deki genel 
sağlık sigortalarını köylerinde anlatabilmektedirler; 
halk da, kendileriyle gelişmiş ülkelerdeki yaşama şart
larını mukayese edebilmektedir. 

Bunun neticesi; «Öyle ise, niçin Devlet vatandaş
ların sağlığını, ihtiyarlığını, yarınını, hastalığını, emek
liliğini güvenlik altma alıcı bir politika izlemez?» de
mektedir. 

Yine, tarım - iş kolunda çalışanlar da, diğer işçi
ler gibi, sosyal güvenlik tedbirlerinin kendilerine de 
uygulanmasını isterler. Sanayileşmiş toplumlarda bü
tün sınıflar ve sosyal tabakalar belirli bir sosyal gü
venlik yöntemine bağlanmışlardır. İngiltere, Alman
ya'da olduğu gibi, komünist blok ülkelerinde de sos 
yal güvenlik, bugün en önemli politik konu olmuş
tur. Az gelişmiş ülkelerdeki insanlar yarınlarını temi 
nata bağlayamamışlardır. Çünkü, sosyal adaletsizli
ğin en kabaca hüküm sürdüğü ekonomilerde, servet
lere, insanların yarınlarını tehlikeye soka soka. sos
yal teminatlarını yıka yıka sahip olunmuştur. 

Sosyal güvenlik politikasının gelişmiş veya az ge
lişmiş ülkelerde en yaygın uygulanışı sağlık hizmet
lerinde görülmektedir. Siyasal ve sosyal düzen ne olur
sa olsun, her toplumda sağlık hizmetlerinin devlete 
düşen bir yönü bulunduğu kabul edilmiştir. Yine. ge
lişmiş ülkelerde ulusal gayri safi hâsılanın % 20'si 
kadan sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine harcan
maktadır. Bu miktar, demokratik sol ülkelerde % 25'e 
kadar yükselmiştir. Türkiye'mizde ise, yalnız ve yal
nız yüzde 5 kadardır. 

Türkiye'mizde de insanların yarınlarını güvenlik 
altında bulundurma arzusu uzun bir tarihsel geçmişe 
sahiptir. Ancak, Cumhuriyetten sonradır ki, kitlelere 
yaygın bir güvenlik düzeni kurma ihtiyacı ortaya çık
mıştır. Ezcümle, Devlet memurlarının kurdukları 
sandıklar, memurlar haricinde kurulan emekli, dul ve 
yetimlerle ilgili bazı sandıklar; Demiryolu ve Askerî 
Fabrikalar Personeli, Emekli Sandığı gibi kuruluşlar 
ilk kıpırdanmalardır. 1921'de Ereğli ve Zonguldak 
kömür işçileri kendi aralarında bir sandık kurmuş
lardır. 1936'da çıkarılan ilk İş Kanunu ile sanayi ke
siminde çalışan işçilere bazı sosyal haklar temin edil

miştir. Çalışma Bakanlığının kurulmasıyle işçi sağlığı, 
iş kazaları, meslek hastalıkları gibi konuları görev 
sayan Bakanlık, İşçi Sigortlarını bu iş için kurmuş
tur. Çeşitli isimlerde faaliyette bulunan Devlet me
murlarının yardım, emekli sandıkları 1950'de birleş
tirilerek, T. C. Emekli Sandığı meydana gelmiştir. 
1961 'de çıkarılan bir kanun ile fikir işçileri de sos
yal güvenliğe kavuşturulmuştur. 1963'ten itibaren, ye
ni Anayasanın öngördüğü çalışma düzeni ile sendika
lar bağımsızlaştırılmış, özgürleştirilmiş, toplu sözleş
me yapmak, grev hakkı kullanmak yetkileri kendi
lerine verilmiştir. İşçilerin sağlık ve sosyal güvenliğini 
yeniden düzenleyen kanunlar çıkarılmış, artan malî 
güçlerle Sosyal Sigortalar Kurumu örgütlenmiştir. 

Sosyal güvenlik, çağdaş toplumlarda halkın tümü
nün bir çok risklere karşı koruyucu meleği ve sosyal 
politika aracıdır. Çalışan insan, sıhhatli olursa, yarı
nından emin olursa, verimliliği artar, üretime katkısı 
fazla olur. Bu yüzden, örgütlü sosyal güvenlikten is
tifade edebilenlerin haricinde kalanların da, daha 
verimli olabilmelerini sağlamak için, bir an evvel bu 
düzene kavuşturulması düşünülmüş, Bağ - Kur ku
rulmuştur. Geriye, tarım işçileri ve kendi işlerinde ça
lışanlar, ev hizmetiçleri, kapıcıların bir kısmı ve ko
runmaya muhtaç çocuklar, sakatlar, çıra'kların sos
yal güvenliği günümüzün konularıdır. 

Az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'miz
de de, sosyal güvenlik kuruluşları dağınık, hem de ay
rı ayrı bakanlıklar içinde küçük ve etkisiz örgüt
ler halindedir. Nitekim, sosyal güvenliğin önemli bir 
bölümü olan sağlık hizmetleri, hemen her bakanlığın 
bünyesinde mevcuttur. Refah ve güvenlik amacına 
giren bölümü de. değişik kuruluşlar elinde dağılmış
tır. Örneğin: Emekli Sandığı Maliye Bakanlığında, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur Sosyal Güven
lik Bakanlığında, Ordu Yardımlaşma Millî Savunma 
Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca, bankaların ve diğer 
sandıkların dağılışı da hizmetin etkinliğini azaltmak
tadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun içinde bulunan ve 
artık kamusal bir hizmet niteliği kazanan sağlık hiz
metleri ile ilgili duruma kısaca göz atalım. 

Sağlık; temelde toplumun ekonomik faaliyetleri
ni ve üretimi yaratan insan gücünün başlıca ihtiyacı, 
gıdadır. İnsanı doyuracaksın ki, sıhhatli olsun. Be
den ve ruh sağlığı olmayan kişi, üretim yapamaz. 
Ekonominin bütün kesimlerinin bütün amacı, insan 
mutluluğu, insan refahı yönünde çalışmak olduğuna. 
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göre, insan gücünün de sağlıklı olması şarttır. İnsan 
sağlığının korunması da devletin başlıca görevidir. 

Ülkemizde insan sağlığına verilen önem, eskiye 
nazaran ilerlemiş ise de, halen genel bütçelerdeki pa
yı c/c 5 kadardır. Bu hizmetler yönünden dünyanın 
geri kalmış ülkeleri içinde bulunmaktayız. Hastalık
lara karşı yeterli koruyucu tedbirleri alamamışız. Ka
pitalist rejimlerde sağlık hizmetlerinin tedavi kısım
ları özel teşebbüsün insiyatifine bırakılmıştır. Devlet, 
yalnız koruyucu hekimlikle meşgul olmaktadır. Dile
yen tedavi kurumu açar ve dilediği ücreti de alır. 
Memleketimizde uzun yıllar bu sistem hüküm sür
müştür. Zamanla ihtiyaçlar ve sosyal, siyasal akım
ların etkisiyle Devlet ve kamu idareleri sağlığı, teda
vi taraflarıyle bir toplum hizmeti saymışlardır. 

Sosyalist ülkelerde de, insan gücü bir hammadde 
olarak kabul edildiğinden, insanın sağlığı da önem
lidir. Koruyucu hekimlik, Devletin başlıca görevidir. 
Hastalık anında da, tedavi kurumları para ödemeden 
hastanın hizmetine hazır tutulmaktadır. Bu sistem
de şâhıs, üâca, hastalığa para ödemez; ancak, hekim 
seçme ve dilediği yerde tedavi olma olanağı da yok
tur. Bu sistem çok pahalıdır ve insancıl da değildir; 
özgürlüğe de aykırıdır. 

Demokratik sol ile idare edilen düzende ise, ül
kenin bir sağlık planı vardır. Fertlerin, kamu kuru
luşlarının, devletin sağlığa ayırdığı fonlar bir elde 
toplanır, bu fonlarla hem koruyucu, hem de tedavi 
edici hekimlik hizmetleri âdil ve eşit bir şekilde yü
rütülür. İşçiler, memurlar, esnaf ve sanatkârlar, işve
renler, ev kadınları dahil, bütün sosyal tabakalara 
mensup insanlar bu millî sigortanın üyeleridir. Bunun 
için yıllık muayyen bir ödeme yaparlar, gerisini de 
devlet öder. Bu sistemde hekimliğin, tümü sosyalleş-
tirilmiştir. Hekim, ücretini sigortadan alır; hasta dile
diği, beğendiği doktoru seçer, doktorlar da bu sis
temde iyi doktor olma yarışındadırlar, daima bilgi
lerini artırmak mecburiyetindedirler. 

Bizdeki sosyalizasyon bölgelerindeki tatbikin ama
cı da bu idi; fakat esefle söylemek gerekirse, milyon
lar harcanmıştır, kötü istihdam politikası, yürekten 
bağlı olmamak, işi benimseyen demokratik sol görüş
lü iktidarların işbaşına gelemeyişleri bu tatbikatı âtıl 
bırakmıştır. Aslında bu projenin amacı, hekim ve 
yardımcı sağlık personelinin âdilâne dağılmasını te
min idi; olamadı. Bugünkü düzende de olamayacak
tır. Çünkü, doktorlar yalnız bir tek hastadan 200 -
250 lira muayene ücreti alırken, serbest çalışmayı ter
cih etmektedirler, yurt dışına gitmektedirler. Türk 

hekiminden faydalanabilmek için, bazı yasa değişik
likleri şarttır. Üniversitelerimize mensup tıp üstatları 
da, bütün işletme masraflarını ve tesis harcamalarını 
toplumdan aldıkları halde, parsellenmiş yataklarla ka
zançlarını sağlamaktadırlar. Sağlık Bakanının, «Güç
süz, parasız hastadan fakru hal kâğıdı bile sormuyo
ruz, yatırı yo ruz, tedavi ediyoruz» demesine rağmen, 
Devlet hastanelerinde de, aynı hal yürümektedir. 

Sayın Bakan, sosyal güvenlik hizmetleri yalnız sağ
lık hizmetleri değildir. Memur ve işçi niteliğini taşı
yanlara emeklilik hakkı, malullük hakkı, doğum, ölüm, 
çocuk zammı gibi sosyal yardımlar, iş kazaları, mes
lek hastalıkları ve hastalık sigortaları, hep sosyal gü
venlik hizmetleridir. Bu hizmetler, yukarıda da belirt
tiğimiz gibi, çeşitli kurumlar tarafından, çeşitli bi
çimlerde ve farklarda sağlanmaktadır. Bunlardan baş
ka çeşitli sandıklar, çeşitli kuruluşlar tarafından kurul
muş ve sosyal güvenliklerine katkı temin etmeye ça
lışmaktadırlar. Serbest meslek sahipleri Bağ - Kur va-
sıtasıyle bir kısım sosyal güvenliğe kavuşmasına rağ
men, tarım, orman işçileri, ev kadınları ve bazı ka
pıcılar halen kaderlerine terkedilmişlerdir. Sosyal gü
venlik ihtiyacının önemli bölümünü, yaşlılık ve ça
lışma yeteneğinin kaybedilmesi halleri teşkil eder. Bun
lar gelecek garantisinden mahrumdurlar. Sosyal gü
venlik tedbirlerinin başında çalışma güvenliği gel
mektedir. Bu ise, belirli bir iş ve hizmetin yürütül
mesi esnasında vukubulacak risklere karşı insanların 
korunması tedbirleridir. Belli başlı çalışma güvenliği 
konuları şunlardır : 

İş kazaları sigortası, meslek hastalıkları sigorta
sı, malullük, iş görememezlik sigortası, analık sigor
tası ve ölüm sigortası. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, 15 yıl sonunda Türki
ye'deki bütün sosyal güvenlik kuruluşlarının bir yö
netim altında birleştirilmeleri öngörülmüştür. 10 se
nesi geçmiştir. Halen bu hususta bir hazırlık çalışma
ları bile yoktur, işsizlik, en büyük sosyal güvensizlik
tir. Maalesef henüz işsizlik sigortasını düşünecek du
rumda bile değiliz. Çünkü, sigortaların en gücüdür, 
en çok para isteyenidir^ 

Çocuk zammını da bir yan ödeme kabul etme
liyiz. Aile planlamasını mutlaka tatbik etmeliyiz. 

Sayın senatörler; 
Sosyal güvenlik kapsamına giren hizmetlerde top

lumun kuracağı sosyal ve ekonomik düzen değişme
den, yeni bir yönteme oturtulmadan bu alanda yapı
lacak çalışmaların çok etkili sonuçlar vereceğine inan
mak mümkün değildir. Buna tipik örnek, sağlık hiz-

~ 249 — 
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metlerinin sosyalizasyonudur. Sağlık hizmetlerini mil
lî bir plana, bir sigortaya bağlamadan ve önce yete
ri kadar kamu kaynağını sağlık hizmetlerine aktar
madan sosyalizasyon muvaffakiyeti mümkün olma
yacaktır. Sonra, yeteri kadar insan gücü de buluna
mayacaktır. Maalesef bu güzel teşebbüs de ehliyetsiz 
iktidarlar ve ellerde hayal kırıklığı yaratmıştır. Ön
ce bu Plana siyasî iktidarların inanmaları lâzımdır. 
Temel felsefeleri kapitalist ve Marksist ekonomi ve 
toplum düzenine dayanan siyasî partiler böyle bir 
toplumcu politikayı uygulayamazlar; demokratik sol 
iktidarların harcıdır. Şu anda Türkiye'deki sağlık ku
ruluşları adaletli bir dağılıma tabi tutulabilseydi, her 
500 kişiye bir hasta yatağı düşecekti. Yine, adaletli 
dağılabilseydr 3 500 kişiye bir dokto r istihdamı müm
kün olacaktı, istanbul'da 500 kişiye bir doktor, Ka
radeniz bölgesinde 11 000 kişiye bir doktor düşmek
tedir. İşte değişecek düzen budur. 

Sağlık, eğitim gibi, ulusal amaçlı sosyal bir hiz
mettir. İnsanların eğitimleri üzerinden para kazan
mayı bugünkü Anayasamız nasıl uygun bulmamışsa, 
sağlık hizmetlerinden de özel çıkar kapıları kapanma
lıdır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının vazifelerinin ba
şında, dağınık ve çeşitlilik içinde bulunan sosyal gü
venlik kurumlarını bir elde toplamasını temin etmek 
gelir. 

İlâç sorunu da üzerinde durulacak en mühim ko
numuzdur. Özellikle, koruyucu hekimliği ihmal eden 
az gelişmiş toplumlarda ilâç için harcanan para, yal
nız hasta insanları değil, önemli döviz sıkıntısı için
de bulunan iktidarları, hükümetleri meşgul eden bir 
politika konusu haline gelmiştir. Buna rağmen, geri 
kalmış ülkelerde ilâç tüketimi sınırlanamaz. Varlık
lı, yoksul demeden; ucuz, pahalı demeden herkes bu
na başvurur. Başlıca tüketim maddesidir, buna mut
laka sahip çıkmalıyız. Bir çok iptidaî maddelerin yurt 
içinde üretilmesi mümkün iken, bugünkü ilâç tröstle
ri, ilk kuruluşlarında ruhsat alırken ki vaatlerinde dur
mamışlardır, diğer montaj sanayicileri gibi, yalnız 
ambalajcılıkla iktifa etmişlerdir. Çünkü, en güzel sö
mürü. örgütü ilâç sanayiidir. 

Meclis Araştırma Komisyonu tarafından yapılan 
incelemeler çok ilginç sonuçlar getirmiştir. Örne
ğin; bir yabancı firma, bir yılda sermayesinin % 230'u 
oranında kâr elde etmiştir. Bu sömürü, yalnız satjş-
lardan elde ettiği kârla kalmamış, meselâ İtalya'da 
52 dolara olan bir ilâç iptidaî maddesini, İsviçre üze
rinden fatura edilerek, 572 dolara transfer etmiştir. 

Daha dramatiği, Macaristan'da 2 dolara satılan ilâç 
aktif maddesini, İsviçre'den ithal edilerek 450 dolar 
üzerinden fatura edilmiştir. Bu sömürüye çare ola
rak plancılar, ilâç iptidaî maddelerinin ülkemizde üre
tilmesi için kesin direktifler vermişlerdir; fakat sö
mürü düzeni bugüne kadar buna imkân vermemiş
tir. Bilâkis, ilâç ithalâtı öylesine kolaylaştırılmıştır 
ki. böyle tatlı ve rahat kâr alanı bulan yabancı fir
malar hızla artmış, toplam ilâç tüketimin Jfc 65'ini 
ellerine geçirmişlerdir. Halen vatanımızda 114 yerli 
firmaya nispetle 13 yabancı firma üretimin de, tüke
timin de çoğunu ellerinde tutmaktadırlar. Türk firma
ları da yavaş yavaş bu dev firmaların kırıntılarından 
geçinmek için, paketleme işlerini yaparak nasiplerini 
almaktadırlar. 

Sayın Bakan, Türkiye, millî gelirinin % 1.25'ini 
ilâç tüketimine vermektedir. İleri ülkelerde % l'den 
de aşağıdır. Çünkü yukarıda arz ettiğim gibi, gelişmiş 
ülkelerde sağlık kuruluşlarının önemli amacı tedavi 
hekimliği değil, koruyucu hekimlik ilkesine dayan
maktadır. Nitekim, Türkiye'de tedavi giderleri için
de ilâcın payı % 30'dur. İleri ülkelerde % 20'nin al
tındadır. 

Saym Bakan, Türk işçisinin sağlık güvenliğini ko
rumakla görevli kurumun başında bulunuyorsunuz. 
Yıllık ilâç tüketimi, sizce de malumdur. Siz, ne za
mana kadar yabancı ilâç firmalarının ve amba'aj sa
nayicilerinin bereketli bir sömürü kaynağı olmaya de
vam edeceksiniz? 

Sayın arkadaşlarım, sosyal güvenliğimizin başında 
barınma da gelmektedir. 

Barınacak bir yere kavuşma, insanın, insan haya
tının temel ihtiyacıdır. İncelemelere göre, insan ka
zancının c/c 25'ini barınmaya, % 50'sini beslenme
ye, kalanını diğer ihtiyaçlara sarfeder. Bir konuta sa
hip olmak herkesin idealidir. Konut sorunu da sosyal 
güvenliğimizin önplanda gelen dertlerindendir. 1965 
istatistiklerine göre, köylerde konut olarak kullanı
lan 3 430 000 evin sadece % 50'sinin içinde oturula
bilir halde olduğu saptanmıştır. Bunlar da 1 ve 2 nci 
derece depremlerde yerle bir olacak şekilde iptidaî 
malzemeden yapılmışlardır. Yine aynı istatistiğe göre, 
bir tek odada 10 nüfusun oturduğu 48 000 ev var
dır. Demek ki, 480 000 vatandaşımız iki - üç metre
karelik yerde oturuyor. 

Şehirlerdeki konut düzensizliği de ekonomik, sos
yal problemler getirmektedir. Sistemsiz, plansız yer
leşmeler belediyelere büyük malî külfetler yüklemek
tedir. Ezcümle, köyden şehire gelen nüfusun belediye 
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hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri olacak
tır. Bu hizmetlerin araçlarını; okulları, hastaneleri, 
yolları, su ve elektriği kentlerin civarındaki yeni yer
leşme yerlerine getirmeye bazı belediyelerin tüm büt
çeleri bile yetmemektedir. Gecekonduların çoğalması, 
kalkınma planı yapanları zorlamış ve konut sorunu 
üzerinde tedbir aldırtmaya sebep olmuştur. Kalkınma 
planına göre Türkiye'de yapılan konut, ihtiyacı karşı
lamıyor. Her sene artan konut açığı 40 - 50 bin ara
sındadır. Bu açığın sebebi, özel sektörün lüks, pahalı 
konut yapması; çok konut yerine, çok kâr getiren ko
nut tipine heves etmesidir. 

Görüşümüz odur ki, standart olan dünyanın ka
bul ettiği 1-1,5 kişiye bir oda veya kişi başına 16 
metrekarelik sosyal konutların yapılmasıdır. Devlet 
ucuz arsalar temin ederk, ucuz kredi vererek, uzun 
vade tanıyarak öncü olmalıdır. Apartman sömürücü
lerinden. arsa spekülatörlerinden dar gelirlileri kurtar
maktır. Emlâk ve Kredi Bankasının konut kredisini 
200 bin liraya çıkarmasını ileri bir adım sayıyoruz; 
fakat yeterli bulmuyoruz. Korkarız ki, bu krediler de 
yapı tasarrufunu derhal ödeyecek mutlu azınlığa ve
rilecektir. Devlet bir Arsa Ofisi kurarak şehirlerin 
müstakbel gelişme yerlerini şimdiden kamulaştırmalı-
dır. Devlet bir konut bankası kurarak, yalnız konutla 
vazifelendirmelidir. Sosyal konutlar Devlet eliyle ya
pılmalı, ucuza kiraya verilmeli veya uzun vadeli, ucuz 
faizlerle dar gelirlilere verilmelidir. Lüks inşaata ke
sinlikle kredi vermemelidir. Köylerde de Hazine fon
larından faydalanarak insana yakışır, oturulabilecek 
konutlar Türk köylüsüne armağan edilmelidir. 

Sayın Bakan, Anayasanın 45 nci maddesiyle in
sanı biyolojik, sosyal bir yaratık olarak kabul eder. 
îşçinin aldığı ücret evvelâ biyolojik ihtiyacını, sonra 
sosyal ihtiyaçlarım karşılamalıdır. İşçi, normal bir ça
lışma günü karşılığı alacağı ücretle gıda, mesken, gi
yim, sağlık, aydınlatma, ısınma, kültürel ihtiyaçları ve 
taşıt masraflarını karşılayabilmelidir. Anayasamız, 
«Aile Türk toplumunun temelidir.» der. «Devlet ve 
diğer kamu tüzelkişileri ailenin, ananın ve çocuğun 
korunması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtını 
kurar.» der. O halde, asgarî ücretin kapsamı aile ve 
çocukları da içine alır şekilde olmalıdır. Bu yüzden 
asgari ücret tespiti yapanlar, Anayasanın bu hükmü
nü gözönünde tutarak hareket etmelidir. Aksi takdir
de, düşük asgari ücret, düşük beslenme, verimsizlik, 
fazla hastalık, fazla ilâç sarfiyatı, zayi olan işgücü ve 
bir fasit daireden kurtulamayız. Biyolojik ihtiyaçları 
temin olamayan işçilerin sosyal ve politik tedbirlerle 

tepkisini değiştirmek mümkün değildir. Aç hırslıdır, 
kızgındır, küskündür; cemiyete karşı menfi tepkisi 
vardır. Asgarî ücret normal olmazsa neler olur? 

1. — Beslenme bozuk olur. 
2. — Yarı açlık devresinde verimler azalır. 
3. — Hastalanacaktır. 
4. — ilâç fazla harcayacaktır. 
5. — işgücü hayli azalacaktır. 
6. — Sosyal patlamalar, tepkiler meydana gele

cektin, 
7. — Çocuk ölümü artacak, yaş ortalaması seviye

si düşecek, yaşlılar ülkesi olacağız. 
8. — Gelir dağılımı dengesi daha bozulacak. 
9. — Üretim düşüklüğü sebebiyle millî ekonomi 

zarara uğrayacaktır. 

Son olarak şunu arz etmek istiyorum; Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak görüşümüz şudur : Sokaklarda can 
güvenliğimizi temin edemeyen Hükümetin Sosyal Gü
venlik Bakanından, sosyal güvenliğimizi temin etmeye 
güç ve olanak bulacağını zannetmiyorum. 

Bu Bütçenin, Bütçe Karma Komisyonlarında da 
muhalif, muvafık bütün arkadaşlarımızın ittifak et
tikleri memlekete hayırlı olması temennisine, ben de 
iştirak ediyorum. 

Sağolun. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen başka sa

yın üye?.. Yok. Gruplar adına yapılan konuşma sona 
ermiştir. 

Sayın Hasan Güven, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sa
yın Mümin Kırlı, Sayın Cevdet Aykan, Sayın Meh
met Feyyat, Sayın Selâhattin Babüroğlu ve Sayın Se-
bahattin Savcı kişisel görüşlerini sunmak üzere sıraya 
girmişlerdir. Bu 7 arkadaşımızın konuşmaları' istika
metini tespit edeceğim : 

Sayın Hasan Güven?.. Aleyhinde. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Üzerinde. 
Sayın Kırlı?.. Üzerinde. 
Sayın Cevdet Aykan?.. Lehinde. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Aleyhinde. 
Sayın Selâhaddin Babüroğlu?.. Lehinde. 
Sayın Sebahattin Savcı?.. Lehinde. 
Lehinde konuşmak üzere Sayın Cevdet Aykan, bu

yurun efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Bir fikri ifade etmek için söz aldım. Benden önce 

grupları adına konuşan iki değerli doktor arkadaşım, 
konuyu geniş, ayrıntılı ve bilgi ile değerlendirmişler
dir. Ben ufak bir noktaya değineceğim. 

— 251 — 



C. Senatosu B : 36 8 . 2 . 1976 O : 2 

Son yıllarda, özellikle 1960'dan sonra ülkemizde 
sosyal güvenlik ve bunun temel noktalarından birisi 
olan sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara sağlanma
sı yönünde birtakım girişimler, iyi niyetli çabalar ol
du. Bu Hükümetimizin Bütçesi, Hükümetin ifade et
tiği üzere, sosyal muhtevası kuvvetli bir bütçe ya da 
hiç olmazsa uygulamada öyle olması temenni edili
yor. 

Daha önceki uygulamalara bakarsak; iyi niyetle
rimiz ne olursa olsun, hazırlıklarımız ne olursa olsun, 
fikirlerimizi uygulamaya koyduğumuz zaman, özel
likle daha önceki arkadaşlarımın değindiği gibi, sağ
lık hizmetleriyle sosyalizasyon uygulaması içerisinde 
gereken harcamaları yaptığı halde, kamu bundan har-
camalarıyle ve ümitleriyle orantılı olarak bir fayda 
sağlayamamıştır. 

Bu bütçe ile son yıllarda bir yeni kavram, yeni bir 
yaklaşım getiriliyor. Yaşlı vatandaşlarımıza Devlet 
yaşlılık sigortası ya da bunlara daha Önceki yaşantı
larında herhangi bir sigorta primi ödemedikleri halde, 
bir katkıda bulunmak ve bunların ihtiyaçlarını azalt
mak, gidermek sorumluluğunu kabul ediyor. Bu da, 
Devletin, uygulamada büyük çapta muhtaç kabul et
tiği, bakmakla sorumlu olduğu bir kitleye, bu sorum
luluğunu fiilen tescil etmesidir. Bu önemli bir adım
dır. Tabiî bu zamanla gelişecektir. 

Yalnız burada bir konuya dikkat etmemiz lâzım. 
Bunun üzerinde ısrarla duruyorum; biliyorsunuz Be-
veriç'in yaklaşımı, yalnız toplumda bir sosyal güven
lik sistemi sağlamak değil, bunun bir ekonomik; yani 
toplumda ekonomiyi canlandırma yönü, bir de herhal
de temel nedenlerinden birisi olan sosyal güvenlik yö
nüdür. Sosyal güvenliği bir sistem olarak almakta
dır. Şayet bunu sistem olarak almazsak, 1940'tan ön
ceki uygulamaların; yani bölük pörçük uygulamala
rın bir parçası olacaktır ve bölük pörçük uygulama
lar da; bu uygulamalar neler olursa olsun, hangi hiz
met dalında olursa olsun, birbirlerini nakzeder ve ümit 
edilen sonuç alınmaz. 

Yaşlılara verilecek yardım konusuna gelince; bu
nun için bütçeye 400 milyon lira para konmuştur. 
Benden önce konuşan gerek A. P. adına konuşan ve 
gerekse C. H. P. adına konuşan arkadaşlarım, bu 
toplumumuzda sosyal güvene ve yardıma muhtaç olan
ların sınıflarını saydılar : Yaşlı, sakat, çocuk gibi muh
telif grupları... Hangi grupları biz sosyal yönden des
tekleyeceğiz?.. 

Meclislerde daha önce hazırlanmış ve İkinci, 
Üçüncü Planlarda öngörülmüş Sosyal Hizmetler Ku

rumu Kanun tasarısı vardır. Tabiî bu bir kurumdur. 
Bu kurumu işletmek, daha başka bir yaklaşımı ge
rektirir. Maalesef buna yalnız Demirel Hükümeti de
ğil, daha önceki hükümetler de sahip çıkmadılar. Be
nim duyduğum yanlış değilse, yaşlılara verilecek pa
ra, bu sosyal hizmetler kurumu aracılığıyle olacak. 
Tabiî bu yaşlılara verilecek paranın politikası, Batı
da olduğu gibi geliştirilmediği için; ben dahi bu dö
nem başına kadar Senato Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı ve Adalet Partisinin bir üyesi olduğum hal
de, bu tasarının ne olduğunu bilmiyorum. Kamuda da 
bunu bilenin çok az olduğunu zannediyorum. Bu 
tarzda bir uygulama, parlamenter demokratik siste
min iştirak prensibine uymaz. Politika, demokratik 
sistemde müştereken oluşturulan bir şeydir. Yalnız bir 
insanın uyguladığı, koyduğu bir husus değildir. Müş
tereken oluşturulan bir şeydir. Tabiî bu olmadığı için 
tam bilmiyorum. 

Türkiye'de yaşlılık kriterini 65 olarak alırsanız, 
65 yaşın üzerinde olan insan sayısı tahmin ederim 
nüfusun c/c 6'sı civarındadır. Karşınıza 2 - 2,5 mil
yon civarında bir insan çıkar. Bunun deyin ki, şu ka
darı buna muhtaç değildir. Tabiî başka devletler bel
li bir uygulamadan sonra, belli bir yaşın üzerinde-
kine toptan para verme sistemini uygulamışlardır. 
Bunun birtakım nedenleri vardır; ama Türkiye'de as
garî 65 yaş üzerinde karşınıza bir milyon insan çı
kar. Bunun emsalini istiklâl Harbine katılanlara ma
dalya verilişinde görmüşüzdür. Zannederim rakam 
150 bin civarındadır ve tarihî bilgiler yanlış değil
se, İstiklâl Savaşına katılanlar da, o zaman ki ordu 
da o kadar bir şeydir. Bu, toplumumuzdaki ihtiyacı 
gösterir. 

Şimdi karşınızda bir milyon insan var. Bunlara 
para vereceksiniz. Asgarî 550 liradan 6 milyar lira 
yapar. Tabiî bunu işletmek için, bir de sistem kur
mamız lâzım. Bu durumda karşısına 8 milyar lira 
çıkar. Son derece isabetli bir şey. Bizim toplumumu
zun gücü olsun, yalnız yaşlılara değil; dul kadınlara, 
körlere, sakatlara ve şu veya bu nedenle iş bulama
mış insa.nlara Batıda olduğu gibi, sigorta primi ödeme
diği halde Devlet onlara bu imkânı versin. 

Yalnız bir de şu husus var; biraz evvel de söyle
diğim gibi bir sistem olarak yaklaşmak var. Anaya
samız diyor ki, «Ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınma plana bağlanacaktır.» O zaman biz kaynakla
rımızı, bu değişik ihtiyaçlar içerisinde ve Anayasada 
öngörülen ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
sağlayacak yönde dengeli bir tarzda kullanmaya mec-

— 252 — 



C. Senatosu B : 36 

buruz. Ayrıca, bu makro - plan içerisinde tabiî top
lumun belli bölümlere ayırabileceği kaynak bellidir; 
yani meselâ ne kadarını eğitim hizmetlerine, ne ka
darını sağlık hizmetlerine ayıracağız?.. Bunlar belli 
hizmetlerdir. Şayet bu dengeyi bozarsanız hem plan 
fikrine uyduramazsınız, hem de kalkınmayı, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı zedelersiniz. 

Şimdi ifade etmek istediğim temel fikrim şu : 
Yalnız Sosyal Güvenlik Bakanlığına değil, idare olarak 
bütünüyle güçlüğümüz şu oluyor; birtakım fikirleri
miz oluyor ve bu temel fikirler Anayasada ifadesini 
buluyor, Devlet felsefesi olarak. Bu Devlet felsefesi
ni belli ölçüde biz tutuyoruz, kalkınma planlarına bel
li ölçüde yansıtıyoruz. Bu yansıtılan fikirlerden, par
tilerin politik oluşturmaları yine belli süreden sonra 
oluşuyor; ama oluşturduğumuz sonunda ne olursa ol
sun, bunu uygulamaya aktarmada başarılı olamıyo
ruz. 

Demiştim ki, «Beveriç Planının temelinde, sosyal 
güvenliği bir sistem olarak almak yatar.» Benim ha
len gördüğüm, bu yaklaşımın bu sistem içinde tutarlı 
olmadığıdır. îyi niyetli bir hareket; fakat tutarlı bir 
yaklaşım görmüyorum. 

Sayın Bakan için bir konuşmamda şunu söylemiş
tim; Sayın Bakan bizim bürokrasimizden yana bir 
Bakandır. Yetiştirilmesi için Devlet kendisine imkân
lar vermiştir ve halen Türkiye'de Sosyal Güvenlik gi
bi büyük bir Bakanlığın sorumlusudur. Getirdiği iki 
tane kanunda büyük metin hataları, maddî hatalar 
vardır. Bunu bir Bakanlık için ciddî nakısa sayarım. 
Yine uygulamadan gelen şeylerle bunu, bazı yönleri
nin iyi düşünülmesi gereken bir konu olarak arz et
mek isterim. 

Sosyalizasyon uygulayanlar fena niyetli insanlar de
ğildi, gayet iyi niyetli insanlardı ve iyi niyetleri şuy
du : Türkiye'nin fakirlerine bu hizmeti götüreceğiz, 
sağlık hizmeti bizim boynumuzun borcu ve bunu ne
reden başlatalım, Türkiye'nin en geri kalmış bölgele
rinden başlatalım şeklindeydi. Ama, belli bir zaman 
sonra Türkiye'nin en- ciddî gazetelerinde alay konusu 
oldu; sosyalizasyon değil, soytarızasyon diye. Görü
yorsunuz bu iyi niyet, kamu para harcıyor; ama uygu
lamaya koymada başarılı olmazsa hem o niyeti za
rarlı oluyor, hem kamuya zararlı oluyor. 

Bu düşünceler içerisinde; yani sosyal güvenliğin 
bir makro - plan içerisinde Devletin bütün kalkınma
ları, sorumluluklarıyle ilgili hizmetlerin sorumlulukla
rı içerisinde bir sistem olarak değerlendirilmesi lâ-
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zımdır ve benim kanaatime göre de, evvelâ Sosyal 
Hizmetler Kurumu Kanun tasarısının ele alınması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Cami avlusundaki çocuktan, korunmaya muhtaç 
yaşlıdan bahsediyoruz; ama bunlara hizmet edebilme
nin en iyi yolu, eskiden olduğu gibi sadaka dağıtmak 
değildir. Bunlara bizim toplum olarak ayırabileceği
miz para ne miktardaysa, bunu çağdaş bir sistem içe
risinde, sosyal hizmetler kurumu içerisinde adaletle 
götürmektir. Bu suretle ekonomi gelişir, ekonomi bel
li aşamalar yapar, ondan sonra daha yaygın hizmet
lere gitmek mümkün olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Güven, aleyhinde bu
yurun, 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Sosyal güvenlik sorunu çağımızda büyük bir önem 
kazanmıştır. İşçi klasik demokraside hürriyetlerin sa
hibi olmakla beraber, onun için önem taşıyan eko
nomik yönden, özgürlüğüne sahip değildi. Zaten çe
lişki içinde bulunduğu işverene karşı onu koruyacak 
esas özgürlük, ekonomik alandaki özgürlüğü idi. 

Çağlar boyu toklar aç emekçileri birbirine düşü
rüp yerine ve zamanına göre bazı kavram kargaşa
lıkları ve tartışmaları ortaya atmak suretiyle devamlı 
olarak onun emeğini sömüregelmişlerdir. Çağımızda 
ise işçi bu boşluğu doldurmak için, sendikalar yo-
luyle güçlenerek sadece ve sadece patronun lütfuna 
dayanmayıp, emeğinin hakkını alarak benliğine ka
vuşma kavgası içerisindedir. 

19 ve 20 nci asırda teknikte, endüstride büyük ge
lişmeler oldu, sanayide ilerlemeler çok hızlandı, İşçi 
bu emeğine ekli gelişmelerle sermayenin asıl yapıcısı 
olduğu halde, sermayenin sahibi olamadı. Çelişki de 
buradan çıkmaktadır. Genellikle sermayedarın lütfuy-
le ayakta durabildi. İşçiye acıma aracı olarak bakıl
dı. İşçi, durumu, şartları son derece ağır olmasına 
rağmen, hiçbir zaman yakın çağlara kadar ekono
mik ağırlığını koymayı aklından geçirmeden sadece 
varlığını, kişiliğine sermayeye tanıtarak ayakta dur
ma girişimlerinde bulundu. 

Ücretlerin tunç kanunu, «Ücret düzeyi, asgari ge
çim düzeyini aşamaz.» der. O halde, işçinin üretim
de ne kadar katkısı olursa olsun, üretimin büyük pa
yı onun gücüyle de yaratılmış olsa bile, alacağı üc-
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ret ancak ve ancak kendisini geçindirecek seviyenin 
üstüne çıkamayacaktır. Bu bakımdan bu dengesizliği, 
bu adaletsizliği yok etmek isteyen işçi kesimi, güçlen
mesini ancak ve ancak demokratik yönetimlerin ka
bulünden sonra imkân dahiline koyabilmiştir. 

Sayın senatörler: 

Bu bakıma demokratik sistemler içerisinde işçinin 
sendikalar yoluyle gelişerek, ekonomik ve sosyal 
haklarını alma bakımından iktidara ağırlığını koyma
sını normal karşılayacağız. Yalnız, yine bazı işçi ha
reketiyle ilgisi olmayan, ortam bozan ifrat hareketler
le işçi hareketlerini birbirine karıştırmak suretiyle bu 
kesimi ezgi altında tutma girişimleri vardır. Evvel
emirde, 19 ncu asırdan sonra ingiltere'de işçi hareke
ti Fabiancılık; yani faydacılık teorisi içerisinde ge
lişti. Görülüyor ki, sosyalizmin emek teorisine naza
ran burada fayda teorisi, işçiyi harekete getiren giri-
şimlerdeki sağlayacağı faydalar olmuştur. Görülüyor 
ki, sendikalara süper sosyalist düşüncelerle yön ver
mek istendi mi başarı sağlanamamış. Nitekim, İngi
liz işçi Partisi, orta sınıf aydınlarından teşekkül et
miş, ahiâk ve ekonomik kurallarını esas alarak, bu 
kitlelerin menfaatini bu yoldan sağlamaya gitmiştir, 
sadece süper klas sosyalist metotlarla değil. Bakın, 
ayrım kendiliğinden meydana çıkıyor ve nitekim 
sendikacılığı çok yanlış bir şekilde komünizmle öz
deş göstermek isteyenler vardır ki, 1965 yılında in
giltere'de elektrikçiler sendikası komünist olanları sen
dikaya kaydetme yasağını da koymuşlardır. 

Görülüyor ki, işçi hareketleri eyleme dönüşme 
noktasında demokratik yollardan sadece ve sadece 
ekonomik ağırlık koyma bakımından, ayrı bir politi
ka gütmek suretiyle siyasî iktidarlara ağırlık koyma 
yolunu aramışlardır. Hele günümüzde bir başka değiş
me de olmuştur. Bugün, «aydın katmanlar» denen 
mühendisler, uzmanlar, teknisyenler üretimde büyük 
görevler yükleniyorlar, işçi ile bütünleşerek üreti
min temel öğesi oluyorlar. Halbuki, sermayenin bu 
tip üretim gelişmesinde rolü az olduğu için, serma
yedarlar bu gelişmeyi de bozmak için, üretime iştirak 
metotlarını alıyorlar. Görüyoruz ki, çağımızdaki bu 
değişiklik daha da başka bir şekil almak suretiyle 
özellikle devlet kesiminin, kamu kesiminin, kamu ik
tisadî teşekküllerinin hızlanması, yetişmiş bu teknik 
uzmanlarla birlikte işçi bütünleşmesi sonucuyle yurt 
kalkınması bakımından çok daha önemli, çok daha 
radikal sonuçlar sağlamada sosyal dengeyi, sosyal 
adaleti de yaygın bir hale getirmektedir. 

San sendikacılığın karşısında Senatoyu çıkmış ola
rak görmek, mutlaka her sosyal adalet düşüncesi sa
hibi insanları memnun kılıyor. Adalet Partisinden de 
aynı sesler geliyor, Cumhuriyet Halk Partisinden de, 
Millî Selâmet Partisinden de. Yalnız, bunu biraz daha 
ileri götürmek gerekir. Bazı şeyler var ki, lâfı yapılı
yor da eylemi yapılmıyor.' O halde bu iyi düşüncele
rimizi, iyi niyetlerimizi eylem noktasında da birleştir
mek gerekir. 

Sarı sendikacılık denince Amerikan sendikacılığı 
akla gelir ki, Amerika'da işçi sınıfı bilinci ilerleme
miştir. Orada iktidara yön veren sosyal yapılı partiler 
yoktur. Bireyci bir dünya görüşüne sahiptir. O halde 
mevcut sendikanın başındakiler, temsil ettiği işçiden 
çok, sermayedarla anlaşarak, çıkar tutkusu içerisinde 
işçinin haklarını peşkeş çektikleri için bu sarı sendi
kacılık akımı doğmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Güven, ben mi yanlış anlıyo
rum acaba, Çalışma Bakanlığı ile ilgili değil bu gö
rüşme, Sosyal Güvenliği görüşüyoruz? 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Evet, Sosyal Gü
venlik. 

BAŞKAN — Daha çok sendikalardan filan bahse
diyorsunuz da, ben o bakımdan işaret ettim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Sosyal Güven
lik, sendikalar. 

O halde, sendikal dayanışmayı da işçinin tama
men çıkarı açısından sömürüsünü önleyen, (Sayın Baş
kanın ikazını bir yönünde haklı görerek) Anayasanın 
doğrultusunda insan, şeref ve haysiyetine uygun bir 
yaşam kuralını yerleştirebilmek için, gerçek sendika
cılığa dönüştürmekten başka çıkarımız yoktur. Zaten, 
Anayasamız da bu hakları açık seçik öngörmekte
dir. Anayasanın 40 ncı maddeisnde; «Herkes dilediği 
gibi çalışma ve sözleşme hürriyetine...» sahip oldu
ğundan bahsediliyor. Bu konuda bir tutukluk var. 
işçi, toplu sözleşmesini yapacak. Nasıl? Kendi diledi
ği işkolunu, kendi dilediği sendikayı kendisine toplu 
sözleşmede taraf olarak temsilci seçme hakkından 
bugün mahrumdur. Bunun nedenini, tartışmayacağım. 
Çünkü, Hukuk Genel Kurulundan bir karar çıktı, 
Bölge Çalışma Müdürlüklerine verildi. 

Bizim görüşümüz odur ki, yasal bir şey mahke-
I me kararıyle bir noktaya geldi mi, o tartışılmaz; ama 

yeni bir durum ortaya çıkmıştır; işçinin Anayasanın 
I öngördüğü bu hakkını tam manasıyle özgürce kul

lanabilecek, dilediği sendikayı temsilci seçebilmesi için 
bir yasa değişikliğine şiddetle ihtiyaç olduğu kanısın-

[ dayız. 

— 254 — 



C. Senatosu B : 36 

Bugün Türkiye'de 2,5 milyon insan işsizdir. Bu
nun bir buçuk milyonundan çoğu tarım kesiminde-
dir. O halde bir an evvel tarım - iş kanununun mut
lak surette çıkması gerekmektedir. 

Diğer işsiz kesim için de sosyal güvenliğin, sos
yal adaletin Anayasanın gereği olarak yerine getiril
mesi bakımından işsizliği giderecek şekilde Devlete 
fazlasıyle görev düşmektedir. Gerçi bu sorun sadece 
bu Bakanlıkla ilgili bir sorun olmayıp, evvelemirde 
hızla sanayileşme, ağır sanayiye kaçmak suretiyle ye
ni ekonomik girişimleri büyütme, iş adamlarını artır
ma, oradan çıkacak kaynaklarla ekonomik güçte ye
ni sahalara yayılmak suretiyle bu işsiz güçsüz insanla
ra da yeni imkânlar sağlama yolları ancak bulunabi
lecektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, bağlayınız. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyayım Sa
yın Başkan. 

Yine güncel bir konu; işçi - memur ayrımıdır. Ko
nuya objektif bakacağız. 

Arkadaşlar buyurdular ki, «Geçmişte memuriyet 
o derece itibarlıyken, artık günümüzde işçiler me
mur olmayı istememektedirler.» Çelişkili yasal du
rum olunca, bu doğaldır. Anayasanın 120 nci mad
desinde işçilere sendika kurma haklan, politikaya 
ağırlık koyma, girme hakları kaldırıldı; ama işçiler 
için daha tutarlı haklar mevcuttur. Bunun bir başka 
yönü de, işçi daha sağlıklı örgütlenerek kendi hakkı
nı alacak bağımsız bir kadroya sahip olmasına rağ
men, memur bundan yoksun ve uzaktır. Fakat, arz 
edilen ikisinde de emektir. O halde, aynı işi yapan 
iki kişiden bir tanesi daha rahat şartlar içerisinde ça
lışırken, diğerinin ezik durması sosyal adalet ve Ana
yasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacağından, bu ay
rımı topyekün işçi statüsünde birleştirerek kaldırmak 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın senatör
ler; 

Özgürlük anlam ve değerinin kaynağı, başkasının 
varlığı, benim öz özgürlüğümün koşuludur. Zengin
liklerin yaratıcısı işçi, ekonomik özgürlüğün gereği, yö
netime ağırlığını koymalıdır. Ekonomik hayatta ser
mayenin tutsağı olmaktan emekçiyi kurtarmak biri
cik görevimiz olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güven, bağlayınız efendim. 
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HASAN GÜVEN (Devamla) — Çalışma hayatı
mızda, sosyal hayatımızda, siyasî hayatımızda barışı 
sağlayacağız. En büyük siyasî hayır da böylece do
ğacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir husu

su Sayın Nalbantoğlu konuşmasına başlamadan ev
vel belirteyim. 

Elimizdeki programa göre sayın bakanların ko
nuşmaları, sorulara verecekleri cevaplar da dahil ol
mak üzere bir saattir. 

Şimdi, bu bit saatlik süreden erken sayın bakan
ların konuşmaları biterse, kürsüden ayrılmadan ev
vel sayın üyelere yerlerinden soru sorma olanağı çı
kıyor?. Ancak, bu bazen mümkün olmuyor. O tak
tirde sayın bakanlar kürsüye gelmek suretiyle gö
rüşürken soru tevcih etmiş olan arkadaşlarla soru 
larını, üzerinde durdukları konuları cevaplandırma 
imkânına sahip oluyorlar. 

Şimdi, yeni bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 
Şimdi, Sayın Hasan Güven ve Sayın Hikmet Aslan-
oğlu yazılı olarak bana iki sual göndermişler, ara
cılığımı istiyorlar. Bunlardan Sayın Hasan Güven 
şimdi söz aldı; fakat sormak istediği sorusu yazılı. 
İhtimal kendisine inhisar ettirmek istiyor. Onun için.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Arzu ederseniz, 
yerimden de sorabilirim. 

BAŞKAN — Onun için söylemiyorum. Yalnız, 
bu soruları da böyle burada okuduğumuz zaman gö
rüyorsunuz ki programımızda soruların okunmasına, 
zabıtlara tescil ettirilmesine ait bir hüküm yok ve 
böyle bir zaman da tefrik edilmemiş. Bu itibarla ben, 
sayın Bakan henüz kürsüye gelmeden bana bu su
retle intikal eden soruları, sadece soru sahiplerinin 
ismini zapta almak suretiyle sayın Bakana tevdi 
ediyorum. Bir saatlik süresi içinde vakit bulurlarsa, 
buna cevap vereceklerdir. Aksi takdirde, kendilerine 
yazılı olarak cevap vereceklerdir. Sayın Hikmet As-
lanoğlu ve Sayın Güven'in yazılı sorularını sayın 
Bakana tevdi ediyorum. 

Bilgilerinize sunarım. 
Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. 

Şimdilik bir konuya kısaca değineceğim. Bütçe -
Plan Komisyonunda da bu konu belirtildi. Onun 
için ben de bildiklerimi sunacağım. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta primi top
lama şekli birçok çelişkileri ve adaletsizlikleri iş ha 
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yatımızda sürdürüp gitmektedir. Sorun iki yönlü
dür: Birisi; Kurumun tam ve adil ölçüler içinde 
alması gerekli primleri zamanında alamaması ve 
alamaması nedeniyle de prim ödeyecek kişi veya ku
ruluşa bu prim paralarını; yani Sosyal Sigortaları 
Kurumunun kasasına girmesi gereken para mikta
rını o kişi ve kuruluşun sermaye olarak kullanılma
sına olanak sağJamaktır. Bu kişi. kuruluş fabrikatöı 
ve ekseriya de müteahhitte olur. Bu nedenle Sosyal 
Sigortalar Kurumunun primlerden toplaması ve ka
sasına alması gereken alacak gelirleri milyarları aş
maya başlamıştır. Bu gibi alacakların tahsili gerek
tiği kanısındayım. Ancak, bu prim alacaklarında, 
Kurumu koruyucu şekilde tek taraflı tahakkuklara 
gidilmiştir ki, bunları tashih etmek gerektiği gibi, 
bu prim paralarına, tahakkuk ettirilen ilk ay için 
% 10, sonraki aylar için c;/c 2 gibi artırılıp, mürek
kep faiz gereğince primin iki, üç katına ulaşmış ve 
tabiatiyle de ödenemez hale gelmiş prim cezaları 
için de bir çare düşünülmelidir. 

1974'te çıkarılan genel af ile bu konu tashih edil
mek istenmiş ise de, konulan süre içerisinde borcu
nu ödeme olanağını bulamamış çok sayıda prim 
borçlularının durumu da yürekler açısı haline gel
miştir. Asıl prim borçlarını bile ödeyememek, hacze
dilmek, her gün kapılarına hacizlerin gelmesi de ola
ğan duruma girmiştir. Bu şekilde bir prim borçlusu 
var sayalım ki, iki yıldan beri hâlâ borcunu ödeye-
memişse, basit faiz hesabiyle ilk ay için c/c 10, son
raki 23 ay içinde Çf 2 artırmak suretiyle borç c/c 56 
artmaktadır ki, bu sonuç mürekkep faiz hesabiyle 
c/c 100 artmayı da gerektirmiştir. 

Devlet kâr eder mi, hem de vatandaşının sırtın
dan? Sonra var sayalım ki bu haklı prim borcu, 
cezası ile birlikte iki kat olarak alındı. Bu alınan 
ceza parası; yani ikinci ceza parası hangi çalışan iş
çinin, emekçinin hakkı olacaktır? 

Görülüyor ki, zaten aslî prim parası bile Kuru
mun bir alın terinin karşılığı olmamakla beraber, 
prim konusu işte çalışan emekçinin sağlık ve emek
lilik konusunda yine kendisine yapılacak bir hizmet 
ve ödeme karşılığı toplanmaktadır. Ancak, ceza ni
çin alınıyor? Bu hangi emeğin sigorta primidir? Alı
nan bu fazla prim cezası, o gün çalışan emekçilere 
gerek sosyal yardım, gerekse emeklilik ikramiyesi 
olarak ayrılıp, ayrıca ve fazladan verilecek midir? 

Yukarıda bu sigorta prim tahakkuklarının hata
lı, âdil olmayan ve tek taraflı bir yarar düşüncesiyle 

de tahakkuk ettirildiğini arz etmiştim. Uygulamada 
tabiî yanlışlıklar, haksızlıklar bulunduğu için bu hu
susu belirtiyorum. Bir örnek vereyim : 

Bir ihale şöyle yapılmış olsun; şuraya bir trafo 
veya bir transformatör, bir fabrika yapılacak veya 
koydurulacaktır. Bu fabrikanın, transformatörün 
veya farz edelim kalorifer tesisatının makine değer
leri 800 bin Türk Lirası olsun. Bu makinelerin mon
te edileceği binanın değeri de 200 bin lira olsun. Top
lam bir milyon Türk Lirası ediyor. Keşif bedeli bel
ki fazla olabilir; ama 950 bine bu şekilde ihale edil
miş olsun, yani keşif bedeli de bir milyon, ihale be
deli de 950 bin Türk Lirası olsun. Sigortaya da prim 
yatıran müteahhit, işin tesliminden sonra sigorta iliş
kisiz belgesi alacaktır. Ödediği prim o zamana ka
dar 8 bin Türk Lirasıdır. Zira 800 bin liralık maki
neyi fatura ile alıp getirmiştir. Gitmiş, İstanbul'dan 
parasını vermiş, faturasını ve malı almış gelmiştir. 

200 bin liralık binanın inşaatını yaptı. Bunun 
c/c 20'si işçilik. Ne yapar? 40 bin lira. Bunun da bil
farz c/c 20'si sigorta primi olsun; eder 8 bin lira. 
Müteahhit 8 bin lirayı ödemiştir. Sosyal Sigortada 
defter-i a'mâl açılır. Siz 950 bin Türk Liralık iş yap
tınız, % 20'si 190 bin lira işçiliktir. Bunun da % 20'si 
sigorta primidir. (Bu nispetleri ben iyice bilmiyo
rum; işçiliğin % 20, onun da c/c 20'sinin sigorta pri
mi olduğunu kabul ediyorum. Sayın Bakanım veya 
ilgililer bunu esas nispetleriyle değerlendirebilirler.) 
Bu 190 bin lira işçiliğin de c/c 20'sinin sigorta primi 
şeklinde isteyerek, tutarı olan 38 bin Türk Lirasını, 
«Prim olarak ödeyeceksiniz» denir. Halbuki, 8 bin 
lira ödemiştir, «30 bin lira daha prim borcunuz var
dır» denir de, denir. 

Başka bir örnek : 950 bin Türk Liralık, tamamen 
bina inşaatı yapıyorsunuz. Bunun demiri, çimento
su, taşı, kerestesi, doğrama yaptırılması, tuğlası, bun
ların hepsi icabında demir çimento vesaire fatura ile 
alınan, belki de Devletin tesislerinden alınan fatura
lı malzemelerdir. Ayrıca bunlara nakliye de ödenir. 
Bu nakliyeler hesaba katılmaz. Tüm 950 bin lira 
üzerinden % 20 işçilik hesaplanır, tahakkuk ettiri
lir. Var sayalım ki, bu binalarda 6 bin metrekarelik 
yağlı boya müteahhit tarafından yaptırılacaktır. Beş 
usta normal çalışacak olsa bu 6 bin metre kare bo
yayı 100 günde yapabilir. O halde 5X100=500 yev-
miyelik iş var. 500 günlük işçi yevmiyesi ve dolayı-
siyle 500 günlük prim ödenecektir. Şu bir gerçektir 
ki, böyle bir işi yevmiye ile yaptırmak isterseniz, beş 
usta bu işi 200 işgününe kadar uzatabilir. Bu gerçek-
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tir. Bu nedenle işveren 500 günlük hem yevmiye, 
hem de primi fazladan ödenmiş olacaktır. Belki faz
la malzeme de sarfedilecektir. İşte işveren bu neden
le işi taşerona götürü olarak metre kare üzerinden 
verir. Bu adet haline gelmiştir. Bu sefer 5 usta işi 
normal olan 100 günde değil; fakat 50 günde yapar 
bitirir. Metre kare üzerinden anlaştığı fiyat üzerinden 
de taşerondan parasını alır gider. 

İşveren 5 usta için 50 günde 250 işgünü yevmiye-
lik bordrosunu yaptırır, bunun hilafı hakikatini yap
tıracak değildir. 5 usta 50 gün çalıştı; ama metrekare 
üzerinden belki 150 günlük para üzerinden, taşeron 
olan o 5 usta. 250 işgünü yevmiyelik bordrosunu da 
yaptırır, sigorta primini de öder. Böylece götürü ve
rilen her işte, işveren gerekli paralardan belki de faz
lasını götürü bedeli olarak öder; fakat primler tabia-
tiyle tutmaz. Taşeronlar paraları alıp gitmiştir, belki 
vergi de vermeyecektir. Vergi de tutmayan prim öde
mesi de, işverene yük olarak kalmıştır. 

Götürü bedel ile bordro yevmiye toplamları ara
sındaki fark kadar bir faturayı taşerondan almayı 
kanun yasaklamıştır. Yevmiyesini iki, belki de üç ka
tına çıkaran götürücü kârlıdır. Salkım onun elinde, 
talkım işverenin elinde kalmıştır. 

Bunu emekçinin aleyhinde olsun için söylemiyo
rum; fakat sosyal adalet ilkesine uyulması gerektiği 
için söylüyorum. Herkes emeği karşısında eline ge
çecek paranın vergisini Devlete, hükümete vermeli
dir. Vergiyi de, primi de işverenin omuzuna bırak
mak adalet fikriyle bağdaşamaz. Ne Devlet işvereni, 
ne Devlet işçiyi, ne işçi işvereni, ne de işveren hükü
meti sömürmemelidir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Nalbanoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sonra 
senin yaptığın prim az olmuş diye astronomik bir 
prim uygulaması ve borçlandırılması yapmak da ada
letli değildir. 

Bu prim için yine kurum bünyesindeki prim iti
raz komisyonunun kararına başvurmak da zorba bir 
yöntemdir. Bu kanun da değiştirilmelidir. Bir taraf
lı ihkak-ı hak. sömürüyü sürdürmektir. Cezanın 
% 10'dan fazlası değil, kanunî *akip gereğince hâ
sıl olacak masrafını almak ancak adaletli bir uygu
lama olabilir. 

Sayın Bakanım ve Bakanlık mensupları bu arz 
ettiklerimi biraz incelerlerse çok memnun olacak kit
le vardır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Aleyhinde görüşmek üzere Sayın 
Mehmet Fayyat. 

Sayın Feyyat, ben bir yanlışlık yaptım, özür dile
rim. Lehinde Sayın Babüroğlu'nu davet edecektim, 
çok özür dilerim. 

Sayın Babüroğlu, buyurunuz efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Kişilere iş bulma, sosyal güvenliğin temel öğesi
dir. Çalışanların sermayeye yahut yönetime katılması 
çağın sosyal güvenlik unsurları arasına girmiştir. Ça
lışmak isteyen herkese iş gösteremeyen düzen, maddî 
ve manevî ıstıraplara gebe düzen demektir. Bu yalnız 
bizim ülkemiz için değil, tüm ülkelerin bugün önem
li sorunları arasındadır. Ayrıca, ekonomik yönden 
güçlü olan sorunun lehine hizmetlerinin tümünün 
döndürülmesi, o toplumların mutlu olmaması sonu
cunu verir. 

Bütçenin lehinde söz alışımın bir nedeni var; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk defa İrmak Hükümeti 
zamanında kuruldu ve kuruluş sırasında Sayın İrmak 
bendenizi yanında bulunduruyorlardı ve böyle bir 
katkım olan Bakanlığın, hele düşündüğümüz istika
mette hizmetler yapmış olmasını görünce, aleyhinde 
konuşmam muhalefet üyesi olmama rağmen mümkün 
değildi. 

Bizim programımızda olan ilkeleri uygulamakta
dır Karma Hükümet; ama kuşkusuz demokratik sol 
felsefenin tam düşündüğünü ve felsefesine uygun uy
gulamaları baştan itibaren yaptığını iddia etmek 
mümkün değildir. Yalnız, uygulamalar tamamen 
bizim de arzuladığımız, bir zamanlar «sosyal» ke
limesinden korkanların, «sosyal devlet» sözcüğünü 
programlarına geçirdikten sonra, toplum yararına 
çalışmalar yapınca, bir başka kanatta olmakla bu
nun karşısına çıkmak benim için zordu ve mümkün 
de değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İş bu kadarla da kalmıyor, kendi 'imzamla sevk 

ettiğim işçi kredilerinin 75 bin liradan ICO bin liraya 
çıkarılışı kararnamesi yine Irmak Hükümeti tarafın
dan ve benim sevk ettiğim bir kararnamedir. Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının öngördüğü ilkelere uy
gun olarak, sayın Bakan söylemediler; ama çok 
gariptir ki, çok tecrübeli olan politikacı sayın Feyzi-
oğlu radyolardan ve televizyonlardan Karma Hükü
metin ICO bin liraya işçi kredisini çıkardığını beyan 
ettiler. Zannediyorum bu sosyal yardımı götürürken. 
Planın emrettiği sosyal yardım paralelinde olan ko-
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nut kredilerinin bir elde toplanması; vadelerinin, ha
cimlerimin ve işleyiş biçimlerinin İmar - iskân Ba
kanlığı lokomotifliğinde, kredi tanzim komitesi bi
çiminde düzenlenmesi ilkesinin yer alması, bunun bir 
yönetmeliğe bağlanması her halde kendilerini rahatsız 
etmiş olacak ki, aceleden bu tarzda bir yola saptı
lar. Burası karşı olduğum husustur. 

Hizmet 1975 yılının 2 ayını kullanmış olan Hükü
met - tarafından yapılmıştır; ama hizmeti götürdük
leri için lehinde değilim, aleyhindeyim. Yalnız, Plana 
uyma şarttır. Eğer plana uymazsanız, Sayın îmar 
ve İskân Bakanının 200 bin lira kişilere konut kre
disi vereceğim gibi, biraz havsalaya zor sığacak, ra
kama zor sığacak; ama bir süre için belki kamuyu, 
kişileri, seçmeni memnun edecek durumlara gidilebi
lir, sonradan bu çeşmenin suyu biter. 

Diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde 
bir arkadaşımız zannederim A.P. Sözcüsüydü, me
murlara mahrumiyet zammını ve öğretmenlere yan 
ödemeler konusunu yaptıklarını söylediler. Bu da 
yine sosyal yardıma, kişinin yaşamını düzeltmeye yö
nelik bir harekettir, yanındayım, doğrudur. Yalnız, 
bu ilkokul öğretmenlerinin yan ödemeleri konusu 
ne garip şeydir ki, kendimden bahsetmek zorunda
yım; Irmak Hükümetine yazılı olarak tarafımdan 
götürülmüş, Kabine gece saat ikiye kadar çalışma 
zorunda kalmıştır. 95Q milyon lira oiarak götürmüş
tüm, sonra gece çalışıldı 1 milyar 2CC, milyon olarak 
bütçeye konuldu ve bu hareket, hatta öğretmen olan 
arkadaşlar, «Yahu Babüroğlu, keşke öğretmen ola
rak biz bunu söyleseydik.» demişlerdi. Bu ayrı bir 
mesele; yani bu tür sosyal hizmetlerin önemli bir 
kısmı 1975 yılı hizmetine katılmış olan Hükümet ta
rafından yapılmıştır, o hükümet içerisinde yer almış 
biri olarak da bu tür hizmetlere ve bu felsefeye uy
gun uygulamaları götüren, karakterini çok iyi bildi
ğim değerli bakan arkadaşımın karşısına muhalefet
te bulunduğum için çıkmam mümkün değildir. O 
zaman zaten söyleyecek şeyim kalmazdı; ama bizim 
felsefemize uygun hareket etmediği takdirde, bir gün 
eleştirimizi medenî ölçüler içinde yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yine sosyal güvenliğin en önemli sorunlarından 
biri, işsizlik sorunudur. Belki bu bir Çalışma Bakan
lığı ile ilgili gibi düşünebilir. Oysa, eğer işsizlik so 
runu halledilmediği takdirde, sosyal güvenliği sağla
mayı bırakınız; sosyal tehlike, hatta yaşam tehlike
si başlayabilir. Bunun için size bir kaç rakam arz et
mek durumundayım. 

1971 yılında 1 milyon 750 bin tarım, artı 25C 
milyon tarım dışı 2 milyon işsiz vardı, (iş arzı ve iş 
sağlaması yönünden rakamları arz etmiyorum.) 

Buna göre Planın rakamlarını arz edeceğim ve 
Türk toplumunu bekleyen tehlikenin ne denli büyük 
rakamlar olduğunu söylemek isterim. 

1972 yılında 16 milyon işgücü arzı, (Devlet Plan
lamanın hesaplarına göre) 1982'de 21 milyon, 1992'de 
26 milyon; yani 2Q yılda 12 milyon kişiye yeniden iş 
bulmak gibi bir durumla Türkiye'nin siyasî parti
leri karşı karşıyadır. Hangi partiden olursak olalım, 
hangi siyasal felsefeden olursak olalım. Türkiye bu 
problemin üstesinden gelmek zorundadır. 

Birbirimizle çekişmenin yolu bunun çaresini çöz
me olmalıdır. Yoksa, bir sözcüğü (dün akşam da yap
tılar, çok üzüldüm.) Kendi kafasına göre abartıp, 
gelip kürsülerden boyuna birbirimize ağır sözler söy
lemekle bu durumun altından kalkmak mümkün de
ğildir. 

Yine sosyal güvenlikle ilgili bir konuyu arz 
ediyorum; bu da çalışma saatleri sorunudur. Çalışma 
saatleri konusunda Türk toplumu saptırılmak isten
mektedir arkadaşlarım. Benim partimden dahi bu fi
kirde olan olursa, gene onun da karşısına çıkarım. 
tabiî partinin Tüzüğüne uygun olarak. Türkiye'de 
çalışma saatleri, 12 ayın bir ayı Ramazan ve bir ayı 
tatillere çıktıktan sonra, haftalık çalışma saatlerini 
de indirirsek, Türkiye tembeller ordusu olur. Eko
nomik yönden kalkınmış olan, kişi başına millî geli
rinden 15 bin dolar alan ülkeler belki Cuma, Cu
martesi günü tatil yapıp, haftalık tatil saatlerini azal
tabilirler; arna bizim gibi kalkınma durumunda olan 
ülkelerin, hani, «Biraz daha dinlenelim.» diye tem
belliğe prim vermenin anlamı yoktur. Sayın Bakanın 
görüşmelerinde ve ekibinin çalışmalarında, haftalık 

çalışma saatlerini azaltma gibi bir doğrultuda olduk
larını gördüm. Doğrusu, Almanya kalkınmıştır, sa
at 6,5'da işçi yola düşmüştür, koşa koşa işine git
miştir. Biz, iş saatlerini azaltıcı bir istikamete geder
sek, onun yerine koyacak bir şey bulamazsak, yan
lış yola gitmiş olabiliriz. Kalkınmış ülkelere yetişme
min yolu; bir zamanlar kan dökmüş, ter dökmemişiz. 
şimdi fazla ter dökerek; ama bu ter dökmeyi, kat
lar arasında eşit şekilde dağıtma, itimat verme, sos
yal güvenliği, eşitliği, hizmetin ağırlığını, eşitliğini 
vermek suretiyle herkese telkin ederek kalkınmak 
zorundayız. Aksi halde, tembelliğe prim vererek 
kalkınmanın yolu mümkün değildir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sanayileşmiş ülkelerde sanayi gücünün bir azın

lığın elinde kalmaması konusunda Torsut ve Eme-
ri'nin önerileri var. Bu öneriler tutmuştur. Ayrıca, 

o kadar tutmuştur ki, hem sosyal sistemi kullanan 
ülkelerde, hem liberal ekonomileri kullanan ülkeler
de tutmuştur. İşçiyi hem sermayeye ortak etmek, 
hem yönetime sokmak yönünden önemli çalışma
lar vardır. Bu çalışmaların ayrıntılarına giremiyo
rum; ama çok geride kaldığımızı bir iki örnekle be
lirtmek isterim. 

Bu, katılmalı yönetim, birlikte yönetim, öz yöne
tim listemi başka ülkelerde alabildiğine uygulanırken, 
biz bu konuda... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Saym Babüroğlu. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
....doktriner nedenlerle işi geciktirmemiz de yarar 
yoktur. De Gaulîe'e ait bir şey söyleyeyim. De Ga-
ulle şunu söylemiştir: «Bir tarafta kapitalizmin bana 
neciliği, bir tarafta komünizmin diktatörlüğü. Size 
bir başka yolu gösteriyorum; yönetime ve kâra ka
tılmayı teklif ediyorum.» demiştir. Yönetime katıl
ma konusunda İsveç, Hollanda, Fransa, Almanya, 
Amerika, Norveç gibi büyük ülkeler, yüz - iki yüz 
işçinin çalıştığı yerlerde dahi işçiyi yönetime sokmak 
suretiyle önemli aşama!ar kaydetmişlerdir. 

Sayın Başkan, çok rica ediyorum, bana iki da
kika daha müsaade ediniz. 

İran dahi, (Bir faşist idare benim anlayışıma 
göre, en azından dikta idaresidir) sanayiinin yüzde 
99'unu işçisine verip, yüzde l'ini hükümette bırak
ma politikasına giderek çalışanları onore etmek, 
çalışanları belli düzeye getirmekle kalkınmasını sağ
lamayı düşünmektedir. Çünkü, işçi yönetime katıl
dığı zaman, (bundan dört - beş sene evvel Kamu 
İktisadî Karma Komisyonunda söylenilen sözleri 
tekrar etmiyorum, çok yanlıştı) zannedildiği gibi 
idare gerilemez, tersine daha güçlenir. Şimdi söyle
yeceğim olanaklar sağlanır. 

Bugün büyük patronlar iş yönetiminden ayrıl
makta, profesyonel genel müdürleri', profesyonel yö
neticileri sokmak suretiyle verim artırmaktadırlar. 
Oysa, bizim 440 sayılı Yasamıza göre, sadece 10 bin 
işçinin çalıştığı yerlerde yönetime bir kişiyi katma 
gibi bir garip tutum içerisindeyiz. Ayrıca işçinin; ya
ni çalışanın bu şekilde yönetime katılmasının, sanki 
başka bir noktaya gidilmesi gibi bir anlayış vardır. 
Bu tamamen yanlıştır. İşçi yönetime katıldığı takdir
de, kuruluşlarda şikâyetlenmiş olduğumuz politik mü

dahaleler en aza inecektir, kuruluşların verimi arta
caktır. Bilim adamlarının yaptığı uluslararası anket
ler var, bunları arz etmiyorum, sadece başlıklarını 
veriyorum. Bu katılmada ayrıca hür teşebbüsün or
tadan kalkmadığı görülmüştür. Hatta patronun yö
netimden çekilmesi, patronun yönetimden çekilip 
işçinin girmesini şöyle yorumlamışlardır: «Bu burju-

,va adam, işçiyle aynı masada oturmak istemiyor.» 
gibi demişlerdir. Halbuki, bilim adamları aramış 
görmüşler ki, öyle değil. Gerçekten de randıman art
maktadır. Ayrıca, partizanlık az girmektedir. Ayrı
ca, toplu sözleşmelerde işçi ciddî yönetime katıl
makla sorumluluğu belli ölçüde şuur haline gelmekte 
ve toplu sözleşmelerde işverenle işçinin anlaşması da
ha ılımlı, daha ülke yararına olmaktadır. Uyuşmaz
lıklar daha kolay çözülmektedir. 

Bir dakika müsaade ederseniz, bir örnek arz et
mek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — Bir 

örnek arz edeceğim Sayın Başkanın müsaadeleriyle. 
1969 yılında İsveç'te bir süre bulundum, olduk

ça resmî sayılabilecek bir görevdeydim. Orada Stoc
kholm Belediye Başkanıyla konuşurken bana şunu 
anlattı: (Bunu birkaç yerde anlattım, sayın uzman 
arkadaşım dinlemişlerdir. Çok beğendiğim bir ör
nek olduğu için anlatıyorum.) 1967 yılında İsveç 
ekonomisi krize giriyor ve o zaman da toplu sözleş
meler yapılacak; fakat yüzde 2 - 2.5 işsizlik var. İs
veç'teki toplu sözleşmeyi yapacak (ki, orada iç pi
yasası kurumu vardır) işçi temsilcileri işverenlere, 
«Hayır, bu yıl toplu sözleşmeleri yapmayalım, İsveç 
ekonomisini düzenleyecek tedbirleri beraber alalım, 
bu haklarımızı sonradan çözeriz.» diyorlar. 

İşçi - işveren arasmdaki bu arz ettiğim metot, İs
veç'te 1945 - 1950"den başlamıştır. Bu türlü bir anla
yışı, birbirini kinci değil, ülke yararına bir anlayışı 
iyi organize ettikleri için, bu dediklerini yapmışlar
dır. Zannederim 1967 yahut 1968 yılında İsveç'te 
işsizlik oranı yüzde 2 - 2,5'tan yüzde 0.6 - 0,7'ye düş
müştür. Bu tür güzel örnekleri, kendi ülkemizin ger
çeklerine uydurmak suretiyle çözmek mümkündür. 

Sürgün edildiğim Türkiye Kömür İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunda bir işçi tem
silcisi vardır. Bu işçi temsilcisi ölçüsünde ne ben, ne 
Genel Müdür, ne de Hükümetin seçmiş olduğu üye
ler çalışamamalardır. Orada da olumlu bir örneğini 
gördüm. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Feyyat.. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Bir şeyi 
açıklamak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Ba-

büroğlu'nun, öğretmenlerin yan ödeme işindeki be
yanı üzerine bir konuyu açıklamakla kendimi görev
li hissediyorum. 

Sayın Erim Hükümeti zamanında., ilkokul öğret
menlerine, mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara veril
di. Temel, o zaman atılmıştır. 

Bugün bütün öğretmenlere verilmektedir. Yal
nız, kendisinin bizzat yaptığı iddia yanlıştır. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, 35 bin denilen za
manda Erim Mükümetinde beraberdim. 35'binin 
145 bin öğretmene yayılması Irmak Hükümeti zama
nında olmuştur. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Benim id
diam, temel o zaman. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı dinlenmiş oldu. 
teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Mehmet Feyyat. 

Sayın Feyyat gelinceye kadar ben bir noktayı 
izaha mecburum. 

Riyasette, mümkün olduğu kadar Anayasaya, 
Tüzüğe ve Programa riayet etmeye çalışıyoruz. Bu 
arada riayet ettiğimiz bir husus daha var, yanlış 
anlaşılmaması için tashihe ihtiyaç duydum. Genel 
Kurul temayüllerine de dikkat etmek, uymak duru
mundayız. Şayet bir sayın sözcünün sözü umumiyet
le can kulağıyle dinleniyorsa, bu intiba bende hâsıl 
olmuş ise, bir iki dakikalık, izninize dayanarak mü
samahamız oluyor. Yanlış anlaşılmamasını rica ede
rim, 

Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Anayasamızın en önemli maddeleri; çalışma ve söz
leşme hürriyeti, iktisadî ve sosyal hayatın düzeni, ça
lışmayla ilgili hükümler, çalışma hakkı ve ödevi, ça
lışma şartlan, dinlenme hakkı, ücrette adaletin sağ
lanması, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme ve grev 
hakkı, sosyal güvenlik, sağlık hakkı, öğrenimin sağlan
ması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, tarımın ve çiftçi-
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nin korunması ve Devletin iktisadî ve sosyal ödevleri
nin sınırı. Bu Anayasa çok şey getirmiştir ve bu Ana
yasa düzeni değiştirmiştir. Değiştirecek elan Cumhuri
yet Halk Partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, 
«Bu Anayasayı uygulayacağım» diyor, bunu biraz 
sonra arz edeceğim. 

Bu nedenle Anayasamızın bütün bu hükümleri; 
bütün dinlerin, bütün kitapların ve kutsal inanışların 
bir yansımasıdır. Vicdandan zuhur eder, oradan inti
şar eder. 

Bu nedenle, Anayasamızın Cumhuriyetimizin nite
likleriyle ilgili İkinci maddesinin; demokratik, layik, 
millî, halkçı olduğu kadar; sosyal cumhuriyeti havî 
devlet şeklini önerdiği malumunuzdur. 

Şimdi Bütçesini görüştüğümüz Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının bu alanda; yani Devletin sosyal niteliğini 
pekiştirmedeki önemini takdir edersiniz. 

Sosyal nitelikten yoksun bir cumhuriyet şekli bu 
Anayasamızla tarihe karışmıştır. Geriye; yani ortaçağ 
düşünce tarzına rücu ederek zorlamalarla sözde ilâhî 
olduğunu iddia ederek, .estağfurullah, tövbe) adaletin 
kaynağı ve atmosferi yüce ilâhî kitabı olan Kur'an-ı 
Kerim'i kendi keselerini doldurmaya ve bir azınlığın 
doyması pahasına geniş halk kitlelerini sömürdükten 
sonra çirkin, adi ve şenî sadakalarla hakkını çaldığı 
mağdur k'mselere günahlarının kefareti gibi cüzî bir 
nispette iadeye çalışan sağcı Hıristiyan skolasizmin 
esirleri, sahte Müslümanlara ve daha doğrusu Müs
lümanlığı tekellerinde bulundurmaya çalışanlara karşı 
en etkin mücadeleyi verecek ünitenin bu Bakanlık ol
ması lâzım geldiğinde zannederim ki. ittifak ederiz. 

Anayasamızın 48 nci maddesi uyarınca, herkes sos
yal güvenlik hakkına sahiptir. Nerede? Bazı sömürücü, 
sonradan görme işveren diliyle, «Alırsın kapına bir 
kaç baldın çıplak, onları doyurursun, senden para is
terler. olur mu böyle garabet?» 

İşte İkinci Dünya Harbi sonrası karaborsanın ve
cize ve kirliliğinden zuhur eden sonradan görme bir 
kısm işverenlerimizin Türk işçisi hakkındaki tutum 
ve davranışlarıyla Tanrfnın yeryüzündeki yansıması 
olan emeğe gösterdikleri nankörlük ve saygısızlığa 
son vermede, tarih boyunca devletler bünyesindeki 
sosyal çalkantılarda can veren emekçileri, hangi ırk ve 
ülke vatandaşı olursa olsun, onları hak yolunun şehit
leri olarak vasıflandırabiliriz ve saygıyle anarız. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ilgisi ol
madığı halde, sadece salt işçi ve emekle ilgili olan iş
çi - işveren münasebetlerinde işçilerin uğradığı zulüm 
ve haksızlığa karşı tepkiden doğan emekçilerin hareke-
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tinin yıldönümü 1 Mayısın, Batı ülkelerindeki bir ola
yın yıldönümü olduğunu Türk kamuoyundan gizle
yen kara ve cahil kafaların, Türk kamu yönetimindeki 
etkinliğini kısmen olsun silen 1961 Anayasamızın ko
runmasında yüce mahkemeler ve yüce ordu mensup
larından geri kalmayacak kadar gayret gösteren Türk 
işçi sendikalarını da saygıyle selâmlarız. 

Ancak; Anayasamızın sözü edilen 48 nci maddesi
nin ikinci cümlesinde belirtilen hususlar, bu değerli iş
çi kadrolarının temsilcileri tarafından korunmamış ve 
zamanın hükümetlerine ademi tepkiden dolayı taviz 
vermiştir. 

Anayasamızın 48 nci maddesinde sözü edilen ikin
ci cümle, «Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar 
ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Dev
letin görevidir.» mealinde olduğuna göre, bu hakkı 
sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına 
giren işçiler mi alacaklar? Genel sağlık sigortası, işsiz
lik sigortası gibi güvenlikler nerede? İki yılda çıkarıl
ması gereken Kanun nerede? İki yıl gibi Anayasal sü
re içinde sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
yeterli midir? Ortada yasal görevin ihmali söz ko
nusu değil midir? Bilâhara çıkarılan ve kısmen geliş
tirilen Bağ - Kur buna inzimam etse dahi yeterli sa
yılır mı? 

Tabiî ki, yaşama hakkı kadar kutsal ve gerekli ge
nel sosyal güvenlik müessesesinin tam manasıyle ye
rine getirilmesinde Yüce Parlamentonun yıllar boyu 
ihmali devam edegelmektedir. 

Numusun, mülkiyetin, milliyetçiliğin, fedakârlığın, 
karakterin ve en başta toplumculuğun teşekkülünde, 
sosyal güvenliğin ne kadar önemli etken olacağı izah
tan varestedir. 

Örneğin; vatan mı topluma, toplum mu vatana te-
kaddüm eder? Çünkü, aç mideden gelen mehter da
vulunu zurna ile takviye edemez bizim ırkçı kafadan 
biraz eksik olan kadrolar. 

Bu nedenle toplumun saadetini yaratan ve endişe
sini izale eden sosyal güvenliktir. 

Sosyal güvenlik müessesesi; asgari top, barut, tank, 
her türlü cephane gibi, maddî güce paralel manevî 
gücün özkaynağı olacağında kuşkumuz olmasın. 

Anayasamız düzeni değiştirmiştir. Değiştirecek olan 
Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Cumhuriyet Halk 
Partisine düşen, Anayasaya uygun yasa değişiklikleriy
le ilgili uygulama problemi olduğunu anlamak isteme
yen sağ cephe mensupları, bu Anayasamızı ret dilek
lerini ve önerilerini; düzen değişikliği gibi bir Anaya

sal gereği, Türk halkına bir nevi anarşi vasıtası ola
rak göstermeye gayretleriyle kamufle etmektedirler. 

Yüce Parlamentoyu oluşturan meşru baskı grupla
rını siyasal partiler kadar önemli baskı gruplarını in
kâra varan tutarsız propaganda silâhlarının geriye te
pebileceğini gören ve anlayan tecrübeli ve yetenekli 
bazı cephe mensubu parlamenterlerin, ideolojik ırkçı
lar tarafından susturulmak istenmesinin nedeni, parla
menter rejimle beraber bu Anayasanın önemli sosyal 
hükümlerini değiştirmeye matuf art düşünceler oldu
ğunu da hatırlatmakta yarar olduğu kanısındayız. 

Sosyal güvenlikle ilgili en önemli sorunlardan birisi 
de; güvenoyu almayan bir Hükümet tarafından bu Ba
kanlığın ihdas edilmesidir. Bu bir sevindirici olaydır. 
Demek güvenoyu alanlar, güvenoyu almayanlar ka
dar sosyal güvenliğe yatkın değilmiş gibi bir intiba 
yaratıyor. Bu itibarla, o güvenoyu almayan Hüküme
ti, bu Bakanlığı ısdarından dolayı saygı ile selâmla
rım. 

İkincisi; Sosyal Sigortalar ile BAĞ - KUR'un bu 
Bakanlığın bünyesine alınmasına karşılık, Emekli San
dığının alınmaması acaba bürokratik baskı grupunun 
gayri meşru bir nitelik taşıdığı kanaatini mi vermek
tedir Parlamentoya ve bilhassa sosyal güvenlik mües
sesesine karşı? Emekli Sandığı neden bu Bakanlığın 
bünyesine alınmadı? 

Geçen gün Senatonun bünyesini başka bir şekil
de değiştirmek ihtimallerine karşı yani bürokratik kan
ser hastalığına karşı düşüncelerimi arz etmiştim. 

İşçilerden bir tehlike, anormal bir davranış söz 
konusu olduğu zaman, bu bir bıçak yarasıdır ve iza
lesi kolaydır; ama bürokratik bünyenin saptırılması 
bir kanser gibidir ve Devleti de tehlikeye sokar. 

Bu itibarla Hükümetin, cesaretle Emekli Sandığını 
hangi kuruluşları kapsarsa kapsasın, olduğu gibi Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bünyesine alması gerektiği kanı
sındayız. 

Ayrıca, özel sosyal güvenlik müesseseleri de var
dır. Kamu kuruluşlarında çalıştıkları halde, bunun ya-
nıbaşmda özeldirler. Meselâ, Ordu Yardımlaşma gibi, 
özel sektörde ve hatta Devlet bankalarında, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinde olan kuruluşlar gibi... Bütün 
bunların birleştirilmesi gerekir. Artık çift sosyal güven
lik müessesesi gereksiz. Bunlar sosyal adalet ve fırsat 
eşitliğine ters düşen müesseselerdir. Bunu cesaretle ele 
almak lâzım. Çünkü sosyal güvenlik, Yüce Ordumu
zun topu kadar lüzumludur, vatanı vatan etmek için. 
Üzerinde yaşayanlar mutlu olmazsa vatan, vatan ola
maz. 

— 261 — 



C. Senatosu B : 36 8 . 2 . 1976 O : 2 

Bu itibarla, en büyük vatanî hizmetlerden biri de 
budur. Vatanî hizmet kavramımnda; Avrupa'da çalı
şan ve bize döviz gönderen işçilerin de Ulubatlı Ha
san kadar şerefli ve dış ticaret alanında mücadele ver
diklerinin bilincine varmamız gereklidir. Artık bir dev
letin yaşamasında ordunun dış mücadeledeki rolü ney
se, Türkiye'ye bir zamanlar köprü altında yaşayan 
zavallı bir işsiz, şimdi Avrupa'dan döviz göndermek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bağlayınız lütfen. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu dövizleri, 

bazı masuniyetlerine sığınarak haram eden nice nice 
makam sahiplerini gördük. 

Bu itibarla, Türkiye'de beğenmediğimiz bu kimse
lerin gönderdikleri dövizleri kapışamayan vatanperver 
taslağı bazı kimselerin, buna engel olma gücü kalma
mıştır; Türk topluluğunun ağırlığı karşısında. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bağlıyorum. 
Sayın senatörler; 
Millî Eğitim Bakanlığının bünyesindeki korunmaya 

muhtaç çocukların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın bünyesindeki sosyal Yardım Bölümünün, bütün 
bunların bu Bakanlığın bünyesine ithal edilmesi zaru
reti vardır. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalarda emeklilik yaşı kadın 
ve erkeklerde 55 ve 50, Bağ - Kur bünyesinde ise 60 
ve 55, Emekli Sandığında değişik. Sosyal yard;m hiz
metleri değişik; bazılarında sağlık yardımları var, di
ğerlerine yok. Bütün bu keşmekeşe son verilmesi ve 
hepsinin bir Bakanlık altında toplanarak buna bir yön 
verilmesi zaruretine inanmaktayız. Çünkü sosyal gü
venlik, manevi bir bayraktır ve bayrağı bayrak eden 
sosyal güvenlik müessesesidir. Buna önem vermediği
miz takdirde, «Bayrak, vatan» kavramı tehlikeye dü
şer. 

Bu itibarla asrımız, metafizik asrı değildir. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bağlıyorum. 
Arabistan'da bütün Müslümanların sol sosyal 

güçleri teşkil ettiğini, eski metafizikçilerin, Hıristi
yanların sağcı kadroları oluşturduğunu, mantık ilâcı 
olarak bunun tersini iddia edenlere tavsiye ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Gaziantep Senatörü Sayın İbrahim 

Tevfik Kutlar, görüşmenin kifayetini teklif etmekte
dir. 

Halen beş arkadaşımız konuşmuş olduğundan, 
Sayın Bakanın konuşma ve Sayın Mümin Kırlı'nın 

I son sözü söyleme hakkı mahfuz kalmak kaydıyle ki-
I fayet teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Söz sırası Sayın Bakanda, buyurunuz efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

I Başkan; 
I Bir hususun yanlış anlaşılmaması için tashihi ge-
J rekir zannederim. Sayın Feyyat, «... Millî, demokra-
I tik, layik, sosyal hukuk devleti» tabirine bir de «Halk-
I çı» tabirini ekledi. Anayasa maddelerinde öyle bir 
I şey yoktur. 
I İkincisi, kanser tasnifleri içerisinde bürokratik 

tip kanser tasniflerini de çıkardı. Kanser tasnifleri 
I içerisinde bürokratik tip kanser tasnifi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Sayın Feyyat 
J kişisel görüşmelerini öne sürdüler; hataları ile sevap

ları ile hepsi kendisine aittir. 
Sayın Bakan, Diyarbakır Üyemiz Sayın Sebahat-

I tin Savcı "nın bir yazılı sorusu var, onu da takdim edi
yorum; vaktiniz imkân verdiği nispette lütfediniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan ve Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Huzurlarınızda ilk defa sosyal güvenlik konuları 
ile iştigal etmek üzere kurulmuş yeni bir Bakanlığın, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçesi, diğer bakan
lıklarımız gibi müstakil olarak hazırlanıp takdim edil
miş bulunuyor, müzakere konusu yapılıyor. 

Bendeniz maruzatım sırasında bir taraftan Ba-
I kanlığın Bütçesi ve faaliyetleri hakkında kısaca ma

lumat arz etmeye çalışırken, diğer taraftan da yapı
lan eleştirilere ve sorulan suallere, yerine göre arz 
edeceğim umumî malumat içerisinde, yerine göre de 
müstakil olarak cevaplandırmaya çalışacağım. Sos
yal güvenlik kuruluş ve tedbirlere de temas edece
ğim ve bu arada, «Sosyal güvenlik» deyiminin an
lamına bir nebze işaret ettikten sonra, sosyal güven
lik tesis ve tedbirlerinin memleketimizdeki gelişme
lerine kısaca atfı nazarda bulunacağım. 

i Konuşmalarımda elbette ki Bakanlığımın huzu-
j runuzdaki bütçe rakamlarının genel bütçe içerisinde

ki yer ve nispetine, özelliklerine değineceğim. Daha 
i sonra, Hükümetimizin programında yer alan sosyal 
i güvenlik konuları ile 10 aylık iktidarımız zamanında 

sosyal güvenlikle ilgili Hükümetimiz icraatı hakkın
da kısaca bilgi arz edeceğim ve nihayet; günümüzün 

j en önemli sorunlarından işçi - memur konusuna da 
değindikten sonra, eleştiri ve sorulara cevap vermek 

j suretiyle konuşmamı tamamlamaya çalışacağım. 
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Sayın senatörler; 

Huzurunuzda 32 milyon gibi, günümüzün bütçe 
ölçülerine nazaran çok küçük sayılabilecek bir büt
çe ile gelmiş bulunuyoruz. Genel bütçenin 5 binde l'i 
ve bizden sonra gelen en küçük bütçe olan Ticaret 
Bakanlığı Bütçesinin dörtte biri mesabesindeki büt
çemiz, başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. 

12 milyon liralık cari giderler kesimi; personel, 
kira, posta, kırtasiye, demirbaş gibi Bakanlığımız 
fonksiyonlarının idamesi için zarurî olan giderlerden 
terekküp etmektedir. Büyük bir tasarruf titizliği içe
risinde hazırlanmıştır. 

Diğer kısmını teşkil eden 20 milyon liralık sosyal 
transferler kısmı ise, ifade ettiği rakama kıyasla hem 
Bakanlık Bütçesi içerisinde, hem de genel bütçe 
içerisinde özel bir anlam taşımaktadır. Bu, sosyal 
devlet anlayışının ve Hükümetimizin sosyal güven
lik politikasının bütçeye inikasını göstermesi itiba-
tıyle anlamlıdır. Hükümetimiz, Anayasanın Devle
te vermiş olduğu vatandaşların sosyal güvenceye ka
vuşturulması görevinin, sadece vatandaşlardan top
lanacak paralarla karşılanamayıp, gerektiğinde Hazine 
kaynakları ile de sağlanması lüzumuna olan inanç, 
kanaat ve politikasını bu suretle belgelemek ve tes
cil etmektedir. 

Bütçemizin özelliklerine bu suretle kısaca değin
dikten sonra, şimdi de Bakanlığımızın kuruluş ama
cını, görevlerini ve bunun Hükümetimiz Programı 
içindeki yerine temas etmek isterim. Bunun için de 
evvelemirde «sosyal güvenlik» terimi ile Türkiye'de
ki sosyal güvenlik tedbir ve kapsamına bir nazar at
fında bulunmayı uygun görmekteyim. 

Sosyal güvenlik kavramı modern toplumların bir 
mahsulü olarak ortaya çıkmış ve bu kavram hukuk 
alanında ilk önce 1835 tarihinde Birleşik Amerika' 
da Sosyal Güvenlik Yasasında yer almış daha sonra 
yavaş yavaş Batı dünyasında kök salmıştır. 

«Sosyal güvenlik» tabiri kişilere cemiyet içerisin
de maruz kaldıkları veya kalmaları muhtemel belli 
tehlikeler karşısında güvence sağlayan tedbir ve mües
seselerin heyeti umumiyesi şeklinde tanımlanmakta
dır. Bugün için kabul edilen tehlikeler analık, hasta
lık, sakatlık, iş kazası ve meslek hastalığı, ölüm, iş
sizlik ve aile fertlerinin zaruret haline düşmeleri ola
rak sayılmaktadır ve sosyal güvenlik tedbirleri de 
bunlara karşı alınan tedbirler olarak gözümüzün önü
ne çıkmaktadır. 
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Bizde durum nedir?.. Daha evvel buradan konu
şan arkadaşlarımın çoğu, çok daha teferruatlı ve 
derinlem©süne bu konuda durdukları için, ben sadece 
kısaca temas eitmelkle yetineceğim. 

Hattızatında sosyal güvenlik müessesesi bizde Os
manlılar zamanında fakir fukaraya yardım için ku
rulmuş vakıf idareleri ve esnafın kendi aralarında 
kurdukları loncalar ve esnaf zavdyeleriyle başlar. 
Hatta bunu İslâmiyetin ilk günlerine kadar uzatıp; 
fitre, zekât ve kurban gibi âdet ve usulleri de bir sos
yal güvenlik tedbiri olarak tanımlamak pekâlâ müm
kündür. Fakat, bizde asıl müesseseleşmiş sosyal gü
venlik tedbirini Tanzima'ttan sonra görmekteyiz. 
1865 yılında Ereğli kömür havzası işçilerinin tedavi
leriyle ilgili olarak çıkarılan Dilâver Paşa Nizamna
mesi, 1868'de yine bu bölgede çalışan işçilerin iş 
kazası ve ölüm yardımiarıyle ilgili olarak çıkarılan 
Maadin Nizamnamesi ve nihayet 1881 ve 1909'larda 
kurulan Sivil Memurlar Sanidığıyle Askerî Mülkî Er
kân Sandıkları bunların başlıcalarındandır. 

Cumhuriyetten sonra bunlar daha da gelişerek ev
velâ 151 sayılı Kanunla Zonguldak Havza-ı Falhmıiye-
si Amele Sandığı kurulmuş bulunmaktadır. 1930T<ia 
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu işçilere birtakım sağlık 
hizmetlerini öngörmüş, 1921'de Memurin Kanunu 
ile Emekli Sandığının esası kurulmuş, 1936'da çıka
rılan 3008 sayılı İş Kanunu, işçilere bazı sosyal gü
venceler sağlamış ve nihayet 1945'te bugünkü Sos
yal Sigortalar Kurumunun esasını teşkil eden ku
rum ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bu aslında mem
leketlimizde sosyal güvenlik alanında en büyük aşa
mayı teşkil ermiştir. 

1972 yılında çıkarılan Bağ - Kur Kanunu ile bü
yük esnaf ve sanatkâr zümresi sosyal güvenceye ka
vuşturulmuş bulunmaktadır. Bu meyanda özel ban
ka ve şlirketlerin kurduğu sandıklarır» kendi mensup
larına sağladığı sağlık, ölüm ve emeklilik hakkım 
da burada saymak icap eder. Bunların dışında doğ
rudan doğruya Devlet Bütçesinden belediye, özel ida
relerin bütçelerinden münferiden veya müstakilen, 
müştereken yürütülen sıosyal yaddım faaliyetlerini de, 
sosyal güvenlik sistemimizin bir parçası olarak ifade 
etmek pekâlâ mümkündür. 

Vatanî hizmet görenlere yardım, İstiklâl Savaşı 
gazilerine yardım, şehit aile ve yetimlerine yardım, 
yoksul asker ailelerine yardım, korunmaya muhtaç 
sakat, kimsesiz çocuklara yardım gibi faaliyetler dioğ-
rudan doğruya bütçeden, belediyelerden, özel ida-
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relerin kendi kaynaklarından münferiden veya müş
tereken yapılan sosyal güvenlik yardım ve 'tedbirleri
dir. 

Hülâsa edecek olursak; halen Türkiye'deki sosyal 
güvenlik sistemi şu manzarayı göstermektedir: 

İlgililerin malî katkısı olan sosyal güvenlik ku
ruluşları, birinci grupta toplanan kuruluşlar olarak 
görülmektedir. Bunları da Devlet Kuruluşları, özel 
kuruluşlar olarak 2 kısma ayırabiliriz. 

Devlet kuruluşlarının başında Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Bağ - Kur gelmektedir. Özel kuruluşlar ise, özel 
bankaların ve sigorta şirketlerinin kurmuş oldukları 
sandıklardır. 

İkinci grup, ilginin hiç malî katkısı olmadan Ha
zine, belediye ve özel idarelerce sağlanan sosyal 
güvenlik yardımlarıdır ki, onları da biraz evvel arz 
ettiğim gibi başlıcaları; vatanî hizmet tertibinden 
maaş alanlara yapılan yardım, İstiklâl Savaşı gazi
lerine yardım, asker ailelerine yardım, kimsesiz, sa
kat çocuklara, yaşlılara yardım şeklinde sıralamak 
mümkündür. 

Sayın'senatörler; 
Şimdi de sizlere bu müesseselerden direk veya do

laylı olarak yararlanan vatandaş sayısı hakkında arzı 
malumat etmek isterim. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığndan sosyal 
yardım görenler veya sosyal güvenceye bu Sandık 
vasıtasıyle haiz bulunanlar. Halen çalışan nüfus 
870 bin, 325 bin emekli dul ve yetim olmak üzere 
1 195 000. Sosyal Sigortalar Kurumunda halen ça
lışan sigortalı işçi sayısı 1 950 000. Emekli işçiler, 
malul, dal ve yetimler 297 bin olmak üzere 2 247 000. 
Bağ - Kur'a halen sigortalı Bağ - Kur mensupları 
885 bin, bunlardan şu veya bu sebeple emeklilik 
hakkı kazanmış olan 1 500. (Çünkü, yeni kurulan 
bir müessesedir. Emekli olmak için normal bir za
man geçmemiştir; ama kanunun tanıdığı bazı hak
lardan istifade etmek suretiyle emekli olmuşlardır) 
Böylelikle 886 500 İrişi. 

Özel sandıklardan sosyal güvenlik hakkını alan
lar, çalışan nüfus olarak 40 bin, emekli olanlar 6 
bin olmak üzere toplam 46 bin. 

Dış ülkelerdeki işçilerimiz bu ülkelerle yapmış ol
duğumuz sosyal güvenlik anlaşmalarına müsteniden, 
bunların sahip olduğu sosyal güvenlik hakları ve bun
dan istifade edenler 721 bin, bunlardan maluliyet 
ve o ülkelerde emeklilik hakkını kazanmış olanlar 
4 150 kişi. ceman yekûn 725 150 kişi. 
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I İstiklâl Savaşı gazilerinden madalya sahipleri ve 
kendilerine maaş bağlananlar 41 570 kişi. Bakıma 
muhtaç çocuklardan çeşitli Devlet müesseseleri eliyle 
yardım edilebilenler 17 bin kişi. Özel eğitime muh
taç çocuklardan, yine Devlet eli veyahut mahallî 
idarelerin eli uzatılabilenler 6 bin kişi. Çoğu Devle
tin veya belediyelerin işlettiği huzur evlerinde sosyal 
güvenlikten istifade eden yoksul yaşlılar 2 bin kişi, 
sakatlar bin kişi, vatanî hizmet tertibinden maaş 
alanlar 325 kişi. Böylelikle bugün mevcut sosyal 
güvenlik sistemimizden doğrudan doğruya sosyal gü
venlik hakkı veya yardımı alan vatandaşlarımızın 
sayısı 5 167 545 kişidir. 

Buna Bakanlığımızca son girişilen teşebbüsler 
neticesinde Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı 
ve Tarım Bakanlığı emrinde çalışıp, mevcut mevzuat 
değiştirilmeden sigortalı yapılmaları sağlanan ve bu 
husustaki muameleleri tekemmül ettirilmek üzere bu
lunan 300 bin tarım ve orman işçisini de ilâve eder
sek, yekûn 5 467 545'e yükselmektedir.- Bunlar 
doğrudan doğruya müesselerden sosyal güvenlik hak
kı alan veya sosyal güvenceye sahip olan vatandaş
larımızdır. Aileleri, efradıyle birlikte nazarı itibare 

I alındığı takdirde demek ki, bugün Türkiye'de 16 ilâ 
18 milyon vatandaşımızın sosyal güvenceye sahip ol
duğu görülmektedir; fakat hemen ifade edelim ki, 
40 milyona nazaran, nüfusumuzun üçte ikisine na
zaran bir kısmının henüz sosyal güvenceden mahrum 
olduğu şu tablodan ve şu rakamdan anlaşılmakta
dır. 

Sayın senatörler; 

Bu izahattan şu neticeye varıyoruz: Cumhuriye
timiz kurulduktan sonra yeni sosyal güvenlik kuru-

J luşları ihdas edilmiş, sosyal güvenlik kapsamı geliş-
I tirilmiş olmakla beraber, mevcut müessese ve ted

birler dağınık, temin edilen haklar değişik, uygula
nan yöntemler farklıdır. Vatandaşlarımızın üçte iki-

I sine yakın bir kısmı sosyal güvenceden mahrumdur. 
İşte Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu iki soruna 

I cevap bulmak için teşkil edilmiştir. Teşkil gayesi ve 
I amacı bu değil idiyse bile, Bakanlığın başlıca göre

vinin bundan böyle bunlar olması icap etmektedir. 

Sayın senatörler; 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı 18 Aralık 1974 tarih, 15 096 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Çalışma Bakanlığının 
sosyal güvenlikle ilgili birtakım görevleri ayrılarak, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur kendisine 

I bağlanmak suretiyle teşkil edilmiş yeni bir Bakanlık-
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tır. Müsteşar ve Müsteşar muavinleriyle, Sosyal 
Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, Araştırıma 
ve Planlama Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Hukuk Mü
şavirliği, Personel ve Levazım dairelerinden terekküp 
eden 145 kadrosunun henüz 2/3'üne atama yapıl
mamış küçük bir kuruluştur. Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının görev ve fonksiyonlarını şöylece hülâsa 
etmek mümkündür: 

l.ı Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarını bir çatı 
altında toplamak. 

2. Sosyal güvenlik alanındaki dağınık, farklı 
tatbikatı ahenkleştirmek, normalleştirmek farklılıkla
rı kaldırmak, 

3. Sosyal güvenliğe tabi vatandaş adedini artı
rıcı ve çeşitli riskler yönünden sosyal güvenlik kap
samını genişletici tedbirler geliştirmek, 

4. Mevcut sosyal güvenlik tedbir ve müessesele
rini iyileştirip, geliştirmek. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sosyal güvenlik kapsamına bizdeki gelişim ve du

ruma göre, Bakanlığın Bütçesine ve görevlerine bu 
suretle kısa bir nazar atfında bulunduktan sonra, 
sizlere bir nebze de Hükümetimizin sosyal güvenlik 
konularında programına dahil ettiği tedbirlerden ve 
10 aylık iktidarı zamanında bu sahadaki icraatından 
da malumata arz etmek isterim. 

Hemen ifde edeyim ki, şimdiye kadar gelmiş 
geçmiş Cumhuriyet hükümetlerinin hemen hepsi, ge
rek programlarında gerekse icraatlarında, sosyal yar
dım ve sosyal güvenlikle ilgili hususlara tatbikatta 
yer vermiş olduklarından hiç şüphe yoktur ve yine 
şüphe yoktur ki, Curn<huriyet tarihinde hiç bir hükü
met, ne programında, ne icraatında, ne de poli
tik tutumunda Hükümetimiz kadar şümullü ve de
rin bir şekilde sosyal güvenlik konularına yer ver
memiş, ağırlık vermemiş, öncelik tanımamıştır. 
Bu hususta kararlı olduğumuz kadar da iddialıyız, 
inançlıyız, Bunu anlamak için programımıza bak
mak, icraatımıza bakmak ve hatta huzurunuzda bu
lunan bütçeye atfı nazarda bulunmak kâfidir. 

Bakınız programımız ne demektedir: «Sosyal 
adaleti ve sosyal güvenliği yaygın hale getirmek için 
gerekli çalışmaları hızla yürüteceğiz. Emekli işçile
rin durumunu süratle düzelteceğiz. Genel sağlık si
gortası konusunu ele alacağız. Köylü yurttaşlarımı
zın afetlere karşı korunması için, tarım sigortasını 
geliştirip yaygınlaştıracağız. Muhtaç duruma düşen 
yaşlı yurttaşların, kimsesiz çocukların, sakatların 
ıstırabını dindirecek tedbirler alacağız.» Bu, programı
mızın 6 ncı sayfasında yer alan ifadedir. 

23 ncü sayfasında; «Ülkemizıdeki sosyal güvenlik 
kuruluşlarının aynı Bakanlıkla ilgilendirilmesi mak-
sadıyle kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kuruluş 
hedefleri ve istikametinde geliştirilecektir. İşçileri
mizin, hastalık, analık, iş kazaları, meslek has
talıkları, ihtiyarlık, maluliyet, ölüm gibi hallerde 
güçlüğe uğramadan yardıma kavuşturulmaları mut
laka sağlanacaktır. 

Çalışan kadınların arzu ettikleri takdirde 20 yılda 
emekliye ayrılabilmeleri sağlanacaktır. Günden gü
ne artan işsizlik probleminin çok yönlü ve uygun ted
birlerle giderilmesine çalışılacaktır. İşçilerimizin, es
naf ve sanatkârların, dar gelirlilerin ucuz ve sıhhî 
meskenlere sahip olmaları, bu yolda kredi imkân
larının artırılması temin edilecektin 

Ödeme gücünden yoksun olan vatandaşlarımı
zın ücretsiz tedavileri sağlanacaktır. Kıdem tazmi
natı en kısa zamanda işçilerimizin Ve ülkemizin yara
rına en uygun bir şekilde 15 günden 30 güne çıkarı
lacaktır. Tarım ve orman kesimindeki işçilerimizin, 
diğer işçiler gibi her türlü işçi haklarından yarar
landırılmaları ve sosyal güvenliklerinin sağlanması 
hususundaki mevzuat boşluğu doldurulacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin çalışma şartları, sos
yal hakları ve iş güvenlikleri devamlı olarak takip 
ve kendilerine en iyi şartların teminine önem veri
lecektir.» 

Görülüyor ki sayın senatörler, Hükümetimiz 
programında sosyal güvenlik konularına ağırlık, ön
celik ve genişlik vermiş bulunmaktadır. 

Şimdi, sizlere biraz evvel pasajlar halinde okudu
ğumuz programda Hükümetimizin vaat ettiği, ön
gördüğü hususlardan hangilerini realize etmiştir, han
gileri için ne tedbirler getirmiştir, müsaade ederseniz 
onlardan da bir nebze bahsetmek isterim. 

Emek'ii, işçi, dul ve yetim aylıklarının geçim şart
larına uydurularak, durumlarının düzeltileceği hu
susunda Hükümetimiz iktidara gelir gelmez progra
mında söz vermiş olduğu vaadine muvazi olarak, 
işçi kesiminde en çok ıstırap çekenlerin emekli işçi
lerle ölen işçilerimizin dul ve yetimlerinin olduğunu 
nazara almış ve bununla ilgili tasarıyı süratle kanun
laştırılması hususunda çaba göstererek başarıya ulaş
tırmıştır. En düşük emekli aylıklarında yüzde 85'lik 
bir artış sağlanmış, hatta bu husustaki tedbirlerin 
geciktiğini nazarı itibara alarak, Kanunun 1974ten 
geçerli olmasını temin suretiyle, ellerine topluca bir 
para geçmesini temin etmiş bulunmaktadır. Elbet-



C. Senatosu B : 36 

te ki Hükümetin bu gayreti, sayın parlamenterleri
miz tarafından da takdirle karşılanmış ve Meciste 
ve Senatodaki sayın parlamenterlerimizin desteğiyle 
bu sonuca varılabilmiş bulunmaktadır. Bu suretle, 
adetten 290 000 civarında olan bir vatanadş kitle
mize, birikmiş gelirleriyle birlikte 2 milyara yakın 
yeni satın alma imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, işçilerimizin hastalık, iş kazası, 
ihtiyarlık, maluliyet gibi hallerde güçlüğe uğrama
dan yardıma kavuşturulmaları hususunda, progra
mında yer verdiği konuya muvazi olarak gerekli ted
birleri süratle almış. Sosyal Sigortalar Kurumundaki 
emeklilik işlemleri süratlendirilmiş, 25 yılını doldu
rarak müracaat eden 25 00,0 işçiden 17 OÛO'nin emek
lilik işlemi bitirilerek gelire bağlanmıştır. Emeklile
rin, .1912 sayılı Kanunla artırılan gelirleri, birikmiş 
kısımlarıyle birlikte, Kanunun öngördüğü 6 aylık 
müddetten çok önce, 3,5 ay zarfında tamamlanarak 
ilgililere gönderilmiş bulunmaktadır. 

Bağ - Kur'da emekli maaşı 2 günde bağlanmak 
suretiyle yeni bir rekor tesis edilmiştir. 

işçi emeklilerine, dinî ve örfî vecibelerini yeri
ne getirebilmeleri için aylıkları hem Ramazan, hem 
Kurban Bayramından önce ödenmiştir. 

Hak sahiplerinin sağlık yardımlarından süratle 
yararlanmaları için, sağlık kartı ve yeni sağlık 
yöntemi tatbike konulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'da cena
ze yardımları 1 000 liradan 1 500 liraya çıkarılmış
tır. Yeni bir belge sistemi getirilmiştir. 

Bundan sonra sosyal güvenliğin yaygınlaştırılma
sını ve çalışanların sigorta kapsamına alınmalarım 
sağlamak amacıyle de Hükümetimiz çeşitli tedbirler 
getirmiştir. 

15 Ekim 1975 tarihli bir Kararname ile Zongul
dak kömür havzasında çalışan 50 bin işçiyi sağlık 
sigortası kapsamına almıştır. Keza, 1912 sayılı 
Kanunla çalışan işçilerin ana ve babalarıyle emekli 
işçilerin eş ve çocuklarının, ana ve babalarının sağ
lık sigortası kapsamına alınması sağlanmıştır. 15 
Ekim 1975 Kararnamesiyle ana ve babaların sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılnıasına Zonguldak ilinden 
başlanmıştır. Bu yıl da 38 ilin, bu sağlık yardımı 
kapsamına alınmasıyle ilgili hazırlıklar tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin de Sosyal 
Sigortalara bağlanması hususundaki kanun son saf
hasına gelmiştir. Küçük bir maddesi dolayısıyle 
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Yüce Senatonuz tarafından reddolunmuş olan bu ka
nunun, bu maddesi kesinleşmiş, Millet Meclisinde 
önümüzdeki günlerde kanunlaşmas beklenmektedir. 

Genel Sağlık Sigortası sisteminin gerçekleştiril
mesi için, Hükümetiniz bundan evvelki dönemde, 
geçen yıl Parlamentoya bütün vatandaşları sağlık 
bakımından tam bir güvenliğe kavuşturmak amacıyle 
Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısını Parlamento
ya seVk etmiş bulunmaktadır ve bu tasarı Millet 
Meclisinin bazı komisyonlarında görüşülmeye baş
lanmış bulunmaktadır. 

İşçilerimizin sigortasız geçen sürelerinden 10 yı
lını borçlanarak, emeklilik hizmetlerine sayılması
nı öngören hüküm, geçen yıl iktidarımızdan sonra, 
değerli parlamenter arkadaşlarımızın da yardımla
rıyla yas al aştırılmış bulunmaktadır. 

Çalışan kadınların 20 yılda emekliye ayrılabil
melerini sağlamak için Hükümetimiz iki tasarı hazır
layarak Meclislere sevk etmiş, bunlardan Emekli 
Sandığına tabi işlerde çalışan akdınlarımızın 20 yıl
da emekli olabilmeleri hususundaki hüküm yasalaş
mış, çalışan işçi kadınlarımızın 20 yılda emekliliği
ni öngören tasarı, biraz evvel arz ettiğim husus do
layısıyle Yüce Senato tarafından Meclise gönderilen 
kanun içerisinde bulunmaktadır. Önümüzdeki gün
lerde onun da yasalaşmasını tehalükle beklemekteyiz. 

Ödeme gücünden yoksun vatandaşların ücretsiz 
tedavilerinin yapılması için, Sağlık Bakanlığı, Dev
let hastanelerine gönderdiği bir tamimle bu kabil va
tandaşlarımızın formalitesiz ve bekletilmeden, Dev
let hastanelerinde tedavi edilmelerini ve bakımla
rının yapılmalarını sağlamış bulunmaktadır. 

•işçilerimizin esnaf ve sanatkârların mesken sahi
bi olabilmeleri için, kredi imkânlarının artırılmaları 
hususunda da Hükümetiniz lâzımgelen titizlik ve ça
bayı göstermiştir. Biraz evvel bu kürsüden sizlere 
hitap etmiş bulunan Babüroğlu arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi, işçilere tanınan mesken kredisinin 75 bin 
liradan 100 bin liraya çıkartılması, kendi bakanlık
ları zamanında olmuştur. Ancak, şarta vabeste çı
kartıldığı için, bir yönetmeliğin tamamlanmasına 
bağlı tutulduğu için, aylarca kullanılamamış, bu
nun üzerine Hükümetimiz, bu şartı bertaraf eden 
yeni bir kararname hazırlayarak, bu kredi imkânla
rından işçi vatandaşlarımızın süratle yar arlanmaları
nı sağlamış bulunmaktadır. 

Bunun yanıbaşında Bağ - Kur kaynaklarından 
j 210 milyon liralık bir imkân, esnaf ve sanatkârları-
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mızın yapacakları konutlarda kendilerine kredi ola
rak verilmesi için Halk Bankasına ayrılmış ve tevdi 
ödilmliş bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 1975 yılında 299 koo-
pteraitüıfe mensup 17 bin işçiye, konut yapılması için, 
ihale yapmıştır ve bu yıl içerisinde Sosyal Sigorta
lar Kurumu kaynaklarından verilen kredi miktarı 
1,6 milyar liradır. 

Kıdem tazmünaltının 15 günden 30 güne çıkar
tılması, hepinizce malum olduğu üzere sağlanmıştır. 
En büyük kesim olan tarım ve orman kesimindeki 
isçilerimizin, sosyal güvenlikten mahrum olan işçi
lerimizin* bu güvenceye kavuşturulması için 2 tür 
tedbir getirilmiştir; Bu tedbirlerden bir tanesi, bu 
bakanlıklarla derhal teşriki mesaî yapılmış; yani bün
yesinde orman ve tarım işçisi çalıştıran Orman Ba
kanlığı, Köy İşleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı 
ile teşriki mesai yapıknıiş, primleri bu bakanlıklar 
tarafından verilmek suretiyle, yeni bir yasaya ihti
yaç göstermeden burada çalışan 300 bin orman ve 
tarım işçiisinün sigortalılığı hususunda karar alın
mış, bugünlerde tekemmül ettirilmek üzere ve önü
müzdeki aydan itibaren, öyle tahmin ediyorum ki 
300 bin orman - tarım işçisi sigortalı olarak çalış
malarına^ faaliyetlerine devam edeceklerdlir. 

Bunun dışındaki diğer tarım ve orman işçileri
mizin de sosyal güvenliği kavuşturulmalarını öngö
ren kanun tasarısı hazırlanarak Parlamentoya sevk 
edilmiş, yardımlarınızı beklemektedir. 

Diğer bir önemli konu, benden evvel konuşan de
ğerli hatip arkadaşımızın bahsettiği sosyal güvenliği 
lâyık bir konu; sel, dolu, yangın, hastalık, kuraklık 
gibi tabiî afetlerden zarar gören köylü ve çiftçilere 
yardım yapılması için hazırlanan tasarıdır. Bu tasa
rı da Parlamentoya sevkedilmiş ve bir an evvel ka
nunlaşması için, değerli parlamenter arkadaşlarımı
zın yardımlarını beklemektedir. 

Bunun yambaşında, köylünün mahsulünü ve ma
lını çeşitli risklere karşı sigortalama imkânını veren 
Tarım Sigortası Kanunu tasarısı da keza Hükümeti
mizce hazırlanmış ve Parlamentoya sevkedilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhtaç duruma düşen yaşlı yurttaşların ıstırabı
nı dindirecek tedbirler de Hükümetimize nasip olmuş
tur. Bu husustaki bir kanun tasarısı, hazırlanarak 
Parlamentoya sevkedilmiştir. Sayın Aykan arkada
şımız, biraz evvel buradan bu Kanun tasarısına de
ğindiler. Kanun tasarısını hemen analıatlarını arz 
«deyim : 

65 yaşını doldurmuş fakir ve kimsesiz vatandaş
lar, bu tasarıdan yararlandırılacak şekilde tasarı, ha
zırlanmıştır. Hem kendilerine ayl.k gelir bağlanması, 
hem de genel sağlık sigortası kanununun gecikerek 
çıkması ihtimaline binaen, her türlü tıbbî yardımın 
(ilâç dahil) kendilerine bilâbedel yapılmasını öngören 
bir tasarıdır. 

Bizim ilk yaptığımız tahminlerde, Sayın Aykan' 
dan ayrıldığımız bir nokta var, doğrudur; 65 ve onun 
ilerisindeki grupa dahil vatandaşlarımızın sayısı (en 
son sayım rakamları henüz elimizde değildir) 1970'e 
nazaran 2,5 milyon civarındadır; fakat gelir vergisi 
beyannameleri ve birtakım çok kaba tahminler na
zarı itibara alındığında, bunların adedini biz 400 -
500 bin civarında hesaplamış bulunuyoruz. Muhte
mel ki, tahminlerimizde yanılmış olalım. Bu yıl Büt
çemize konulmuş bulunan tahsisatın buna yetmeye
ceği ifade ediliyor. Temenni ederim ki, biran evvel 
bu tasarı kanunlaşsın. Bütçe Kanununda, kanun 
maddeleri arasında; sosyal fonlara ve özellikle buna 
atıf yapmak suretiyle tahsisatın yetmediği anda ve
ya takdirde, bu tahsisatın gereği miktarınca artırıla
bileceğini öngören bir hüküm mevcut bulunmaktadır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sosyal hak ve güven
liklerini takip ve kendilerine iyi şartlar teminine 
önem verilmesi hususunda Programımızda yer alan 
vaadimizi de, Hükümetiniz tutmuş bulunmaktadır. 
Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin sosyal güvenliğinin 
sağlanması amacıyle Kıbrıs, Danimarka, Hollanda 
ile anlaşmalar imzalanmış, Libya ile imzalanacak bir 
duruma getirilmiş, Yugoslavya ve Almanya ile de 
iyileştirme temaslarına geçilmiştir. Diğer taraftan dış 
ülkelerde çalışan işçilerimizin orada geçen hizmetle
rinin, Türkiye'deki hizmetlerine eklenerek Türk mev
zuatına göre bütün hizmeti üzerinden emekli maaşı 
almaya hak kazandıran ve dışarıdaki işçilerimizin de 
geçmişte sigortasız geçen hizmetlerini de borçlanmak 
suretiyle emekliliklerine sayılmasını öngören tasarı 
da Parlamentoya sunulmuş bulunmaktadır. Böylece 
dış ülkelerdeki çalışmaları dolayısıyle 65 yaşına ka
dar bekleme durumu ortadan kalkmakta, Türkiye' 
deki gibi, dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımız da 
25 yıllık hizmetini veya 55 yaşını doldurduktan son
ra müracaat ederek, emeklilik hakkını talep edebil
mektedir. Dış ülkelerde çalıştığı kısma tekabül eden 
emekli maaşı, bütçeden sağlanmak üzere kanuna bir 
madde konmuştur. Artık bundan sonra, esasen yük
sek seviyede bulunan işçilerden alınan primlerin ar
tırılması yoluna gidilmeyecek; Devlet, kendisine Ana-
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yasa ile tevdi edilmiş olan görevi yerine getirebilmek 
için bütçe kaynaklarından istifade suretiyle bu göre
vi ifaya çalışacaktır. 

Hükümetimiz, sosyal güvenliğe kavuşacak vatan
daş sayısını artırmak için de, başka birtakım tedbir
leri öngören kanun tasarıları da getirmiştir. Bunlar
dan bir tanesi; ev hizmetlerinde çalışan vatandaşları
mızın da mukadderatları, ev hanımının iki dudağı 
arasında olan vatandaşlarımızın da, sosyal güvenliğe 
kavuşturulmalarını öngören tasarıdır. Bu da Parla
mentoya sunulmuş, değerli yardımlarınızı beklemek
tedir. 

Bunun yanında, bugün miktarları 50 ilâ 60 bin ci
varında olan ve bugüne kadar sosyal güvenliğe sahip 
kılınmamış bulunan sahne ve film sanatkârlarıyle 
yardımcılarının da, sosyal sigorta kapsamına alınma
sı hususunda Hükümetiniz tasarı çalışmalarını iler
letmiş, önümüzdeki günlerde bunu da Parlamentoya 
sevk edebilme çabası içerisinde bulunmaktadır. 

Bunun yanıbaşmda; işsizlik sigortası, çırak, kalfa 
ve ustalar kanunu, kimsesiz ve sakat çocukların sos
yal güvenliği, kapıcı ve kalorifercilerin sosyal gü
venliğini sağlayacak tedbirler üzerinde çalışmaları
mız devam etmektedir. 

Bu izahatım alenen şunu ispatlıyor, gösteriyor ki; 
Hükümetimiz hakikaten işçiden, köylüden, fakirden 
yanadır. Müsaade ederseniz, iş buraya gelmişken siz
lere, demin burada konuşan bir iki hatip arkadaşı
mızın da bahsettiği ve günümüzün konularından bi
risi olan işçi - memur ayrımı hususundaki konuya da 
temasla arzı malumat etmek isterim. 

Burada müsaadenizle hemen ifade edeyim ki, ba
zı muhaliflerimiz büyük bir haksızlıkla bakınız ne 
diyorlar : «Millî Cephe işçiden yana değildir, Cephe 
Hükümeti işçi kıyımına başvuruyor, Cephe Hükü
meti 400 bin işçiyi memur yapma çabası içerisinde 
bulunuyor.» 

Hattızatında 10 aylık iktidarları zamanında, bu
günkü işçi - memur ayrımı münakaşalarının tohumu
nu ekmekten başka, (beni mazur görsünler) işçi için 
hiç bir olumlu icraatı olmayanların, bu kadarcık bir 
kıskanma havası içerisinde bulunmalarını çok görme
mek lâzımdır. Ancak, burada sizlere işçi - memur ay
rımı konusu nasıl, nereden çıkmıştır?. Onu kısaca 
arz etmek isterim. 

Bu konunun çıkış sebebi ve nedeni, 12 sayılı Ka
nun Kuvvetindeki Kararnamedir. Bilindiği üzere, 7 
Mart 1975 tarihinde Sayın Ecevit Hükümeti zamanın

da yürürlüğe konulmuş ve aynı gün tasdik edilmek 
üzere Parlamentoya sevk edilmiştir. Bakınız, 12 sa
yılı Kararnamenin 6 ncı maddesi ne demektedir : 

«Hangi kurumların, Devlete verilmiş aslî ve sü
rekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu ni
telikte bulunmadıkları, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Çalışma ve Ma
liye bakanlıklarıyle Devlet Planlama Teşkilâtı tem
silcilerinden oluşan komisyonun önerisi üzerine, Ba
kanlar Kurulu kararıyle saptanır. 

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların 
4 ncü maddede belirlenen.esaslara göre memur veya 
işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu kararının yayınlan
ması tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çalışma ve 
Maliye bakanlıklarıyle Devlet Personel Dairesinin 
sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uz
man temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak 
karar verilir.» 

işte, bildiğiniz gibi bu 12 sayılı Kararname Mec
lislerde uzun müzakerelerden sonra, 1897 sayılı Ka
nunla yasalaşmış bulunmaktadır. 1897 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi, şimdi sizlere arz ettiğim şu hük
mü, müddetler hariç, aynen tasdik etmiş bulunmak
tadır. Burada okuduğum 3 aylık müddet 6'ya, 6 ay
lık müddet de 12 aya çıkarılmak suretiyle kanun vazıı 
tarafından kabul ve tasdik edilmiştir. 

1897 sayılı Kanun 26 Mayıs 1975'te yayınlan
mıştır. Binaenaleyh, 5 nci maddesinin birinci fıkrası; 
kurumları, devlete verilmiş aslî ve sürekli görevleri 
genel idare esasına göre yürütenler ve yürütmeyenler 
olarak ayırma hususunda Hükümete 6 aylık bir süre 
tanımış ve bu vecibeyi yerine getirmesi hususunda 
amir hüküm vazetmiştir. Hükümetimiz, 26 Kasım 
1975'te bu yasanın amir hükmüne uyarak, bir karar
name neşretmiştir. Kararnamede kurumları iki gru-
pa ayırmış ve kararnamenin 2 nci maddesinde de
miştir ki, «Bu ayırım, hiç bir şekilde kurumlardaki 
personeli işçi veya memur yapmayı tazammun et
memektedir.» Kurumlarda kimin işçi, kimin memur 
olduğu hususunu kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fık
rası ile kurulacak komisyon tespite yetkilidir; ama 
gelin görünüz ki, bu Kararname çıktıktan sonra ba
sınımızda ve maalesef bazı parlamenter arkadaşları
mızın da iştirakiyle «Cephe Hükümeti işçi kıyımına 
başladı; 400 bin işçiyi memur yapıyor» diye kıya
metler koparılmıştır; bir bardak suda fırtına kopar
maya benzeyen bir şekilde. 
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Görüyorsunuz ki, sizlere arz ettiğim bu Kanun, 
12 sayılı Kararnamenin metninin tıpatıp aynıdır. 
Görüyorsunuz ki, sizlere arz ettiğim bu Kararname
de işçilerin memur yapılacağına dair hiç bir hüküm 
yoktur. Bu şekil yanlış malumat kamuoyuna her gün 
aksederken, Hükümet 2 Aralık tarihli bir bildiri ya
yınladı. Bu bildirisinde şimdi sizlere arz ettiğim hu
susu, alenen ve misalleriyle açıkladı. Denildi ki «Hü
kümetin aldığı kararda kimsenin memur olacağına 
dair bir hüküm yoktur.» Arkasından Sayın Başba
kan beyanatta bulundu, arkasından bir genelge ya
yınlandı; buna rağmen halen de bu ithamların sonu 
alınmadı. 

Eğer buna rağmen, halen şu Kararnamenin işçi
yi memur yaptığı hususunda bir kanaat hâkimse, 
onun kabahatini bize değil, 12 sayılı Kararnameyi 
sevkedenlerde aramak lâzımdır. 12 sayılı Kararname 
ne dereceye kadar işçiyi memur yapmışsa, buna müs
teniden çıkarılmış olan kararname de o dereceye ka
dar işçiyi memur yapmıştır. 

tşçi - memur konusunun nereden çıktığını bu şe
kilde özetledikten sonra, şimdi de müsaade ederseniz 
sizlere, son günlerin kamuoyunun dikkatini çekmiş 
olan bir olaydan, Sosyal Sigortalar Kurumundaki 
direnişten ve bunun neticelerinden bahsetmek iste
rim. Bunda da kamuoyunun ne kadar yanıltıcı ma
lumatla olayandığını, ne kadar yanhş malumatın Ba
sınımızda ve gene çok özür dileyerek söylüyorum, 
bazı parlamenter arkadaşlarımızın dilinde ifadesini 
bulduğunu arz etmek isterim ve hatta iki hafta kadar 
önce, burada gündem dışı söz alan bir sayın senatör 
arkadaşımızın da sözleri, o derece hakikatten uzak 
ve rencide edici olduğunu müsaadenizle ifade etmek 
isterim. 

Başımızı 22 Aralık 1975 tarihine çevirecek olur
sak, o gün, Basında ve TRT haberlerinde, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda bir kısım personelin memur 
yapıldıkları için direnişe geçtikleri bildiriliyordu. Di
renişe geçenler kimlerdi, neden bu harekete tevessül 
etmişlerdi? Bu suali cevaplamadan önce, Sosyal Si
gortalar Kurumu personeli ile ilgili bazı istatistik! 
malumat arz etmek isterim. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun merkez ve taşra teş
kilâtında 40 bin personel çalışmaktadır. Bunun aşa
ğı yukarı 27 bini işçi statüsünde, 6 bini büro hizmet
lerinde, 21 bini sağlık hizmetlerinde çalışır. (Rakam
ları global olarak arz ediyorum.) Bu 27 bin işçi sta
tüsündeki personelden, aşağı yukarı 6 bini Sosyal -

İş Sendikası üyesidir, 17 bin civarındaki Sağlık - İş 
Sendikası üyesidir, geri kalan iki bin civarındaki kıs
mı da Has - İş ve Özbüro - İş Sendikası üyeleridir. 

Hülâsa edecek olursak, Sosyal Sigortalar Kuru
mu bu personel eliyle 1 milyon 900 bin işçi, 290 bin 
emekli, dul ve yetim olmak üzere aileleriyle birlikte 
8 milyon kişiye, başta tedavi hizmeti olmak üzere, 
hayatî hizmetler götürmektedir. İşte, direnişe geçenler, 
evvelemirde 8 milyon işçi, işçi emeklisi ve ailelerine 
götürülen hizmetin karşısına çıkmış oluyorlardı. Kim
lerdi bu direnişe geçenler? Bunlar, Sosyal - İş Sendi
kası mensubu olan 2 bin civarındaki personeldi. Bu
rada hemen şunu ifade edeyim ki, kanunlarımızda gre
vin, lokavtın yeri vardır; ama direniş diye kanunî bir 
hak yoktur. Yani, direniş kanunsuzdur, suçtur. Peki, 
bu personeli direnişe sevkeden sebep ne olmuştur? Bu
nu kendi temsilcileri ağzından dinleyelim: 

«22 Aralık 1975'te daireme gittiğim zaman kapı
nın etrafında direniş yapmakta olan personelle kar
şılaştım. Kendilerine, aralarından seçecekleri beş ar
kadaşı derhal bana göndermelerini, meseleleri üzerine 
eğileceğimi söyledim. Gelen beş arkadaşa ne yaptık
larını sordum; «Direnişe geçtik», dediler. «Sebebi 
nedir?» dedim, «Kurum bizi memur yaptı.» dediler. 
«Herhangi birinize memursunuz diye tebligat geldi 
mi?» diye sordum, «Hayır» dediler. «Herhangi biri
nizin bordroda, imzasının hizasında memursunuz diye 
kayıt konulmuş mu?» diye sordum. «Hayır» dediler. 
«O halde siz haksızsınız, sebep sizsiniz, müsterih olu
nuz, işinizin başına dönünüz. Kurum sizi memur ya
pamaz. Çünkü, Kurumun bu yolda alacağı bir kararın 
tatbik mevkiine konabilmesi, Bakanın onayından geç
mesine vabestedir. Kanun bunu âmirdir. Benim de böy
le bir şeyi imzalamayacağımı size bir kere daha vica
hen ifade etmiş oluyorum. Müsterih olunuz, işinizin 
başına dönünüz. Aksi takdirde hareketiniz hem siz
lerden hizmet bekleyen 1 milyon 950 bin işçi arka
daşınıza, hem 290 bin işçi emeklisine ve onların ailesi 
efradına zarar verecektir, hem de hareketiniz kanun
suzdur. Kanunsuz hareketinize karşılık işveren; yani 
Kurum, kanun hükümlerini tatbik etmeye kalkarsa, 
ben size yardımcı olamam» şeklinde cevap verdim ve 
direnişe devam ettikleri müddetçe de kendilerini za
man zaman çağırıp aynı uyarıda bulundum. 

Demek ki direnişin mesnedi yoktu, sebebi yoktu; 
fakat maalesef bu personelimiz direnişte devam ettiler, 
yedi gün sekiz gün. 

Yürürlükte bulunan İş Kanunun 17 nci maddesi, 
iki gün üst üste mazeretsiz olarak işine gelmeyenin iş 
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akdinin, işveren tarağından bozulabileceğini âmirdir. 
Fakat, huzurunuzda ifade edeyim ki, kurum bunda 
gayet müsamahakâr davranmıştır. 4 gün, 5 gün, hatta 
6 gün sonra işinin başına dönene, Kanunun kendisi
ne verdiği bu yetkiyi tatbik etmemiştir. Velevki dire
niş yedinci gününü aşmıştır, bütün İkazlara rağmen, 
ondan sonra Kurum 1407 personelin işine son vermiş
tir. 

Şimdi görüyorsunuz ki, muhterem senatörler, ka
muoyunda, /«Memur yapılmadan dolayı direnişe geç
tiler, haksız yere Müdürler Kurulu memur yaptı, Ba
kan da onlara göz yumdu.» şeklinde çıkarılan birta
kım haberler mesnetsizdir, haksiz bir isnattır ve ge
çen iki hafta evvel burada konuşan arkadşımda sanı
rım ki, benim bu izahatımı dinledikten sonra, o gün
kü 'beyanatı arasında bulunan itham edici sözlerden 
sarfınazar etmiştir. Hemen kesinlikle tekrar arzı ifa
de edeyim ki; Kurum tarafından re'sen memur yapı
lan hiç bir işçi yoktur ve olmayacaktır. 

Sözlerimi bitirirken, kuruluşların aynı çatı altında 
toplanması, aralarında ahenkli ve yeknesak tatbikata 
gidilmesi, yeni sahalara sosyal güvenlik tedbirleri geti
rilmesi için iktidara geldiğimiz günden itibaren bakan
lıkta derhal Baaknın başkanlığında müsteşar, Emekli 
Sandığı Genel Müdürü, Sosyal Sigortalar Genel Mü
dürü, Bağ - Kur Genel Müdüründen müteşekkil bir 
Sosyal Güvenlik Kurulu teşkil edilmiştir. İlk görev 
olarak da, tarım ve orman kesiminde çalışanların si
gortaya bağlanmaları görevi bu kurula verilmiştir. Bu 
Kurulun çalışmaları neticesindedir ki, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, kamu sektöründe çalışan 300 bin orman 
ve tarım işçisinin sigortalanması hususu temin edil
miş ve bunun dışındaki tarım ve orman işçilerinin de 
sigorta kapsamına alınması hususunda tasarı hazırla
narak, Meclislere sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, şimdi de müsaade ederseniz, zama
nım nispetinde bazı konuşmacı arkadaşlarıma kısa kısa 
arzı cevap etmek isterim. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın Bozok-
lar, sosyal güvenliğin tarihçesinden ve Türkiye'deki 
tatbikatından bahsederek, daha hangi sahalara sosyal 
güvenlik getirilmesi gerektiğini burada büyük bir vu
kufla ifade etmiş oldular. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü Köseoğlu, 
sağlık sigortasının, tarım sigortasının, ev hizmetlerin
de çalışanlara sosyal güvenlik haklan verilmesinin, 
kapıcı ve çırakların işsizlik sigortasının biran evvel 
getirilmesini burada önerdiler. Demin arz ettiğim ma

lûmat içerisinde görüldü ki, bunlardan çoğunu esasen 
Hükümetimiz nazarı itibara almış ve tedbirlerini huzu
runuza getirmiştir. 

«Sosyal güvenlik kuruluşları ve tedbirleri dağınık
tır» dediler. Doğrudur, onun için de arzı cevap eyle
dim. Bu husus da Bakanlığımın bir numaralı görevi 
olarak ele alınmıştır ve bu hususta kurulan Sosyal Gü
venlik Kurulunun görevlerinin arasında ve başında 
bu dağınıklığın giderilmesi gelmektedir. 

Bu arada Sayın Aykan'ın da değindiği hususa bir 
cevap vermiş oluyorum. Hakikaten bir sistem mevcut 
değildir. Sistematize etmek için, bu Sosyal Güvenlik 
Kurulu görevlendirdim iştir, görevleri arasındadır. 

İlâç konusunda; bildiğiniz gibi, Sosyal Sigortalar 
Kurumu bu işin üzerinde hassasiyetle durmaktadır ve 
çok ümit ediyorum, bundan evvel Bütçe Karma Ko
misyonundaki konuşmamda da arz ettim; Bu yıl Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kazlıçeşme'de buna müsait olan 
binasında ilâç üretimine başlayabilecek çalışmaları hız
landırmış bulunmaktadır. Ümit ederim yıl sonundan 
evvel, sizlere buralardan veyahut bulunduğumuz yerler
den müjdeli cevaplar verebilelim. 

iskân konusu, Hükümetimizin üzerinde hassasiyet
le durduğu konulardan birisidir. Hakikaten bu bizden 
evvelki Hükümet zamanında, Sayın Babüroğlu'nun da 
Kabinede bulunduğu zamanda özellike ve titizlikle 
ele alınmış konulardan bir tanesidir. Sanıyorum o 
çalışmaları kendi politikamız istikametinde, daha da 
geliştirecek bir şekilde biz de devam ettirdik. İmar -
İskân Bakanlığının bu konudaki tedbirlerini, geçenler
de Sayın Ok izah ettiler. Ben de burada biraz evvel ifa
de ettiğim gibi, 100 bin liraya çıkarılmış olan kredi
nin kullanılması sağlanmıştır. Aşağı - yukarı Sosyal 
Sigorta Kurumunun kaynaklarından bir milyarlık bir 
kredi imkânı, her yıl bu hususa sarf edilmektedir ve 
hatta Sosyal Sigortalar Kurumu olarak krediden zi
yade, toplu konut yapılmasına, bizzat kurum tarafın
dan yapılması hususuna daha çok önem ve öncelik 
verilmesinde bir gelişme vardır. Zira, müteahhitleri yo-
luyle yapılan bu konutların hem daha pahalıya, hem 
daha geç yapılmasına sebebiyet verildiği kanaati yerleş
miş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz doldu. Soru
lara yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Eğer değerli arkadaşla
rım müsaade ederlerse, buyurduğunuz gibi sorulara ya
zılı olarak cevap vermek isterim. 

_ 270 — 
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BAŞKAN — O imkânınız var efendim. Sayın Ab
dullah Köseoğlu da yazılı olarak cevap verilmesini 
istediği dört soruyu kendi el yazısı ile yazmış ve im
zalamış. Buyurunuz size takdim ediyorum. Çok te
şekkür ederiz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, so
ru rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, vakit dolduğu için, elimiz
de mevcut olan soruları da cevaplamaya imkânları 
yok. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, vakti 
ayarlamak sizin yönetiminizin bir imkânıdır. Burada; 
«sorularla beraber bir saat» deniyor. 

BAŞKAN — Ben Sayın Bakana konuşmalarının 
başında, sorularla beraber bir saatlik süresi olduğunu 
söyledim efendim. Bunun dışında benim yapabileceğim 
bir şey yok. Programı siz yaptınız, siz kabul ettiniz, 
şimdi ben uyguluyorum. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Yönetim sizin tak-
dirinizdedir. 

BAŞKAN — İmkânınız var efendim, teşekkür ede
rim. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, benim yazılı sorumu verdiniz mi? 

BAŞKAN — Verdim efendim, takdim ettim efen
dim. Zaten bundan evvelki bütçelerde de aynı durum 
oluyordu. Sayın bakanlar hatta dilerlerse, sorulan za
manları olmasına rağmen şifahen değil, yazılı dahi 
sunabiliyorlar. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Bir şeyi ifade ede
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim; ama yol açar
sınız Sayın Aykan, yol açarız. Bakınız ;gider sonra, 
tutamam; yani zatı âlinizin sormasını çok arzu eder
dim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Soru sormaktan 
vazgeçtim, düşüncemi ifade edeceğim. Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, zatı 

âliniz bu toplantıyı Tüzük ve kurallara göre yönetmek 
imkânına ve hakkına sahipsiniz. Bu yönetimi yapar
ken, zatıâliniz makine değilsiniz, takdirinizi kullanma
nız lâzımdır. Ben Senatoda Tüzüğün ve buranın bir 
üyesi olmanın verdiği hakkı suiistimal eden bir insan 
değilim. Beni güç durumda bıraktınız. Sanki ben Sa
yın Bakana haksız ya da Sayın Bakanın yadırgaya
cağı suali sormak isteyen bir insanımsım gibi, bir du
rumda bıraktınız. İsrarınızla bunun tefsirine imkân ya
ratmanız haksızlıktır, bunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, şayet böyle bir yan
lış anlamaya ben sebebiyet verdimse, hiç bir zaman 
bu kastın içinde değilim. Bunu bilhassa belirtmek is
terim. Zatıâlinize karşı her zaman için saygım var. 
Sizi rencide etmek gibi bir düşüncenin içine sureti 
katiyede girmedim; ama bilmeden bir hatam olmuş
sa, zatıâlin izden özür diliyorum. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — «Bir soru soraca
ğım» diye İsrar edince, tuhaf duruma düştüm. Ben 
bunu Sayın Bakana özel olara'k sormuştum. 

BAŞKAN — Bunlar genellikle oluyor. Ben, zatı-
âlinizin soru sormasına karşı da değilim. Yalnız, son
ra tutamam. O bakımdan bu şekilde konuştum efen
dim. 

i Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Devamla) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek
kür ederim. Ümidederim ki; huzurunuzda bulunan büt
çemiz tarafınızdan tasvip görür. 

Sözlerimi bitirir, saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aykan, bir evvelki Bütçede 
Sayın Öner de aynı şekilde sürenin bittiği bir sırada 
soru sormak istemişlerdi. Onlara da aynı cevabı ver
dim. Bilhassa rica ediyorum; yanlış anlamayınız. 

Efendim, şimdi son söz Sayın Kırlı'nındır. 

Sayın Kırlı, buyurunuz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının, her vatandaşımızın 
hayat sahasına tesir eden büyük görevleri bugün ken-

I di kanunu ile de belirtilmiştir. 

I Sosyal devlet anlayışından hareketle düşünürsek, 
bu bakanlığımızın kurulması geç bile kalmıştır. 1961 
senesinde yürürlüğe giren Anayasamızın tarif ettiği 
esaslar içerisinde, bu bakanlığı belki de bundan 15 
sene önce 1962'de kurmamız icabederdi. 

Şimdi, Bakanlık vatandaşlarımızın çok geniş bir 
kısmının, hayat sahasıyle ilgili problemlere meşgul 
olduğuna göre, bu Bakanlıkça alınan her karar, sos
yal çalkantılara sebep olabileceği gibi, her sosyal çal-

I kantıda da bu Bakanlığa ve kararlarına tesir eder ni
telikte bazı esasların, unsurların bulunması icabeder. 
Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz, birçok sorunlarımız 
elbette vardır. Memleketin içinde bulunduğu çalkan-

I tılar, bir kısmiyle sosyal güvenlik sorunlarından esin-
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lenmektedir. Dolayısıyle bu çalkantılar siyasî haya
tımıza büyük tesirler yapmaktadır. Bu sorunlarımızın 
konuşulması, kabul etmiş bulunduğumuz sistemin el
bette icabıdır. Bu sorunlarımızı konuşacağız ki, ne 
olduklarını anlayacağız ve tedavilerinin nasıl yapıla
bileceği ortaya çıkacak. Bu sorunlarımızı konuşur
ken de, ortaya birtakım bu sorunlarımızın hallinin 
nasıl yapılabileceğine dair biçim ve şekiller konacak. 
Bu biçim ve şekillerin tartışılması siyasî hayatımızda 
elbette bir canlılık yaratacaktır. 

Ancak, o zaman sosyal güvenlik sorunlarıyle alâ
kalı olan vatandaşlarımız, bu sorunların konuşulduğu 
rejimler altında kamu olarak kararlarını seçim za
manları verecekler ve istedikleri idarelerin işbaşında 
bulunmasını sağlamaya direkt tesirleri olacaktır. 

Bu tartışmaları yaparken elbetteki Anayasamızın 
tarif ettiği rejim üzerinde bu tartışmaları yürütme-
meli, ancak rejim içinde kalmak şartıyle ne söyleye-
ceksek, onları söylemeliyiz. Tartışmanın usul ve me
todunda fikri zayıf olan kişiler ve kuruluşlar konu
yu kavgaya kadar vardırabiliyorlar. Sosyal güven
lik konuları konuşuluyor, bakıyorsunuz altında rejim 
tartışmaları yatıyor, rejim kavgaları yatıyor. Hatta 
bu tartışmalar şahısların kendilerine kadar sürdürü-
lebiliyor. 

Çözüm yollan tekliflerinde, anayasal sınırları aşan 
tekliflerden elbetteki çekinmeliyiz. Bu teklifler bir 
vuruşmaya, bir tehdide, bir kavgaya kati suretle dö
nüştürülmemelidir. Buna siyasî partiler ve Anayasa
nın tanıdığı dernekler ve kuruluşlar olarak bu sınır
ların içinde kalmaya kendimizi mecbur hissetmeliyiz. 
Tartışmanın sınırını siyasî ahlâk görüşü ve parlamen
ter nizama saygılı olmakla sınırlandırmak, hepimizin 
görevi olmak icabeder. Mühim olan, temelde yatan 
anasorunlarda birleşebilmemiz hususudur. Sonra da 
bu sorunların hallinde, usulü anayasal çerçevenin 
içinde tutmak ve o çerçevenin dışına kati surette çık
mamayı kabul etmek. 

Sosyal güvenliğin hallinde, anayasal çerçevede or
taya konan usuller elbette münakaşa edilecektir; ama 
bunlar anayasal çerçeve içinde kalmak şartiyle elbet
te münakaşa edilmelidir. Bir parti bu münakaşalar 
içinde sosyal güvenliğin hallinde kendine rehber edin
diği esaslarda böylece değişiklik yapmak, görüşlerin
de değişmeler ortaya koymak lüzumunu anlayabilir 
ve bunları tatbik sahasına da koyabilir. 

Bizim gibi henüz gelişme halinde bulunan mem
leketler, en iyi siyasal müesseseleri kursalar bile, eğer 
kendilerini ekonomik demokrasinin organlarıyle des-

tekleyemezlerse, sosyal yapılarını gereği gibi yerine 
oturtamazlar, bu imkândan mahrum kalırlar ve bu 
münakaşalar uzadıkça da, Milletimizin sosyal güven
liğe olan ihtiyacı günbegün artar ve sosyal patlama
lara elbette sebep olur. 

Demokrasilerde baskı grupları vardır. Bu gruplar 
memleket sorunlarını ortaya elbette koyacaklardır. 
Memleket sorunlarını ortaya koyacaklar, kendi so
runlarını ortaya koyacaklar ve böylece bunlara çözüm 
yollarını gösterecekler ve haklarını kuvvetleri ve Dev
letin imkânları nispetinde elbette alacaklardır. Ya 
sesi çıkmayan büyük kitleyi kim düşünecektir? O bü
yük kitleyi, o sessiz kitleyi Parlamentoda bulunan 
onun temsilcileri, her kanattan temsilcileri ve onu 
temsil eden, Parlamentoyu temsil eden hükümetler 
elbette düşüneceklerdir. 

Partiler bu sessiz zümrenin sorunlarını aralarında 
tartışacaklar, o tartışmalardan bir esas meydana çı
kacak ve böylece bu esas üzerinde hükümetler yürüt
me organı olarak gerekli olanı yapacaklardır. 

Sessiz kitlelere, son zamanlarda örneğine çok 
rastladığımız gibi boş, parlak sözlerle abartılmış bir
takım vaatler yapılırsa, o kitlelerin memleketi boy
kotlar, işgaller, yürüyüşler, mitingler yoluyla nereye 
getirebilecekleri gayet açık anlaşılmıştır. Acaba bu 
boş vaatleri mi yapacağız sessiz kitlelere, onları tah
rik edeceğiz, kışkırtacağız; yoksa Parlamento olarak 
eksik de olsa, gerçekleşmesi halinde kendilerine çok 
büyük faydalar getirecek olan köklü birtakım teklif
leri mi getireceğiz? Bunun üzerinde zannediyorum 
ki Parlamentonun düşüncesi az çok belli olmuştur. 
Münakaşalarla başlayan bütçe görüşmelerimiz, neti
cede yerini bir sükûnete, karşılıklı anlayışa, temelde 
saygıya, temelde birleşmeye terk etmek eğilimini gös
termiştir. 

Parlamentonun teklif ettiği bu köklü tekliflerin 
başarılması, tabiî birtakım şartların memlekette oluş
muş olmasına bağlıdır. Evvelâ müesseseler sorunu ve 
doğru ve sağlam bir temelde olmalıdır. Devlet, eko
nomik kilit noktalarını kontrolünde tutarak ekono
miye yön vermelidir. Gelir dağılımı adaletli bir yolda 
olmalıdır. Öğretim gerekli insan gücünü yetiştirebilir 
bir temelde olmalıdır. İnsan hakları ve temel hürri
yetlere saygılı bir Devlet ve Parlamento yine bugün
kü olduğu gibi olmalıdır. 

Müesseselerle Milletin birbirlerine saygılı ve itaat
kâr bir bütünleşme içerisinde olmaları lâzımdır. 

'O 
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Müesseselerin, sorumluluklarını ve yetkilerini bir 
ahenk içinde tutmaları gerekir. Yetki ve sorumluluk
lar, müesseseler arasında beraberce paylaşılabilir hal
de olmalıdır. 

Gerçek bilgi, sağduyulu ve mantıklı bir akılcı yol, 
ihtirasların ve kışkırtmaların yerini almazsa, özledi
ğimiz sosyal güvenlik tedbirlerine kavuşmamız her 
halde çabuklaşamaz, uzun vakit alır. 

Arkadaşlarım; 
Siyasal gelişmeler, memleketlerin ekonomik ve 

sosyal yapılarıyla eşdeğer olarak gelişir. Sosyal hak
ları dağıtımken, bir sosyal sınıfı diğerine üstün kıl
madan, dengeli bir biçimde ortaya koymak, hükümet
lerin elbette görevleri cümlesindendir. Biz... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere efendim 
MÜMİN KIRLI (Devamla) — Peki efendim. 
Bizim gibi, ekonomik ve sosyal gelişmesini ta

mamlamamış bir memlekette bu hakları yanlış dağıt
mak, siyasal patlamalara sebep olabilir ve onun da 
memleketimizi nereye götüreceği hiç belli olmaz. 

Düşünenlerimiz ve insanlarımız, bugünkü Türki
ye'nin gerçekleri karşısında bazı noktalarda birleşip 
anlaşmak mecburiyetindedirler. Sosyal hadiseler, in
sanlarımızı âdeta aşırı uçlardan birinde yer tutmaya 
zorlar hale gelmiştir. İnsanlarımız âdeta «ortada kal
madan bir tarafa kayayım» düşüncesi içine girmiş
tir. 

Herkes, kendisine düşen sorumluluğun bilinci 
içinde, Devletin yanında yerini alnîası lâzımdır. Tür
kiye Cumhuriyetini, demokratik, sosyal hukuk dev
leti ve diğer nitelikleri biçimiyle muhafaza etmekte 
kararlı olmamız şarttır. Türk'e has kültür birliğinde 
ittifak edilmesi muhakkak lâzımdır. 

Türkiye'mize uyan gerçeklerde, (aktarılmış ger
çekler değil) hep beraber; partiler olarak, düşünürler 
olarak, dernekler ve müesseseler olarak anlaşmak 
mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kırlı. 
MÜMİN KIRLI (Devamla) — İki dakika müsaa

de eder misiniz efendim? İki dakika çok bir zaman 
değil, bitirmek üzereyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MÜMİN KIRLI (Devamla) — «Dünyada bugün 
görünen bir gerçek vardır; yönetim biçimleri birbir
lerine yaklaşıyorlar.»' Bu, zannediyorum büyük Fran
sız yazarı Duverger'in sözüdür, bir kitabında okudu
ğumu tahmin ediyorum. Artık dünyada, devletlerin 
yönetim biçimlerinin bile birbirine yaklaştığı böyle 
bir devrede, biz bilmem kaçıncı asırdan kalma dü

şünüşlerle Devletimizi yönetmek imkânını, vatandaş
larımıza sosyal güvenlik getirmek imkânını elimizde 
tutamayız. 

Genç demokrasimizin bir hareketlilik, bir canlılık 
içinde bulunması elbette lâzımdır. Bu, herkesin üze
rinde birleştiği bir fikir olmalıdır. Herkes fikrini' 
açıkça ve isteklerinin ne olduğunu açıkça söylemeli
dir ki, gerek Parlamentomuzun, gerek demokrasimi
zin bir bitkisel hayat içinde olduğu intibaı kimsede 
uyanmamalıdır. 

İsteklerini zor yoluyle kabul ettirmeye gayret 
eden kişiler ve kuruluşlar, en büyük tahribi muhak
kak surette kendilerinde yaparlar. İstek söylemek 
ayrı, eylemi kırıcı ve tahripkâr biçimde sürdürmek 
elbette ayrıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundaki son direnişte de, 
rapor almak suretiyle kendini işten çıkarılmadan kur
taranlar, işçiyi ne denli tahrip ettiklerinin her halde 
farkına varmışlardır ve kendilerinin de nefretten baş
ka hiç bir şey kazanamadıklarını bütün hepimiz bü
yük kısmımızla biliyoruz. 

Esasında isteklerde haksız olmak, hakkın ta ken
disini tahrip eder. Haklılığınızın devam etmesi için, 
haklı olmanızın zemininde sürdürülmesi lâzımdır. 
Haklılıktan ayrılmadan hakkı isteyebilmek, büyük bir 
hüner olsa gerek. İstismar da hiç kimseye, hiç bir şey 
her halde kazandırmaz. 

Müsamahanıza çok teşekkür ederek, sözlerimi 
şöyle bağlayacağım Sayın Başkanım. 

Bu bakımdan, Sosyal Sigortalar Kurumunda sür
dürülen bu boykot meselesinde, şimdi size okuyaca
ğım ve işçilerimize sağlanmış olan bazı haklan göz
lerinizin önüne sereceğim. İsimlerini okumadan bir
kaç misal vereceğim. Eskiden brüt olarak aldıkları 
para ile memur haline getirildikten sonra alacakları 
veya almakta bulundukları parayı söyleyeyim : 

2 nci derecenin 2 nci kademesine intibak ettirilen 
bir kişi 3 615 lira alırken, 7 155 alacak. 1 nci derece
nin 1 nci kademesine intibak eden var. 6 nci derece
nin 3 ncü kademesine intibak eden bir kişi 3 040 lira 
alırken, 4 230 lira alacak., 14 ncü derecenin 2 nci ka
demesine intibak eden bir kişi 1 466 lira alırken, 
1 710 lira alacaktır. Çok az bir kısmı da halen al
makta bulunduklarının aşağısında alacaklar; ama on
ların da eski paralarına nazaran almakta bulunduk
ları para, kendilerine elbette bir kanun uyarınca ge
riye ödenmek suretiyle verilecek. 
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Sosyal Sigortalarda bir facia yaşanmıştır. Bu fa
cianın halledilmesinde Sayın Bakan ve Sosyal Sigor
talar Kurumunun Sayın Genel Müdürüyle diğer ilgili 
arkadaşlar büyük gayretler göstermişlerdir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
MÜMİN KIRLI (Devamla) — Temennim, baş

ka yerlerde bu gibi kışkırtmalara uymak suretiyle 
böyle hadiselerin olmamasıdır. Devletimizin bekası 
bu gibi hadiselerden çok tesir görüyor. 

Hepinize saygılarımı sunarak, Bütçenin hayırlı 
olmasını dilerim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Babüroğlu'na tanıdığımız ek süre kadar, 

Sayın Kırlı'ya da tanıdık; böylece dengeyi sağladık 
zannediyorum. 

Efendim, Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinde gö
rüşmeler bitti, Bölümlere geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir; 

10 127 500 

111 Sosyal güvenlik kuruluşları ile 
ilgili hizmetler 2 312 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Sosyal transferler 20 OCO 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde görü
şülmüş, oylanmış ve kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu 
olsun efendim. 

C - SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Şu dakikaya kadar grupları adına söz talep eden
ler. Sayın Mehmet Varışlı, Sayın Şebib Karamulla-
oğlu, Sayın Suphi Gürsoytrak'tır. 

Sayın Bakan ve Erkânı hazır oluncaya kadar Bir
leşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 

»»•-« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerindeler. 
Söz talep eden arkadaşlarımın isimlerini okumuştum. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Varışlı'da, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA MEHMET VARIŞLI 
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

1976 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun görüş, 
tenkid ve temennilerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Sözlerime başlarken, Yüce Senatonun değerli üye
lerini ve Bakanlığın sayın mensuplarını saygıyle se
lâmlarım. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'mizin hayatî önemini taşıyan bu konuda, 

30 dakikalık kısa bir zamanda ne söylenirse, onu söy
lemeye gayret edeceğim ve bunu bir talihsizlik olarak 
Cade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hızla artan nüfusumuz karşısında, buna paralel 

olarak tarım alanında iş bulma imkânları azalmakta
dır. fiü itibarla artan nüfusu, sanayiye bağlı olarak 
gelişecek olan hizmetler kesiminde iş ve kazanç bul
mak zorunluluğu vardır. 

Türkiye'mizin jeopolitik durumu da sanayileşme
mizi zorunlu kılmaktadır. Bugün uyguladığımız Üçün
cü Plan döneminde sanayileşme artık bir kalkınma 
aracı değil, hedef olarak seçilmiştir. Dünya devlet
leri sanayileşmede hızla ilerlerken, bizim bu alanda 
ağır hareket etmemiz tehlikeli bir durum arz eder 
kanaati içerisindeyiz. Memleketimizin sanayiye önem 
vermekle kalkınacağı kesinlikle bilinmelidir. 

Sayın senatörler; 

Sanayi yatırımlarının dört anaunsuru vardır : 
Hammadde, işgücü, teknoloji ve sermayedir. Bu ana-
unsurlara sahip olmak, hızlı kalkınmanın ilk şartıdır. 

Birbirine tercih edilmeyen bu unsurlar sanayileşme
mizin anahedefi olarak görülmesini dilemekteyiz. 

Bir memlekette sanayileşmenin katî ve eksin ter
cihi yapıldıktan sonra ve sanayileşme zarureti artık 
münakaşa edilir olmaktan mutlaka çıkmalıdır. Hele 
bizim memleketimizde ekonomik kalkınmada sanayi
leşmeye kesin kararla bağlandıktan sonra, Sanayi 
Bakanlığının bu ağırlık ölçüsünde vakit geçirmeden 
reorganize edilmesi gerekir. 

Türkiye'mizin Ortak Pazar ilişkileri sanayimizi 
hızlandırmamızı icabettirmektedir. Millî varlığımızı 
ve bütünlüğümüzü, yüksek millî menfaatlerimizi bü
yük ve gelişmiş milletler topluluğu içerisinde koruya
bilmemizin yolu, sanayileşmiş bir toplum haline gel
mekte bulmalıyız. Memleketimizin bugün ulaştığı ge
lir seviyesi, tasarruf oranı, nüfus, doğal kaynakları, 
altyapı tesisleri, işgücü mahareti sanayinin hızla ge
lişmesine imkân sağlayacak seviyededir. 

Sayın senatörler; 
Öngörülen sıhhatli bir sanayi için, her şeyden ev

vel bu imkânlar kullanılmalıdır. Kullanılırken de 
azamî dikkat ve verimliliğe riayet edilmelidir. Sanayi 
yatırımlarında rekabet şartlan içinde yaşayabilecek 
bir sanayi kurmaya çalışıp, iş tüketim ihtiyaçlarını 
karşılayacak sanayi yanında, ihracata dönük sanayi, 
temel sanayi tesislerine ara malı ve yatırım malı ya
pılan sanayi dallarına önem vermek lâzımdır. 

Sayın senatörler; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daha üretim safha
larından itibaren sınaî üretimin miktarı, üretim kali
tesi, üretimin fiyatı dahil söz sahibi olan bir Bakan
lıktır. Ayrıca bu Bakanlığımız, sanayinin hammadde 
ikmali konusunda söz sahibidir. En önemlilerinden 
biri de, sanayiye lâzım olan enerjinin temininde söz 
sahibi, sınaî yatırımların finanse edilmesi konusunda 
söz sahibi, mevcut tesislerin rantabl bir şekilde işletil
mesi konusunda, sanayi politikasının tespitinde, yürü
tülmesinde, takip ve kontrolunda söz sahibidir. Sa
nayi Bakanlığının memleketin kalkınmasında ve sa-
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nayinin gelişmesinde gerekli müessir rolü oynayabil
mesi için Teşkilât Kanununun bir an önce ele alın
masının ve çıkarılmasının da arzusu içerisinde oldu
ğumuzu ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu cümleden olarak ağır sanayinin kuruluşundan 

bahsetmek istiyorum. 
Üzülerek ifade etmek isterim ki, ağır sanayinin, 

kuruluşu bugün Türkiye'mizde çok geç kalmıştır. 
Bu yetmiyormuş gibi, organize sanayi bölgeleri, kü
çük sanayi sitelerinin inşaatları hızlarını ve cazibe
lerini son yıllarda kaybettiğini müşahade etmekteyiz. 
Yine üzülerek ifade edeyim ki, bilhassa zor şartlarla 
biriktirdikleri paralarını istikballerine matuf yatırım
da bulunacak derneklerin, siteler yaptırma konusun
daki arsalara bağlayan küçük sanayi erbabını şu an
da hatırlamak ve ilgililere hatırlatmak istiyorum. 

Şöyle ki, Türkiye Cumhuriyetinin Merkezî Hükü
meti Ankara'da dahi yapılacak küçük ve büyük sa
nayi sitelerinin geciktiğini görmekten büyük üzüntü 
duymaktayız. Bu üzüntü biz siyasilerde bir ise, istik
balini ve ümidin oraya bağlamış vatandaşın da bin 
olduğunun kanaati içerisindeyiz. Bu yatırımların va
tandaşı ümitsizliğe düşürecek durumda olmamasını 
temenni etmekteyiz. Temennimiz odur ki, gerek kü
çük ve büyük sanayiye gerekli sitelerin yaptırılması 
için elbirliğiyle gayret sarfetmeliyiz. 

Sayın senatörler; 

Söz sanayiden açılmışken, sanayicinin bir derdini 
ilgililere ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu da ma
lumlarınız olduğu üzere kredi mevzuudur. Bilindiği 
üzere sanayicilerimize verilen kısa, orta ve uzun va
deli kredilerin sağlanması konusudur. Bu sanayicile
rimizi en derin düşündüren ve onun rüyasına giren 
bir mevzu olarak, bir problem olarak ve hatta çok 
bilinmeyenli bir denklem olarak bu konuyu kabul et
mekteyiz. Kanaatimiz odur ki, her türlü kredi almak
ta benim ve bizim sanayicilerimiz güçlük çekmeme
lidirler. En büyük arzumuz, bu kredilerin mevzuat 
dahilinde ve hak sahiplerine kısa zamanda intikal et
mesidir. 

Sayın senatörler; 

Küçük ve büyük sanayimizin yanında, dev sana
yimize değinmek istiyorum. Şunu bilhassa ifade et
mek isterim ki, Türkiye'miz, çok partili hayata gir
dikten sonra 1950 - 1960 ve 1965 - 1971 yılları ara
sında dev yatırımlara kavuşmanın bahtiyarlığını duy
muştur. Şarktan Garbe, Cenubtan Şimale ne görür

seniz bu devreye ait olduğunu söylemek gururunu ta
şımaktayız. Çok uzun konuşup, zamanlarınızı almak 
istemiyorum. 

28 Ocak 1976 tarihinde işletmeye açılan Üçüncü 
Demir ve Çelik tesislerinden bahsetmek istiyorum. 
Bu tesisimiz, malumlarınız olduğu üzere İskenderun' 
dadır. Sanayileşmemizde büyük kazançlar temin eden 
bu tesisin memleketimize hayırlı olmasını dilemek
teyiz. 

Bu tesisin temel atılışından açılışına kadar emeği 
geçen günümüzün Başbakanı Sayın Süleyman Demi-
rel'e en derin şükranlarımızı burada sunmadan geçe
meyeceğiz. Ayrıca, mesaî arkadaşlarına da en derin 
şükranlar sunuyoruz. Bu nevi tesislerin yenilerini 
beklemenin, aziz milletimizin hakkı olduğuna A. P. 
Grupu olarak inanıyoruz. Bu tesislerin gerçekleşti
rilmesinde Grupumuza düşen vazifede de devam et
mek azim ve kararı içerisindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Demir ve çelik mevzuuna gelmişken; Ereğli De

mir - Çelik, Karabük Demir - Çelik ve İskenderun 
Demir - Çelik fabrikalarının üretimlerine değinmek 
istiyorum. 

Özellikle piyasada bazı sanayicilerimizin, bazı 
cins hammadde sıkıntısı çektiklerini günün konusu 
olarak ifade etmek istiyorum. Sizlere sadece bir mi
sal vermekle yetineceğim. Birkaç gün evvel tetkikim 
neticesinde 2 milimetrelik DKP saç piyasada bulun-
muyormuş. «Niçin bulunmasın?» diye soruyorum. 
Belki daha çok şeyler bulunmayabilir, bunu bir mi
sal olarak veriyorum ve detaya inmek istemiyorum. 
Arzumuz o dur ki, üretim mallarının piyasada var
lığı, yokluğu, tüketimi veya gayrî tüketimi Sanayi 
Bakanlığımızın bir seksiyonu tarafından günlük değil, 
hiç olmazsa haftalık piyasanın ihtiyacını karşılaya
cak kontrolü yapmasıdır. Temennimiz odur ki, ihti
yaçların tespiti ve tedariki ve piyasaya arzı seksiyo
nunun biran evvel kurulmasıdır. Şayet bu konuda 
böyle bir seksiyon mevcut ise, bu seksiyonun biraz 
daha faaliyet göstermesini Sayın Bakanımızdan rica 
ediyoruz. 

Sayın senatörler; 

Tarihî boyunca sanatına bağlı kalmış, ecdatları
nın yolunda imanla yürüyen aziz Türk sanayicisi, 
kanunun öngördüğü gereken teşvik tedbirlerinden is
tifade etmeyi en büyük arzu olarak beklemektedir. 
Üzülerek ifade edeyim ki, teşvik tedbirleri bugüne 
kadar bazı aksaklıklara uğramış ve bilhassa son yıl
larda yetersiz kişilerin elinde dosyalarda bekletilmek-
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ten ileri gitmemiştir. Kanaatimiz odur ki, teşvik ted
birleriyle kısa zamanda sanayicimizin kanunî dilekle
rine cevap vermenin, Türk sanayisine en büyük hiz
met olacağı kanaati içerisindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Yukarıda arz ettiğim hususlar mutlaka kalkınma

mız ile ilgilidir. Kalkınma, her şeyden evvel siyasî 
ve iktisadî istikrar meselesidir. Aslında Türkiye'mi
zin, hepimizin, Parlamentomuzun ve sanayimizin sı
kıntısı bu istikrarsızlıktan gelmektedir. Şunu ifade et
meye mecburum ki, görülen son aksaklıklardan son
ra, milletimiz biran evvel siyasî istikrara kavuşma
nın lüzumlu olduğunu anlamıştır ki, buna da yakın 
zamanda kavuşacağımıza inanıyoruz. Sonrasının da 
nasıl olsa düzeleceğini ümit etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Biraz da bazı konulara değinmek istiyorum. 
1977 senesinde gübre tüketiminin 5 600 000 ton 

olacağını ilgililerden öğrenmiş bulunuyorum. Bugü
ne kadar olduğu gibi, Türk köylüsü tarlaya gübre 
atarak iyi mahsûl idrak etmeye alışmıştır. Mevcut 
fabrikalarımızın daha iyi verimle çalıştırılmasını ar
zu etmekteyiz. Burada memnuniyetle ifade etmek is
teriz ki, gübre konusu evvelce büyük ölçüde dışa bağ
lı bir sanayi idi. Aşağı yukarı gübre sanayiinin dışa
rıya bağlılıktan kurtulması, bizlere memnuniyet ver
mektedir. Son Koalisyon Hükümetinin gübre fiyat
larında indirim yapması, köylümüzün yüzünü gül
dürdüğü gibi, topraklarımızın daha verimli hale gel
mesine sebep teşkil etmiştir. 

Sayın senatörler; 
Böyle çok önemli ve çok detaylı bir Bakanlığın 

bütçesi üzerinde, hele A. P. nin Grup Sözcülüğünü 
yapmanın, hele Türkiye'nin istikbalini bağladığı bir 
Bakanlığın bütçesi üzerinde konuşmanın zorluğunu 
sizlerin takdirlerine bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Başka bir konuya değinmek istiyorum. 
Öğrendiğime göre Hükümetimiz yeniden 10 tane 

şeker fabrikası yaptıracaktır. Bunu büyük bir mem
nuniyetle karşılamaktayız. Bu fabrikaların bilhassa 
iktisaden geri kalmış ve fabrika kurulma teknoloji
sine uygun ilçe merkezlerinde kurulması azusunu ta
şımaktayız. Özellikle bu fabrikalara pancar yetişti
recek sahaların bugünden ele alınması ve bu sahaların 
tez elden tespiti gerektiğine inanıyoruz. Bilhassa bu 
konuda şunu da ifade etmek isteriz ki, pancar üre
ticisinin ürettiği pancar paralarının Toprak Mahsul
leri Ofisinde olduğu gibi, hemen ödenmesi kanaatini 
taşımaktayız. 

8 . 2 . 1976 O : 3 

I Sayın senatörler; 
Toplumumuzun yaşama düzeyini yükseltecek bir 

ekonomik büyüme, sanayimizin millî gelirimize kat
kısının gittikçe artmasını sağlamakta, durmadan ar
tan sanayi ürünü taleplerinin karşılanması ve dış 
ticaretle ikili sorunların çözümlenmesi, istihdam im
kânlarının artırılması, tarımda modernleşmenin hız
lanması, kalkınmamızın gerçekleştirilmesi yukarıdaki 
bazı ifadelerimde sanayileşmemizle sağlanacaktır. 
Bu itibarla Sanayi Bakanlığına bağlı tüm kuruluşla
rın planlı ve disiplinli bir çalışma içinde bulunması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu cümleden olarak, Sümer
bank Sanayimiz geliştirilmelidir. Gerek Sümerbank ve 
gerekse özel kesim tekstil sanayinin dünya ile reka-

I bet edecek duruma geldiğini iftiharla söyleyebiliriz. 
Yeterli ihracat yapan bir Sümerbank arzuluyoruz. 
Bunu görmekten her zaman iftihar duyacağız. 

Sayın senatörler; 
Çimento konusu, yine memleketimizin özel bir ko

nusudur. Yeniden 10 çimento fabrikasının yapılaca
ğını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Köylerimi
ze kadar kiden betonarme inşaatını görürken, mev
cut fabrikaların tevsiini ve yenilerinin hemen yapıl
ması en büyük arzumuzdur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Özel kesim ve yatırımların konusunda değinme
me herhalde müsaade edersiniz. Özel kesimde bir 
müteşebbis, kanunların kendisine verdiği hak ve se-
lâhiyetler dahilinde icraî faaliyette bulunuyorsa, bu 
kesime elden geldiği kadar yardımcı olmalıyız. Ar
tan dünya nüfusu karşısında gıda maddeleri ve bil
hassa buğday, bir stratejik madde olmuştur. Millet
ler tarıma önem vermek zorundadır. Türkiye'de ta
rım ve sanayi beraber ve birbirine destek olarak ge
lişmelidir. Tarımsal ürünlerin artışmda mekanizas-
yon bir mecburiyettir. Artık Türk köylüsü bilinçli 
olarak sulama, gübre ve traktöre önem vermektedir. 

Sayın senatörler; 

Türkiye'nin traktör talebi son yıllarda suretle art
maktadır. Edindiğimiz istatistik bilgilere göre, 1975 yı
lında 51 bin talep olmuştur. Bu miktar 1976 da 61 
bin, 1980 yılında 110 bin ve 1984 yılında 150 bin adet 
olacaktır. Bu talebin komple traktör ithali ve hatta 
c/c 60 - 70 seviyesinde yerli katkı oranı ile üretilerek 

| karşılanması düşünülemez. 

Yerli traktör üretiminde, yerli katkı oranı % 95'in 
üzerine çıkmalı ve üretimimiz % 25 - 30 ihraç edilme
lidir. 
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Türk sanayicisi 1972 ve 1973'te durumu görüş, ge
nişletme projelerini hazırlayıp ilgili mercilere sunduğu 
halde, gerekli genişleme müsaadelerini alamamışlar
dır. 

1975 yılında Türk Otomativ Endüstrisi ve Çukuro
va Makine imalât ve Ticaret Anonim Şirketlerinin ge
nişleme projeleri için gerekli kararnameleri neşredile
rek toplam 22 bin traktörlük iki fabrikanın kuruluşu
na başlanmıştır. Ancak, en tecrübeli ve en büyük iki 
firma olan Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A. Ş. 
ile Uzel Makine Sanayi A. Ş.'lerinin genişleme proje
lerinin kararnameleri, maalesef iki yıldan fazla bir 
süreden beri henüz neşredilmemiştir. Toplam kapasi
teleri 50 bin traktör olan bu iki fabrikanın kararname
lerinin en kısa zamanda ve bilhassa bugünlerde çı
karılmasını beklemekteyiz. Bu konunun kısa zamanda 
hallini dilemekteyiz. Böylece kararnamesi neşredilen 
ve imza bekleyen bu 4 fabrikanın toplam kapasitesi, 
yukarıda verdiğim rakamlara göre 72 000 traktöre 
yükselirken, diğer mevcut 3 fabrikanın kapasitesi olan 
16 binin de ilâvesi ile 1978'deki toplam kapasite 88 
bin adede yükselecektir. 1976 ve 1977 yıllarında diğer 
mevcut 3 fabrikanın genişleme projelerinin de ele alı
nacağına inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 

Tetkikimiz neticesinde Türkiye'nin en eski büyük 
ve tecrübeli iki fabrikası olan Türk Traktör ve Uzel 
Şirketlerinin azamî iki ilâ üç yılda ve süratle genişle
tilmesi ile daha çok istihdam yaratılıp traktör sıkıntısı 
önlenecek ve yılda 230 milyon dolar döviz tasarrufu 
sağlanacaktır. Ayrıca Türk traktör üretiminin % 25'ini 
ihraç ederek, yılda 45 milyon dolar döviz temin edile
ceğini tetkik etmiş bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; 

Şu hususu da belirteyim ki; Türk çiftçisi tarafından 
istenen yan sanayii ve bakım, tamir ve yedek parça 
teşkilâtları kurulu tecrübeli traktör fabrikalarımızın 
genişlemeleri yerine, tecrübe etmediğimiz markalarda 
yeni fabrikalar kurmaya ve bilinmeyen komple trak
törlerin ithaline teşebbüs etmek, zaman ve para israfı
dır. tran'ın 1960'larda kurduğu Romanya Üniversal 
Traktörleri Fabrikası, bu traktörlerin yeterli vasıfta ol
maması sebebiyle kapatılıp, yerine Massey - Ferguson 
üretimine 2 yıl önce teşebbüs edilmiş ve Massey - Fer
guson traktörleri imalâtına 1976'da İran'da başlana
caktır. Hal böyle iken, Üniversal traktör ithali düşü
nüleceğini de üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ayrıca 
bugünkü traktör fabrikaları sayısını 6 - 7'den daha bü

yük sayılara çıkarılarak, her birinin ekonomik kapa
sitelerin altında kurulmasına sebep olmamalıyız. Böy
lece her birinin kalitesi düşük, maliyeti yüksek ve yer
li katkı oranı küçük ve yurt dışındaki anafabrikaya 
bağlı bir çok küçük fabrikaya sahip olmuş olacağız. 
1971'den beri ihmal edilmiş ve 1975'te kısmen ele alın
mış yerli traktör ve motor sanayimizin bu aylarda 
mutlaka olumlu ve süratli sonuç alacak şekilde ele 
alınmasını sayın Bakanlığımızdan dilemekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Konu gelmişken Dizel Motoru Sanayiine de değine

ceğim. 
Dizel, 10 beygirgücünden 25 000 beygirgücüne 

kadar geniş bir takat sahası, sulama pompaları, elekt
rojen grupları, kara, deniz yolu ve inşaat araçlarını 
tahrik için kullanılması gibi, çok geniş kullanma alan
ları vardır. Her konu ve güç grupu ayrı ayrı ele alın
malı, yurt içi talep ile ihracat imkânları incelenip, 
ekonomik kapasitede ve yeteri sayıda fabrikalar kurul
malıdır. Konu ve güç gruplarına göre kurulacak fab
rikalarda makul seviyede yabancı sermaye bulunaca
ğı gibi, dünyada ve Türkiye'de tanınmış ve tutulmuş 
markalar üretilip gerekli lisans yapma tekniği anlaş
maları yapılmalıdır. Türkiye'de özel sektör 10-40 
ve 40 - 120 beygirgücü arasındaki dizel motorlarının 
üretimine başlamış bulunmaktadır. Bu gruplardaki di
zel motoru üretimlerinde yerli katkı oranı halen % 40 
ile c/c 60 civarındadır. 1976 Ocak ayında neşredilen 

montaj sanayi talimatı tebliği gereğince 1 - 2 yılda yer
li katkı oranı % 60 ilâ % 70 seviyesine kendiliğinden; 
yani özel yeni bir dizel motoru fabrikası kurulmadan 
çıkılabilecektir. Şu hususu da belirtmekte yarar var
dır ki, Dizel Motoru Fabrikalarının kurulmasında da, 
hâlen mevcut olanların tesis ve tecrübelerinden yarar
lanmalı, yeni ve bir tek iktisadî Devlet Teşekkülü 
benzeri fabrikalar üzerinde israr ederek zaman kaybı-
bına sebep olmamanın kanati içerisindeyiz. Bu konuda 
1971'den beri kaybettiğimiz 5 yılın yeterli olduğu ka
naati içindeyiz. Bu günün dünya ekonomisinde za
man, paradan daha önemli olmuştur. Ne var ki, biz 
bunu henüz tam anlamıyle kavrayamamış bulunuyo
ruz ve zamanımızı gelişigüzel israf ediyoruz. Bu iti
barla Sanayii Bakanımızın bu sanayi dalının bütün 
problemlerini sadece Bakanlık mensuplarıyle değil sa
nayicilerle birlikte çözümlemeye ve güçlüklerini gider
mek için acil tedbirler almasını dilemekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Bana ayrılan bu kısa süre içerisinde ne söylenme

si mümkünse, bunları söyleme gayreti içerisinde oldu
ğumu ifade etmek isterim. Değindiğim bazı önerilerim 
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gerçekleşirse, her halde geri kalmışlık çemberini yır
tacak bir ortama girileceği kanaatini taşımakta ve onun 
ümidini yaşamaktayım. Gelişmiş ülkelere yaklaşma
nın bir adımını daha atmış olmanın gururunu duyaca
ğız. 

.Sayın senatörler; 
Merkez Teşkilâtı, İller Teşkilâtı, Sümerbank Genel 

Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ge
nel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Sellüloz ve Kâğıt Fabrika
ları Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Çimento Sanayii Ge
nel Müdürlüğü ve Azot Sanayii A. Ş. Genel Müdür
lüğü kuruluşlarımızın hizmetlerini burada şükranla 
Grupum adına kaydederken, memleket sanayiine daha 
iyi ve başarılı hizmetlerini dilemekteyiz. 

Sayın senatörler; 

Süremin dolması nedeniyle sözlerime istemeyerek 
son veriyorum. 

Aziz Milletimize ve memleketimize Sanayi ve Tek

noloji Bakanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını 

Cenab-ı Allah'tan diler, hepinize Grupum ve şahsım 

adına en derin saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al

kışlar.) 

BAŞKAN — Bu oturumun hitamına 1 1 - 1 2 da
kika var. Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Şebib Karamollaoğlu'nun. 10 dakika içe
risinde görüşeceğini sanmıyorum. Tensip ederseniz, 
10 dakika evvel ara verir, 10 dakika evvel de topla
nırız. Uygun mu efendim... («Uygun» sesleri.) Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Oturumu, 19,50'de toplanılmak üzere kapatıyo

rum. 

Kapanma saati : 18,50 

»m<* 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 19,50 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : îsmail İlhan (Muş), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Sayın üyeler Dördüncü Oturumu açıyorum< 

Komisyon ve Bakanlık hazır. Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı 1976 malî yılı Bütçesinin, kaldığı yerden 
görüşmelerine başlıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Şebib Karamullaoğlu, 
buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEBİB KARAMUL
LAOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Senato Grupu adı
na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1976 bütçe ka
nunu tasarısı üzerindeki görüş düşünüş ve eleştirilerimizi 
dile getirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Konuşmamda teferruata girmekten, gereksiz rakam
ları tekrarlamaktan mümkün mertebe kaçınacağım. 

Beni d'nlemek zahmetine katlanacak ve nezaketi
ni gösterecek olan Başkanlık Divanını, siz değerli 
senatörleri, Bakanlık mensuplarını saygiyle selâmlı
yorum. 

Değerli üyeler; 

Konumuza geçmeden, hepimizin bildiği sanayileş
me kavramından söz edip, Türkiye'mizde sanayileş
me dönemlerine korunmatka, mevzuun açıklığa ka
vuşması bakımından fayda görüyorum. 

1 nci sanayileşme devrimi: 18 nci asrın sonu, 19 
ncu yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir kavram ve 
akabinde uygulanmaya geçen bir hareket, insanlık 
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için ciddî bir atılımdır. Bu hareket, ülkelerin sos-
yo - ekonomik yapılarında derin değişmeler meyda
na getirmiş toplumlar yeni boyutlar kazanmıştır. 

Sanayileşme, ülkelerin ve toplumların ekonomik, 
sosyal, siyasal bünyelerinde husule getirdiği değişik
liklerle, kalkınma ve gelişmeye eş bir anlam, bir ni
teliğe sahip olmuştur. Sanayileşme, millî gelirin artı
rılması, refah düzeyinin yükselmesi, insan onuruna 
yaraşır bir yaşam seviyesine ulaşılması yolunda bü
tün ülkeleım ortak amacı, müşterek hedefi olmuş
tur. 

Uzun süre, geri kalmış ülkeleri sömüren Batı Av
rupa, bu sömürü dönemini sanayileşmesi üzerine 
oturmuştur. 

Sanayileşme, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu ha
reketliliği ve canlılığı hemen görülemez, hissedile-
mez; belli bir düzeye erişmesi, belli bir noktaya ulaş
ması gereklidir. Bu düzeyden, bu noktadan sonra sa
nayileşme engel tanımız. O kadar ki, ülkelerdeki si
yasî bunalımlar, çeşitli kösteklemeler bile olsa sana
yileşmenin 'bu gücünü bertaraf edemez ve edememiş
tir. 
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günlerde, İzmir'de Türkiye İktisat Kongresinde ah-; 
nan kararlar, sanayileşmemizin ilk temelleri, sonra
ki dönemlerin de başlatıcısı olmuştur. Söz konusu 
kararlar «Misak-ı iktisadî» sayılmıştır. 

1922 - 1930 yılları arasında Teşvik-i Sanayi Ka
nunu getirilmiş, iş Bankası, Sanayi Bankası kurul
muş, bazı anamaddelerin gümrüksüz ithali, hisse se
netleri ve tahvillerin damga resimlerinden muafiyeti 
tanınmıştır. 

Bu dönemin sonlarına doğru bilinen, dünyanın 
ekonomik buhranı ülkemizi de etkilemiş, tesiri altı
na almıştır. Bu krizi atlatmak yolunda alınan sanayi
leşme ile alâkalı tedbirler; bir tecrübe, araştırma, 
yoklama niteliği taşımıştır. Bunun siyasî ifadesi Ser
best Fırka'da kendisini bulmuştur. 

1930 - 1940 dönemi ise, Türkiye'miz için, planlı 
bir döneme başlama ve Devletin yatırımcı ve müca
deleci olarak teşebbüs alanına girme denemeleri dö
nemidir. 

Ülkemizde, iktisadî kuruluşların doğması, bir öl
çüde devletçiliğin ağırlık kazanması da bu döneme 
rastlamıştır. Kalkınma ve sanayileşmede Devlete gö
revler verilmiştir. Sermaye birikimi ve sanayileşme
yi gerçekleştirmek için güdümlü ve planlı bir ekono
mik siyasetin takip edilmesi öngörülerek, beşer yıllık 
sanayi planları hazırlanmıştır. Prof. Orloffun hazırla
yıp, Hükümete verdiği rapor doğrultusunda düzenlenen 
Birinci Beş Yıllık Plan amacına ulaşmış, yine bu dö
nemde iş hayatını tanzim etmek üzere çıkarılan 3008 
sayılı İş Kanunu sanayileşmemizde önemli ve müspet 
rol oynamıştır. 

Planın anahedefi, ülkemizi kendisine yetecek dü
zeye getirmek, büyük ve temel sanayiin kurulmasını 
gerçekleştirmek olmuştur. Önce, yatırımlar için ayrı
lan ödenek tutarı 44 milyon lira iken, bu miktar bi-
lâhara 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır. 

Bu dönemde dokuma, tekstil, maden, selüloz, sera
mik, kimya sanayilerinin sağlam temellere oturtuldu
ğunu görüyoruz.. 

İlk defa plan fikrinin doğduğu bu dönemde Sü-
merbank, Türk sanayiinin gelişme hareketlerine bü
yük katkıda bulunmuş, 1936 yılında toplam Endüstri 
Kongresinde, Devletin yapacağı işlerin programlaştırıl-
ması, belirtilmesi istenmiştir. 

1940 - 1945 döneminin bir harp, İkinci Cihan Har
bi, dönemi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle İkinci Beş 
Yıllık Plan uygulanamamış, hammadde ithali zorlaş
mış, süresi dolan Sanayi Teşvik Kanunu yürürlükten 
kaldırılmış, velhâsıl harp ekonomisi politikası takip 
olunmuştur. 

Arz ettiğim boyuta erişen sanayileşme, bazı ül
kelerde tarımsal üretim ve ürünlerin kaliteleşmesini, 
çoğalmasını sağlamış, verimliliğini artırmıştır. Oysa
ki, sanayileşme ve tarım kesimi başlangıçta tarım ke
simiyle birlikte içiçedir. Ülkede tarım kesimi cılız ve 
gelişme aianağından yoksun ise, sanayileşme süreci
nin uzun ve temposunun ağır olacağı apaçık bir ger
çektir. 

Sanayileşme, ülkenin ve toplumun bünyesinde 
meydana getirdiği maddî değişikliklerin yanında, ye
ni bir sınıfın, yönetimde ağırlığını koyan bir sınıfın, 
çalışanların doğmasına da neden olmuştur ki, bizce 
en önemli olgu vakıa da budur. Baskı grupları ara
sında önemli ve cezrî rol oynayan sendikalaşma bu 
değişikliğin eseridir. Çalışmalar, refaha, maddî - ma
nevî mutluluğa kavuştukça kişiliklerini bulmuşlar, 
yönetilenlerle yönetenler arasındaki klasik farklılık, 
bir dereceye kadar, ortadan kalkar hale gelmiştir. 

Sanayileşme, teknolojik gücün artması doğrultu
sunda da değer kazanmıştır ve böyle bir görünüme sa
hiptir. 

Türkiye'mizde sanayileşme dönemleri: İmparator
luk devrinin bir kısmını da içeren; 1913 - 1922, 
1923 - 1930, 1930 - 1940, 1940 - 1945, 1945 - 1950, 
1950 - 1960 dönemleri ile 1960 sonrası planlar dö
nemi: İstiklâl mücadelesinin bitmek üzere olduğu, ül
kemizin yoğun bir yoksulluğun içinde bulunduğu 



C. Senatosu B : 36 8 . 2 . 1976 O : 4 

Bu ağır koşullar altında sanayileşmenin, insan 
unsurunu sağlayacak olan eğitim - öğretim seferberliği
ne girişilmiştir bu dönemde. Bugün sanayiin, diğer ke
simlerin çalışan ve yöneticilerinin büyük kısmı, bu 
mutlu seferberliğin eseridir. 

1945 - 1950 dönemi intibak devresidir. Özel teşeb
büsün yatırım isteği artmıştır. Ekonomiye «Karma 
Ekonomi» anlayışı hâkim olmuş, devletçilik uygulan
masının hafiflediği de görülmüştür. 

1947 Kalkınma Planında, ulaştırma ve haberleş
me gibi altyapı tesislerine önem verilmiştir. Üçer yıla 
bölünen 9 yıllık Karayolları Programı yapılmış, sağ
lanan dış olanaklarla işe girişilmiş, altyapı yatırımları
nın hızı artmıştır. Toplanan İstanbul Sanayi Kongresi, 
harp ertesi ekonomik sorunlarını ele almış, İzmir 
İktisat Kongresinin özel sektörle alâkalı önerilerini da
ha da açıklığa kavuşturmuş, bu kesimin sanayie yö
nelmesini istemiştir. 

Askeri amaçla başlayıp, iktisadî kesime de intikal 
eden Marshal Yardımı ve Avrupa Tediye Birliğinden 
sağlanan kredilerle sanayileşme istenmiş, 5583 sayılı 
Kanunla ilk defa yabancı sermayeden faydalanma yo
lu tutulmuştur. 

1950 - 1960 dönemi, ayrı özellik taşımaktadır. Ül
kede iktidar, demokratik yoldan seçimle el değiştir
miştir. Yeni iktidar, Türkiye'de yeni ve mutlu ufuk
lar açacağı vaad ve iddiasıyle işe başlamış, özel teşeb
büse en geniş ölçüde yardımcı olmuş, belli kimselere, 
bilhassa partizanlara Devlet kaynaklarından milyarlar 
aktarma yolları açılmıştır. 

1954 yılında toplanan 5 nci Sanayi Kongresi, bü
yük illerimizin bazılarında Ticaret Odalarından ayrı 
olarak Sanayi Odalarının da kurulmasını önermiş, dış 
kuruluşlardan temin edilen kredilerle yatırımlar ya
pılmak istenmişse de, plansız, hedefsiz ve başıboş poli
tikalar sonucunda sanayileşmemiz gelişme hızını kay
betmiştir, yozlaşmıştır. Bilhassa, aşırı ve çabuk kâr 
getiren alanlara yönelen yatırımlar ve hudutsuz libe-
ralleştirilmiş dış ticaret rejimleri fiyatları artırmış, 
Türkiye enflasyon havasına girmiştir. Her şey kara
borsaya düşmüş, iktidara sırtını dayayan partizanlar, 
büyük hacımda vurgunlar vurmuşlardır. Sanayileş
me yavaşlamış ve yozlaşmıştır. 1958 istikrar tedbir
leri ise, Türk sanayi ve ekonomisini dışa bağımlılığının 
ezici kıskacının ağına düşürmüştür. 

Bu dönemde ülkemize 114 milyar 472 milyon lira 
yabancı sermayenin girdiğini de söylemeliyiz. 

1960 ve ondan sonraki yıllar panlı kalkınma yön
teminin, Devlet Planlama Teşkilâtının 91 sayılı Kanun

la Türk İktisadî hayatına girdiği, karıştığı, ağırlığını 
koyduğu dönem olmuştur. 1960'tan sonra gelen iktidar
ların hazırladıkları; 1963 - 1967, 1968 - 1972, 1973 -
1977 kalkınma planlarının sanayileşmemize neler getir
diklerini arz etmek istiyorum. 

Söz konusu kalkınma planlarının, karma ekonomi 
düzenini benimseyen, kamu sektörü için emredici, özel 
sektör için yol gösterici ve destekleyici nitelikler taşı
dığı ifade olunmuştur, bu kalkınma planlarının. Genel 
olarak ve gerçek anlamda planların hedeflerine ulaş
tığı iddia edilemez. Sanayileşmek isteyen ülkelerin 
hedeflerine erişip erişmedikleri, diğer bir deyimle 
kalkınıp kalkınmadıklarını tespit etmek için, münha
sıran kendi geçmişlerine bakmak yeterli değildir. 
Önemli olan nokta, durumunu tespit etmek istediğimiz 
ülkenin sanayileşme ile temelli bir yapı değişikliğine ne 
dereceye kadar ulaştığıdır. Göstergelere baktığımız
da; planlı dönemlerden sonraki çalışmaların, sanayi
leşmemizin geri kalmışlık çemberini kıramadığını ve 
toplumsal yapı değişikliği sağlamadığını göstermek
tedir. 

1960 yılında kişi başına düşen gayrisafi millî hâ
sıla, 1963 yılı fiyatları itibariyle ülkemizde 223 dolar, 
Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtına bağlı ülkelerde 
ise 1 562 dolar iken, 1971 yılında bu rakamlar sıra-
sıyle 328, 2 340 dolara yükselmiştir. Görülüyor ki, 
söz konusu Teşkilâta bağlı ülkelerle aramızdaki fark 
11 yılda 1 330 dolardan, 2 012 dolara çıkmıştır. 

Ülkemizin başlıca sorunu olan sanayileşmede 1960 
yılından beri; yani planlı dönemin başlamasıyle önem
li sayılabilecek yatırımların büyük kısmı özel sektör 
eliyle yapılmıştır. Bu inkâr edilemez bir vakıadır, olgu
dur. Planın ekonomiye değil, siyasî çıkarların ekono
miye istikamet verdiği bu dönemde özel yatırımcılar, 
ülke ihtiyaçlarına göre, değil, kendi tercihlerine göre 
hareket etmişlerdir. Neticede, Türkiye'mizde milyoner
ler yaratılmış; fakat teknolojik gelişmenin dev boyut
lara ulaştığı bu devrede ne ekonomimiz sağlam te
mellere oturtulmuş, ne de halkımız çağdaş anlamda 
refaha ve Anayasamızın öngördüğü ekonomik özgür
lüğe kavuşabilmiştir. 

Türkiye'mizde sanayileşmeyi sınırlayan etkenler 
arasında gelir ve tasarruf düzeyinin düşük olduğu da 
söylenmektedir. 

Ülkemizde gelir ve tasarruf düzeyinin düşük ol
duğu yargısı bir dereceye kadar doğrudur. Bu yargı, 
kalkınma hızına alabildiğine menfî yönden tesir eden 
bir fatkör sayılabilir. Ancak, bu konuda gelişmeler 
çok ağır olmuştur. Elimizdeki rakamlar, Türkiye'de 
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gayri safi sermaye teşekkülünün, gayri safi millî hâ
sıla içindeki payının 1948'de % 10,5 iken, 1970'te 
ancak % 18,8'e yükseldiğini göstermektedir. 

Planh dönemlerde, yavaş da olsa fonlar da birik
miştir; fakat önemli olan bu fonların ve tasarrufların 
sanayileşmek için hangi kesimlere, kimler eliyle akta
rıldığıdır. 

Tecrübeler göstermiştir ki, geri kalmış ülkelerin 
sanayileşme politikaları, özel kesimin, güncel deyimle 
hür teşebbüsün özel istekleri doğrultusunda yürütülür 
veya yürütülmek istenirse, o ülkelerde yatırımlar eko
nominin gelişme gücünü, potansiyelini yüksek düzeye, 
vatandaşları onurlu kılacak seviyeye getirecek alan
lara değil, en kârlı alanlara akmış ve yönelmiştir. Ni
tekim, 10 yıldan fazla zamandır iktidarda bulunan 
A. P.'nin genel tutumu bu oluşuma istikamet vermiş, 
bu oluşumu sağlamıştır. 

1976 bütçesiyle Senatomuza gelen iktidar, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının iddiamızı cerhedici ve körle-
tici bir gayret sarfettiğini bu bütçe taslaklarıyle bize 
gösterememiştir. Öte yandan, söz edilen iktidarlarca 
sanayileşmemizi hızlandıracak şekilde makul bir enerji 
politikası da izlenmemiştir. 

Ülkemizde sanayiin temeli olan elektrik santralleri 
taşkömürü, linyit, fuel - oil ve motorin ile çalışan 
santraller, hidroelektrik santraller diye iki bölümde 
toplanabilir. 

Ayrıtılı rakamlara girerek sabrınızı tüketmek iste
miyorum. 1975 yılı sonunda, sık sık arızalanan Ke
ban'ı hesaba katmazsak, toplam elektrik üretiminin 
% 78,4'ü termik, % 21,6'sı su kaynağına dayalıdır. 
Termik üretimin % 41,5'i kömür, % 58,5'i ise fuel - oil 
ve motorin. Daha açık bir deyimle petrole dayanmıştır. 
Daha yakından konuya eğildiğimizde, tüm elektrik is
tihsalinin <yc 50"den fazlasının petrolle çalışan santral
lerden elde edildiğini görürüz. Üretim yekûnu ise 15 
milyar kilovatsaattir. Keban'ın devreye girmesiyle bile, 
petrole dayanan termik elektrik payı % 43'den aşağı
ya düşmez. 

Ülkemizde petrol durumunu, OPEK ülkelerinin 
tutumunu nazarı itibara aldığımızda, Sanayimiz için 
takip olunan elektrik siyasetinin yetersiz ve ülke ya
rarına uygun düşmediği görülecektir. Taşkömürü üre
timinin 1976 yılında 2,4 milyon ton açık vereceği Kar
ma Komisyonda ifade buyurulmuştur ki, bu açığın 
kapatılması için de 3 milyar TL. lık ithalâtın yapıl
ması gerekmektedir. Bilhassa, ağır sanayinin kurul
masında muhtaç olduğumuz taşkömürünün israfından 

kaçınmamız icap etmektedir. Oysaki, 1976 Progra
mında Çatalağzı Taşkömürü projesi de mevcuttur. 
Su ve linyit imkânları dururken, petrol gibi, taşkö
mürü gibi kaynakların harcanmasının sanayileşmemiz
de menfi rol oynadığını ve oynayacağını görmekteyiz. 

Ülkede kişi başına zaten düşük olan mekanik ener
ji tüketimini arttırmaya çalışırken, ağır ve ana sana
yimizi hızla kurup, geliştirme gereğine uygun olarak, 
enerji kaynağı kullanımına dikkat etmemiz gerekmek
tedir. Bu, herkesin üzerinde ittifak ettiği bir noktadır. 

Sayın senatörler; 
Buraya kadar devam eden maruzatımın ışığı altın

da, değişik adlarla devam eden A. P. ve şimdi MC 
iktidarının uygulamaları sonucunda sanayimizin için
de bulunduğu sorunları tespit etmek ve bugüne ka
dar ki, uygulamalarda hangi noktaya varıldığını arz 
etmek istiyorum. 

1. Türk Sanayii entegre, birbirini bütünler biçim
de kurulamadığı için dışa bağlı olmaktan kurtulama
mış, gerçek manasında ithal ikamesi gerçekleşememiş, 
döviz birikimine engel olmuştur. Başka bir ifadeyle, 
hammadde ve teknolojik açıdan dışa bağımlı sanayi
miz döviz israfına ağır derecede yol açmıştır. 

2. Sanayimizin bugünkü karakteri tüketime dö
nüktür. Ekonomimizi sürükleyecek sektörler, sanayi 
kesimleri gelişmemiştir. Bu hal, hem kalkınmamızı 
frenlemiş, hem de kaynaklarımızın heder olmasına se
bep olmuştur. 

3. Fonların, kişisel tasarrufların birikmiş olma
sına rağmen, sanayimiz öz sermayeye dayandırılma
mış, borçlanmalarla sermaye ihtiyacını karşılama yolu 
itiyat haline getirilmiştir. Bu tür bir sanayi yapısı, fi
nansman ve hammadde itibariyle bizi dışa bağlı kıl
mıştır. 

1975 yıılnda 5 milyar dolara yükselen ithalâtımızın 
•% 93'ü sanayi için hammadde ve ara malları alımına 
ayrılmıtşır ki, bu durum dışa bağlılığın en çarpıcı gös
tergesidir. 

Sanayimiz, bugünkü yapısıyle gerçek anlamda ihra
cata yönelememiştir. 

4. Sanayimizde yaygınlık sağlanamamıştır. Böl
geler arasında var olan dengesizlik azalmamış, daha da 
artmış, sanayii çok gelişmiş olan bir iki bölge ile bu böl
gelere yakın yörelere sıkışmıştır. 

Kurulan pilot sanayi bölgeleri - organize sanayi 
bölgelerinin kurulması ve geliştirilmesi sırasında, çev
re köy ve kasabaların zararlarını mucip olabilecek uy
gulamalara düşmemek için gerekli itina ve titizlik gös
terilmemiştir. 

— 282 — 
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Pratik bir misal vermeme müsade buyurun; 
Bursa Sanayi bölgesine gerekli «suyu temin etmek 

üzere ilçeye bağlı Yunuseli, Armut, Çeltikçi, Yenice-
abat gibi ova köylerinin zararına istimlâkler yapıl
mış ve bu köyler susuz kalma tehlikesiyle karşı karşı
ya bırakılmıştır. 

Bugün ülkemizin büyük bölümü sanayileşmenin ni
metinden mahrumdur. Nimet diyorum, çünkü sanayiin 
girdiği yerde refah vardır, kişilerin şahsiyeti vardır. 
Bu nimetleri ayağına götüremediğimiz bölge sakin
leri elbette sanayii gelişmiş bölgelere akacak, gecekon
du - iskân probleminin yanında, toplumu temelinden 
sarsabilecek diğer ağır sorunlar da ortaya çıkacaktır. 

Ülkemizde, sanayileşmeyi gerçekleştirmek amacıyle 
birtakım teşvik tedbirleri özel kanunla getirilmiştir. 
(Gümrük muafiyeti, gümrük taksitlendirilmesi, ya
tırım indirimi, ucuz faizli krediler gibi.) 

Ancak, teşvik tedbirleri, yapısal değişiklik sağla
yacak, üretim aracı üreten, sürükleyici ve yönlendirici 
anasanayi dallarına yatırım yapmak isteyenlerden ziya
de, çoğu kez partizan ve kişisel kriterler kullanılarak, 
verimsiz ve kapasite fazlası bulunan alanlara yönelik, 
aşırı kârlar peşinde koşan yatırımcılara ulufe dağıtılır 
gibi dağıtılmıştır. 

Teşvik tedbirlerinin günün koşulları istikâmetinde 
uygulanmasında zaruret vardır. Teşvik tedbirleri öyle 
uygulanmalı 'ki, aşağıdaki sonuçları alabilmemiz müm
kün olsun : 

1. Sanayimizin teknolojik düzeyi yüksek olmalı 
ve bu düzey başlangıçta teknoloji dışardan ithal edil
miş olsa dahi, sonradan geliştireceğimiz teknolojik 
imkânlarla ülkeye yeterli duruma gelebilmelidir. 

2. Tüketime dönük sanayiin teşvikinden vazgeçil
meli, hiç değilse asgariye indirilmeli, buna karşılık 
sürükleyici gücü yüksek sanayi dallarının kurulması 
teşvik olunmalıdır. Devlet anasanayii kurma yolun
da bütün olanaklar kullanmalı, kilit sanayi dallarını 
harekete geçirmelidir. 

Motor, elektromagnetik, elektronik, ağır teçhizat 
sanayi dallarının kurulmasında «Halk Sektörü»ne de 
büyük bir pay ayrılmalıdır. 

Halk tasarruflarını yatırıma dönüştürecek, «Halk 
Sektörü» nü realize edebilecek mekanizmalar kurulma
lıdır. Sanayileşmenin hızlanması, güçlenmesi için bütün 
tasarruf imkânları ve mekanizmaları seferber edilme
lidir. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Memleketimizin sanayileşmesinin genel seyrini, sa

nayi politikalarının satırbaşlarını böylece tespit etmiş 
bulunuyorum. 
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1975 yılının hemen başlarında iktidara gelen MC 
nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yürüttüğü sanayi 
politikası ve teşvik tedbirleri uygulamaları ile görevini 
yapamamış, sanayi yapımızı halkımızın mutluluğu, 
ülkemizin çağdaş teknoloji düzeyinde gelişmesi doğ
rultusunda başarı gösterememiştir. 

1976 bütçesi de, bu beceriksizliğinin önümüzdeki 
yıllara da sirayet edeceğini simgeleyen bir belgedir. 

Bakanlık, MC'nin ekonomik görüşünün dahi yete
neksiz bir temsilcisi olmuş, günlük ve cari çalışma
larının içinde boğulmuştur. Hatıra gönüle dayanan iş
lerle vaktini geçirmiştir. 

Bakanlığın düzensiz ve plan hedeflerinden uzak 
çalışmaları sonucu, 1973 yılının sonbaharında başlayan 
enflasyon içinde ekonomik durgunluğun, 1974 yılında 
bütün dünyaya hâkim olmasına, bütün ülkelerde dur
gunlukla birlikte büyük fiyat artışları görülüp, 1975 
yılında dünya ekonomilerinde yeniden canlanma, fi
yatlarda, özellikle petro - kimya mamullerinde % 40 
düşüş, demir - çelik fiyatlarında ise % 50'ye varan 
bir gerileme kaydedilmiş olmasına, keza OECD ülke
leri tüketici fiyat endekslerinin 1973 yılından bu yana 
en düşük artış oranını 1975 yılı ikinci yarısında gös
termesine, dünyada motorlu nakil vasıtaları sanayiinde 
de fiyat gerilemelerine rağmen oto fiyatlarına, kam
yon ve traktör fiyatlarına zam yapılmış, kamyon ve 
traktör karaborsası alabildiğine artmış lastik karabor
sası ise dayanılmaz bir duruma gelmiştir. Açıktan sa
yısız kişiler zenginleşmiş, dünya fiyatlarının en düşük 
olduğu bu devrede gümrüksüz ithalât yapan demir tüc
carlarına, demir ithalâtı bilâhara gümrüğe tabi kılın
mak suretiyle milyarlar kazandırılmıştır. 

Değerli senatörler; 
MC tarafından, üzerinde geniş siyasî spekülasyon

ların yapıldığı gübre ve gübre sanayii üzerinde bir
kaç noktayı vurgulamak istiyorum. 

MC iktidarı bu yolda, sözde çiftçinin yararına al
dığını ileri sürdüğü tedbirlerle gerçekte büyük bir eko
nomik yarar sağlamamış, daha ziyade ucuzluk getiren 
Hükümet görünümünü kazanmaya yönelik, psikolo
jik ve demagojik bir hareketten öteye anlam ifade et
meyen bir ortama girmiştir. Alınan tedbirler üç beş 
tüccar çiftçinin daha da zenginleşmesine yaramıştır, 
küçük çiftçi ezilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, 1987 yılına kadar Tür
kiye'nin ekilebilir alanlarının tümünün gübrelenmesi 
hedef alınmış olmasına rağmen, kurulmuş ve kurul
makta olan gübre fabrikalarının dışa bağlılıktan kur
tulamadığı tespit olunmuştur. 
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Gübre sanayiinin durumu umut verici değildir. Dü
şünülen yatırımlar zamanında tahakkuk etmediği gibi, 
işletmeye açılan fabrikalar da, öngörülen kapasitenin 
yarısına erişememiş veya hiç çalışmamıştır. Memleke
timizdeki gübre ile alâkalı hammaddeleri elde etmek 
için gerekli yatırımlar zamanında yapılmamış, binnetice 
döviz kaynaklarımızın dışarıya akması bu noktadan 
da önlenememiştir. Kütahya tesisleri yarı kapasitenin 
altında çalışmakta, Samsun Tevsii ve Elâzığ Fabrikası 
ise hemen hemen hiç çalışmamaktadır. Fosfat ve Pirit 
yataklarımız kendi haline bırakılmıştır. 

Arz ettiğim gibi, sanayimizin kuruluşunda entegras
yon bulunmaması ve gerçek anlamda ithal ikamesine, 
hele ihracata dönük ve yönelik olmaması, 1975 yılın
da döviz varlıklarımızın mevcut sanayiin hammad
de, ara malı, işletme malzemesi gibi ihtiyaçlarını kar
şılamak istikametinde eritilmek sonucunu doğurmuş
tur. 

Bilindiği gibi, bu yıl AET'ye karşı yüklendiğimiz 
Vecibeler gereği, Konsolide Liberasyon Listesi % 5 
oranında genişletilecek ve Konsolide Liberasyon için 
103 milyon dolar ek kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. 

Esasen, sağlam temellere oturmamış, henüz reka
bet gücü kazanmamış sanayimiz, AET ülkelerinden 
yapılacak olan sanayi ürünleri ithalâtının baskısı altın
da varlığını güç koruyacaktır. 

Öte yandan, AET'nin üçüncü ülkelere uyguladığı 
ortak gümrük tarifesine uymak zorunluluğunda bu
lunan ülkemiz, bir taraftan doğrudan doğruya AET 
ülkelerine verdiği ödün (tavizlerle) diğer taraftan 
AET gümrük tarifesine uymakla, her halde öngö
rülmüş olan 12 ve 22 yıllık devrelerin sonunda; ge
lişmiş, ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek teknolojiye 
dayalı, güçlü bir sanayi yapısına erişmekte güçlük çe
kecek, aksine sınırlı, teknoloji üretiminden yoksun bir 
sanayi ile karşı karşıya kalacaktır. 

Muhterem senatörlerin dikkatlerini bu noktaya 
çekmeyi vazife sayıyor, iktidarların da bu noktada da
ha duyarlı olmalarını diliyorum. 

Sayın senatörler; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1975 yılında, fiyat 

artışlarını önlemek için köklü tedbirler alamadığı 
gibi, 3003 sayılı Kanunla muvazzaf bulunduğu ima
lât fiyat tespit ve kontrollannı da gerekli genişlik, 
derinlik ve etkinlik içinde yürütememiştir. Sanayi 
mamulleri, fiyat kontrollannda Bakanlık ile Fiyat 
Kontrol Komitesi ve Maliye Bakanlığı arasındaki çe
lişki ve çekişmeler ciddî safhalara varmış, tüketici 
halkımızın geçim, üretim ve tüketim alanlarında gerek
siz bir anarşinin içine düşmesine yol açmıştır. 

Fiyat kontrol mekanizmasında yaratılan keşmekeş 
sonunda, yukarıda işaret ettiğimiz gibi kamyon, kam
yonet, oto lastikleri, traktör, tarım ilâçları karabor
saya düşmüş, başıbozuk ekonomik düzen daha da 
tahrip olunmuş, çıkmaza sokulmuştur. 

Birkaç gün önce Bütçenin tümü üzerinde yapılan 
eleştirilere cevap veren MC İktidarının başının iddiası 
hilâfına, bugün Türkiye'de anamaddeleri temin etmek 
çok zordur. Temin edilenler de asıl fiyatlarından 
daha yüksek fiyatla sağlanmaktadır. Hele kamyon ve 
traktör işi bir fesattır. Satıcılara pey akçesinin veril
diği tarihten, nice aylar sonra, alıcılar traktörü ve 
kamyonu alabilmektedirler, ama eşi dostu olan, ara
dan havadan para verenler kamyon ve traktörü her 
zaman alabilmektedirler. 

Değerli senatörler; 

Yine, işin enteresan tarafı bu satıcılar peşin para 
ile de satmak istemiyorlar. Bono ile vadelerle satmak 
istiyorlar. Çünkü vade ile bonoyla satılan kamyon ve 
traktörlerde ayrıca vurgundan başka, bir de bono far
kı almaktadırlar. Yıllardan beri sürüp giden demir 
darlığı, çimento darlığı 1973 yılında da tekrar alev
lenmiş, demir fiyatlarının ucuz olduğu bir sırada, 
ucuza ithal olunan demirler arz ettiğim gibi yüksek 
fiyatla yurdumuza sokulmuş, bilâhara demir ithalâtı
nın gümrüğe tabi kılınması ile bir kısım demir tüc
carları açıktan % 30'a varan haksız bir kazanç sağ
lamışlardır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupunun Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesi ve dolayısıyle sana
yimiz üzerindeki görüş, düşünce ve eleştirilerimizi vak
tin elverdiği ölçüde belirtmeye çalıştım? Bu Bütçenin 
taşıdığı espri ile geçen yıldan daha iyi bir sonuca 
varılacağına inanamıyoruz. Ülkenin sanayi siyaseti
ni yürütmek ve izlemekle mükellef bulunan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı gibi ağır bir Bakanlığın, daha 
çağdaş tekliflerle karşımıza gelmesi ve bürokratik ha
reketlerden kendisini kurtarması gerekirdi. 

Burada bir noktayı antrparantez arz etmek istiyo
rum. 

Bakanlık son günlerde 4 bin küsur kadar kadro 
almıştır. Bugüne kadar tayin ve terfihlerde görülen 
partizanca uygulamalar, bu son kadroların dağıtımında 
da Bakanlığın aynı yolu ihtiyar edeceği, aynı yolu tu
tacağı endişesini getirmektedir. Kaygımız bu nokta
da ciddîdir. Sayın Bakanın dikkatini çekerim. 
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Sayın senatörler: 
Biz özgürce ve halkça kalkınma yolunda çağımızın 

ölçülerine uygun bir bağımsız sanayi düzeyine erişe
bilmek için, kamu sektörünün öncülük ettiği, teşvik 
tedbirleriyle halk sektörüne yönelik, özel sektörün de 
katkıda bulunacağı bir sanayi politikası ile kalkınmamı
zın gerçekleşebileceğine, geri kalmışlık çemberini kırıp 
Türk halkının, Türk Ulusunun yüzünün gülebileceği ne 
inanıyoruz. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunan Başkanlık Di
vanına, sayın üyelere ve bakanlık mensuplarına tekrar 
saygılarımı sunar, yeni bütçe yılının ve tüm Bütçe
nin Ulusumuza, ülkemize uğurlu olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Kara-
mullaoğlu. 

Sayın Halil Tunç?. Yoklar. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Gürsoytrak, 
buyurunuz efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Anayasamız, Ulusumuzu dünya uluslar ailesi
nin eşit haklara sahip bir üyesi olarak yüceltmek ve 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için; «İktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla 
gerçekleştirmek, bu maksatla millî tasarrufları ar
tırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği 
önceliklere yöneltmek ve kalkınma planları yapmak 
Devletin ödevidir.» hükmünü vazetmiştir. 

Anayasamızın 129 ncu maddesinde, Devlete 
ödev olarak verilen ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın plana bağlanacağım ve kalkınmanın 
bu plana göre gerçekleştirdiği, 41 nci maddesinde 
de; «İktisadî ve sosyal hayatın adalete, tam, çalış
ma esasına göre düzenleneceğini, 42 nci madde
sinde, çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu
nu ve Devletin herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlaması ve bunun içlin de 
herkese iş imkânı sağlaması yükümlülüğünü Devle
te vermiş bulunmaktadır. 

Devletin bu görevleri yerine getirmesi 53 ncü 
maddede iktisadî gelişme ile malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsüne bağlamıştır. O halde, Devletin 
iktisadî gelişmeyi hızlandıracak ve millî kaynakla
rı artıracak şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu 
da; «Uzun Dönemli Kalkınmanın Stratejisi» adlı bel
gede şöyle vurgulanmaktadır: «Bu yapısal değişme
yi sağlamak için, millî güvenlik gerekleri de titiz

likle göz önünde tutularak, ileriye ve geriye besle
me etkisi güçlü, ara malları sanayii ile istihdam ya
ratan teknoloji, üretimde itici ve özendirici bir nite
liğe sahîp, millî hâsılaya katkısı yüksek, yabancı 
ekonomilere bağlılığı hâffileten; ama uluslararası ti
caret alanında Türkiye'yi güçlü bir ticaret ortağı 
haline getirecek yatırım malları sanayii, toplam sa
nayi üretimi içindeki payının arttığı bir sınaî yapı
ya ulaşmak amaç edinilmiştir.» diye nasıl bir sana
yileşme tarzının kararlaştırılmış olduğu açıkça ifade 
edilmiştir. 

Biz konuşmamızda uygulanan sanayi politikasının, 
bu stratejinin ve planın bu amacına uygun yürütü
lüp yürütülmediğini ve sonuçlarını araştıracağız. 

1976 yılı başında Türkiye, 1976 yılı Bütçesiyle 
130 milyar lirayı aşan harcamasına ilâveten, 26 mil
yar lira borç da yapmış olmaisına rağmen, halen 
3 milyona yakın işsizi ile, 50 milyar lirayı aşan dış 
ticaret açığı vermiş, dövizleri erimiş, sanayi geliş
mesi yavaşlamış ve gelir dağılımındaki insafsız du
rumu devam eder vaziyettedir. Bu durumda Hükü
met acil, ciddî ve köklü tedbirler alacağı yerde, 
büyük bir teslimiyetle askerî yönden Amerika Bir
leşik Devletlerinin, ekonomik yönden Ortak Pazarın 
insaflı tutumunu beklemekte, eski alışkanlıklarını 
aynen sürdürmektedir. 

Oysa ki, dünyanın en yurtsever, fedakâr, zeki 
ve çalışkan halklarından biri olan halkımız, gözle
rini biz siyasîlere çevirmiş, bizlerden dertlerine ça
re bulmamızı beklemektedir. Ancak, Türk halkı 
artık 1950'lerin, 1960ların ve hatta 1970'lerin bek
leyişi içinde değildir, Sabırsızlanmaktadır. İnsan 
olmanın yüce duygusu ile barış içinde daiha özgür 
ve daha adil bir dünya içinde ve dünya ulusları ile 
eşitlik içinde, şerefle insanca yaşamak istemektedir. 
Türk Anayasası, Türk halkının bu özlemlerine ve 
hattâ daha ileri özlemlerine hak ve imkân vermekte 
ve başlangıcında; «Tarihî boyunca bağımsız yaşamış, 
hak ve özgürlükler için savaşmış olan Türk Mil
leti, bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir bütün kabul etmektedir.» de
mektedir. Oysa hâlâ millî gelirin % 60'nı tüm 
ailelerin en üst gelir dilimindeki beşte biri alırken, 
ailelerin en alt dilimindeki beşte biri de millî geli
rin sadece % 3'ünü almaktadır ve de üç milyona ya
kın işsiz insan sokaklarda dolaşmakta, 40 milyonun 
2/3'i sosyal güvenceden mahrum bulunmaktadır. 
Bu adaletsiz durum Üçüncü Planın yarısını geçmiş 
olmamıza rağmen, acımasızca hâlâ sürdürülmekte
dir. , 
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1960'larda dünya konjonktüründen de yararla
nılarak, vatandaşlarınıza yabancı ülkelerin kapıla
rını açmıştık. Böylece onlara istihdam olanakları 
yaratrken, aynı zamanda gönderecekleri dövizlerle 
süratle kalkınmamız için büyük gereksinme duyaca
ğımız döviz talebimizi karşılamış olacaktık. Nite
kim, öyle de oklu. Türk ekonomisi ihracat gelirle
rinin üstünde elde ettiği bu gelirlerle bugüna kadar 
gelebildi.' Ancak, yabancı o ülkeler işçi talebini 
artık hemen hemen durdurmuş bulunmaktadır. 

Türk ekonomisinin gelişmesi, istühdam yaratma
sı ve dış kaynaklara bağımlı olmasından kurtarılma
sı, gereksinmesine duyduğu dövizi kazanabilmesi 
için, sanayi sektöründe planlanan yatırımların, plan 
ve hedefleri yönünde zamanında ve fizikî olarak 
gerçekleştirilmesine; bu da büyük ölçüde ihracatın 
geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Oysa ki, dış ticaret açığı uygulanan bütün teşvik 
tedbirlerine rağmen büyümekte devam etmekte ve 
ihracatımızın geleneksel yapısında planın öngördüğü 
değişiklikler sağlanamadığını görmekteyiz. Nite
kim, 1972 yılında dış ticaret açığı 67 milyon do
larken, 1975'te 3,3 milyar dolara yükselmiştir. İh
racat gerek miktar, gerekse ihracat yapısı bakımın
dan çok yavaş gelişirken, ithalât dev adımlarla bü
yümektedir. Bu nedenle de, ihracatın ithalât kar
şılama oranı her yıl biraz daha azalmaktadır. 1962 
yılında ihracat ithalâtın % 63'ünü karşılarken, bu 
oran 1975'te % 35'e düşmüştür. 

Plana göre yatırım malları sanayi ihracatının 
payı, toplam ihracat içinde % 5 oranında artırılma
sı gerekirken, % 1,4 düzeyini geçememektedir. İh
racatımız hâlâ klasik tarımsal maddelere dayanmak
tadır. İhracat bakımından bir karşılaştırma yapacak 
olursak, örneğin; doğal kaynakları sınırlı, toprak 
bütünlüğü ülkemizin 1/7'si kadar olan ve 600 bin 
kişilik silâhlı bir kuvveti bulundurmasına rağmen, 
37 milyonluk Güney Kore'nin ihracatı 1950'de 100 
milyon dolarken, 1973'te 3,3 milyar dolar düzeyine 
ulaşmıştır. Aynı yıl, 50 yıllık Türkiye'nin ihracatı 
ise, ancak 1,3 milyar dolar kadardı. 

OECD raporlarına göre, 1973 yılında İtalya'nın 
22,2 milyar dolar, Fransa'nın 35,9 milyar dolar ka
dardır. 

Üçüncü Planın üç yıllık uygulamasını ele aldığı
mızda, 1972 - 1975 yılları arasında 259 bin kişiye 
iş imkânı yaratıldığını görüyoruz. Demek ki, yıllık 
ortalama iş arzı 86 bin dolayında olduğu anlaşılmak

tadır. Yıllar itibariyle yaratılan iş arzının gelişme
sini incelediğimizde, 1972 - 1973 yılında 115 bin 
iken, 1973 - 1974 yılında 73 bine, 1974 - 1975 yı
lında da 71 bine düşjtüğünü görüyoruz. Oysa her 
yıl 650 ilâ 700 bin kişi çalışma hayatına giriyor. 
Demek ki, Türk sanayii bu nüfusun ancak onda bi
rine iş imkânı arz edebilme gücündedir.. 

Kalkınmak isteyen bir ülke için sanayi sektörün
deki iş arzının düşüklüğü, uyguladığımız sanayi mo
delinin verimsizliğini açıkça göstermektedir. Nite
kim, İkinci Plan döneminde de yıllık iş arzı orta-' 
laması sadece 65 bin kişi civarındaydı. Üçüncü 
Beş Yıllık Planlama döneminde her yıl 70 - 80 bin 
işçinin yurt dışına gideceği planlanmış iken, bu mik
tarlar 1974'te 20 bin, 1975 yılında ise ancak 2 bin 
kadar olmuştun 1976'da da bu düzeyde kalacağı 
tahmin edilmektedir. 

1962 yılında sanayi sektöründe 995 bin kişi ça
lışırken, bu miktar bugün 1 milyon 821 bine yük
selmiş, artış 13 yılda sadece 821 bin kişiden ibaret
tir ve ne derece düşük olduğu da ortadadır. Yurt 
dışına gitme olanağının bu derece büyük bir düşme 
göstermesi, yurt dışından Türkiye'ye dönen işçi 
yurttaşlarımızın da adetleri dikkate alındığında, is
tihdam durumunun çok büyük bir ciddiyet arz etti
ğini kabul etmek gerekir. 

Bu durum şimdiye kadar yürütegeldiğimiz plan 
anlayşı ve yatırım anlayışı, sanayi politikası ve tek
noloji seçiminde köklü değişiklikler yapma zarure
tini açıkça yaratmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 

Sanayi sektörünün büyüme hızı, Türkiye'nin ge
reksinmesine uygun olarak Birinci Planda % 12,3 
düzeyinde yüksek tutulmuş iken, İkinci Plan dö
neminde </c 12'ye ve Üçüncü Plan döneminde de % 
11,1'e düşürülmüştür. Böylece dünyadaki detant 
durumundan yararlanarak, en kısa zamanda daha 
güçlü bir Türkiye yaratmak için hızlı kalkınma zo
runda oluşumuza rağmen, bu da ancak sanayi 
sektöründe büyük hedefleri gerçekleştirmekle müm
kün olacakken, bu hedefler görüldüğü gibi bilinçli 
olarak düşürülmüştür. Buna rağmen sanayi sek
töründe bu düşük hedeflere dalhi ulaşmak mümkün 
olamamaktadır. Dolayısiyle, Planın bu düşük 
düzeyde dahi öngördüğü sosyal ve ekonomik alanlar
daki yapısal değişiklikleri dahi gerçekleştiremediği sa
bit olmaktadır. 
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Geçmiş yıllara nazaran en geniş ölçüde 4,7 mil
yar dolarlık ithalât yapılmış olmasına, her türlü teş
vik tedbirleri uygulanmış bulunmasına ve de herhan
gi bir enerji kısıtlanması olmamasına ve herhangi bir 
para ve kredi sıkıntısı çekilmemiş olmasına rağmen, 
sanayi sektörü gelişmesi Üçüncü Beş Yıllık Planın 
üçüncü yılında en düşük seviyede kalmıştır. Oysa ki, 
1973 - 1974 yıllarında özellikle kamu yatırımlarında 
izlenen geri kalmaları telâfi etmek için, toplam yatı
rımlar % 24,4 sabit sermaye yatırımları ise % 30,3 
oranında artırılmıştı. Yalnız kamu toplam yatırımla
rı içinde Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım ora
nı 1974'te % 55 iken, bu oran 1975'te % 47'ye dü
şürülmüştü. 

İşte yıllardır Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ya
tırımlarının bu şekilde düşük tutulması ve sağlam 
kaynaklarla desteklenmemesidir ki, Türkiye'nin muh
taç olduğu hızlı ve dengeli kalkınmasına olanak ver
memektedir. Nitekim, 1975 yılı Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin öngörülen yatırımlarının gerçekleştiril
mesi için 30,8 milyar liralık finansman temini gere
kiyordu. Bunun 3,3 milyarı dış proje kredilerinden, 
6,5 milyarı özel fonlardan, tahvil ihracatından, 7 
milyarı da dış borçlanmalardan karşılanacağı öngö
rülmüştü. 

9 milyarlık % 11 faizli Devlet tahvillerinin satıl
ması gerekiyordu. 7 . 1 . 1976 tarihi itibariyle an
cak 2,8 milyarı satılabilmiştir. Son günlerde satîşın 
artması için televizyonda üst üste reklam yapılmak
tadır. Ancak, özel sektör tahvillerinin % 18 faizle 
satıldığı ve enflasyonist baskının yüksek olduğu eko
nomik şartlarda bunun mümkün olamayacağına, ge
çen seneki konuşmamızda da işaret etmiştik. 

Devlet tahvillerinin satılabilmesi için, faiz oran
larının % 18'e yaklaştırılması gerekmektedir. Keza 
1975 yılı Bütçesinde Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için, 7 milyar li
ra tutarında dış borçlanma da öngörülmüştü. Bu fa
sıl da, ancak 1 milyar 286 milyon lira olarak gerçek
leştirilebilmişti!. Bu şekilde Kamu İktisadî Teşebbüs
lerini yabancı kaynaklara borçlanmaya itmenin hem 
dış kredinin normalden daha pahalı olarak buluna
bileceğini, hem de gecikeceğini, en önemlisi ise, ya
bancıların Türk halkının malı olan bu kuruluşlara el 
atmaya yol açacağına işaret etmiştik. Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin yatırımları için bu şekilde finansman 
temini mümkün olmadığı sonuçiarıyle ortada iken, 
1976 yılı Bütçesinde de Hükümetin bu konuda her
hangi bir değişiklik yapmadığını görüyoruz. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin önerilerine 
rağmen, şimdiye kadar inandırıcı yeni projeler yapa
rak işçilerin katılmasını temin edemeyen Hükümet, 
çare olarak şimdi de tüm Türk halkına ait olan Ka
mu İktisadî Teşebbüslerini satışa çıkarmış bulunmak
tadır. Bu müesseseleri satışa çıkarmanın bir amacı 
da, her haids durumdan yararlanarak acaba Kamu 
İktisdî Teşebbüslerinden bazılarını elimize geçirebilir-
miyiz, düşüncesi olmalıdır. Aslında bu düşünce 
1950'lerden beri devam etmektedir. Satışa neden ola
rak Maliye Bakanı Sayın Ergenekon, 2 milyar lira
lık mal varlıği olan bu kuruluşları, yeterince kazanç 
elde edemedikleri için satmayı düşündüklerini söy
lemektedir. Eğer bu kuruluşlar yeteri kadar kazanç 
sağlıyamıyorlarsa, bunun kusuru Hükümete ait ol
ması gerekirken, bu kuruluşları izledikleri iktisadî 
politika ile bile bile zarara sürüklerken, sonra da bu 
durumlarını neden göstererek kuruluşları satışa çı
karabilmek için her halde Sayın Ergenekon vari dü
şünce sistemine sahip olmak gerekir. 

Sayın Ergenekon yine diyor ki, «Kartal'daki Ki
remit Fabrikasını satacağız, onun parasıyle Doğu'da 
fabrika kuracağız» ama, Sayın Ergenekon sadece 
Kartal'daki Kiremit Fabrikasını satmıyor, Adıya
man'daki iplik ve dokuma fabrikalarını da satıyor. 
Adıyaman Doğu değil mi? Daha Elvan Gazozlarının 
hikâyesi kapanmadan, bu tür davranışlara teşebbüs 
etmek büyük cesaret doğrusu. 

Sırası gelmişken Hükümetten yatırımlara, teşvik 
tedbirlerine karar veren, kamu yerlerindeki görevli
ler gibi görev yapanlar, bu görevlerinden ayrıldık
tan bir süre geçinceye kadar, bazı Batı ülkelerinde 
olduğu gibi, özel teşebbüste herhangi bir görev ala
mayacaklarına dair bir tasarı sevk etmesini rica edi
yoruz. Zira, böyle imkân dağıtan görevlerden ayrıl
dıktan sonra bazı kimselerin, en büyük girişimcilerin 
teşebbüslerinde birdenbire en yüksek düzeyde, en 
yetkili yerde görev aldıklarını, hatta onlara büyük 
oranda ortak olduklarına da tanık oluyoruz. Artık 
bu tertiplere bir son verilmelidir. 

Sayın senatörler; 

Sonuç olarak, esasen Üçüncü Beş Yıllık Planın ön
gördüğü düzeyin altında kalan kamu yatırımlarını, 
bu şekilde düşünülen finansman kaynaklarıyle gerçek
leştirmenin mümkün olamayacağı ortadadır. Nite
kim, 1975 yılında yüzde 23,8 olarak öngörülen ya
tırımların, ancak yüzde 21 oranında gerçekleşeceği 
açıklanmaktadır. 
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Ayrıca, stok değişimi için 500 milyon liralık bir 
tavan öngörülmüş iken, bu miktarın 11 milyar lira 
olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Demek ki, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri, yılı içinde 10,5 milyar liralık 
beklenilmeyen stok artışı yapmış bulunmaktadır; ya
ni Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ürettikleri mallar 
satılamamıştır. 

Kamu kesimi yatırımlarının önemi, Anayasamı
zın buyruğu olan planlı kalkınmada esas kalkınma 
aracı olmasından ileri gelmektedir. Üçüncü Beş Yıllık 
Planın öngördüğü hedefleri, önerdiği yapılsal deği
şikliği sağlayarak ulaşabilmek, ancak kamu yatırım
larının planda ve programlarda öngörülen düzeyde, 
zamanında gerek fiziksel, gerekse parasal yönden 
mutlak ulaşılması sayesinde mümkün olabilir. 

Kamu sektörü yatırımlarının gecikmesi, aynı za
manda kamu gelirleri ve kamu tasarruflarının, planın 
öngördüğü düzeyde artmasını engellemektedir. Kay
nak yetersizliği, Anayasamızın; halkın, iktisadî, sos
yal ve kültürel sağlık alanlarında Devletin yapmakla 
görevlendirdiği ödevlerini yerine getirmekten alı
koyduğu gibi, projeleri hazır birçok temel yatırımla
rın çoğu ağır sanayiine, savaş sanayiine, bölgelerara-
sı dengesizliği giderici ve Ulusumuzun dış kaynakla
ra bağımlılığını ortadan kaldıracak olan yatırımla
rın ele alınmasını güçleştirmekte ve başlamış olan 
yatırımların zamanında bitirilmesini de engellemekte
dir. 

Hükümetin, kamu tasarrufları ve kamu gelirleri 
hakkındaki bu tutumu, kamu sektöründe 1976 yılı 
programında yer alan proje konuları tutarının 440,3 
milyar liraya çıkarılmasına neden olmuştur. Bu pro
jelerin yüzde 88'i devam eden işler programında yer 
alan projelerdir. «Bu işlerin bitirilebilmesi için bu
günkü maliyetlerle 263 milyar liraya ihtiyaç vardır» 
denmektedir. Oysa ki, bu gereksinme 1975 yılında 
sadece 170 milyar kadardı. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen yapı deği
şikliğinin gerçekleştirilmesinde en büyük sorumlulu
ğun kamu kesimine verildiği, hatta Hükümet men
supları tarafından bile bilinmektedir. Buna rağmen 
Hükümet, kamu fonlarıyle özel sektörü destekleme
ye, geliştirmeye ve hatta yaratmaya ısrarla devam et
mektedir. 

Sayın senatörler; 

Üçüncü Beş Yıllık Planda hedef alınan yatırım 
düzeyini gerçekleştirmek için, toplam tasarrufların 
yılda ortalama yüzde 13,8 oranında artırılması, böyle

ce bu dönemde yaratılan gayri safi millî hâsılanın 
ortalama yüzde 22'sinin tasarruf edilmesi öngörül
müştür. İlk üç yıl için öngörülen tasarruf artışının 
gerektirdiği marjinal tasarruf oranı; yüzde 37,4 ol
ması gerekirken, yüzde 26,6 gibi çok düşük bir dü
zeyde kalmıştır. 

Bu dönemde, tasarrufları artırmada en büyük kat
kının kamu sektöründe sağlanarak, kamu tasarrufla
rının yılda ortalama yüzde 22 oranında artması ön
görülmüşken, gerçekleşen sadece yüzde 12 dolayında 
olmuştur. 

Kamu tasarruflarında bu geri kalmanın nedenleri, 
yüksek fiyat artışları ve vergi kanunlarında gerekli es
nekliğin bulunmamasından dolayı, kamu gelirlerinde 
hedeflere ulaşılamamasına karşılık, kamu tüketimi
nin de planlanan hedefleri aşmasından ileri gelmek
tedir. 

Bu dönemde, toplam gayri safi millî hâsılada 
planlanan artış sağlanamadığı halde, kamu gelirleri
nin plan hedeflerinden önemli ölçüde geri kalması 
sonucu, özel harcanabilir gelirin planda öngörülen 
ortalama hızla artmasına neden olmuştur. 

Yüksek fiyat artışlarının, gelir dağılımını tasarruf 
oranı yüksek gruplar lehine değiştirmesi, özel tüke
tim artış hızının planlanandan daha düşük gerçekleş
mesine neden olmuştur. 

Programın bu ifadesi, Hükümetin kamu tasarruf 
ve kamu gelirlerini artırmamak, vergileri artırmamak 
ve vergi gelirlerinde gerekli esnekliği sağlamamak su
retiyle kamu sektörü aleyhine özel sektörü aleyhine 
özel sektörü desteklemesinin bir diğer yönü ve kanı
tıdır. 

Ayrıca, sürdürülen yüksek fiyat politikası, piyasa 
ekonomisinin kontrolsüz bırakılması ve de dağıtım dü
zeninin geliştirilmemesi suretiyle kalkınmanın yükünü 
dar gelirli vatandaşlarımızın omuzlarına yüklemekte
dir. Nitekim, katsayı artırılmayışı, daha çok bu ama
ca yöneliktir. 

Sayın senatörler; 

1976 malî yılında 135 milyar liralık yatırım ya
pılması programlanmış bulunmaktadır. Bu miktar, 
gayri safi millî hâsılanın yüzde 23'üne tekabül etmek
tedir. Oysa ki, Üçüncü Beş Yıllık Plana göre bunun 
yüzde 25 oranında olması gerekirdi, 

Gayri safi millî hâsılanın 582 milyar lira olacağı 
programlandığına göre, bu yıl plana nazaran 11,6 
milyar liralık noksan yatırım yapılacak demektir, 
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Programlanan toplam yatırımların yüzde 51,9'u 
kamu sektörünce yapılacaktır. Bu, sabit fiyatlarla yüz
de 11,8 oranında bir artış ifade etmektedir. Bu artış, 
özel sektörde ise yüzde 20,8 oranına ulaşmaktadır. 

132,5 milyarlık toplam sabit sermaye yatırımları
nın yüzde 52,2'si oranında kamu sektörü, yüzde 47,8'i 
ise özel sektör tarafından gerçekleştirileceği beklen
mektedir. 

Konsolide bütçede yer alan 37,9 milyar liralık ya
tırım dışında, Kamu iktisadî Teşebbüslerince 38,4 
milyar liralık yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu, 
geçen yıla göre Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım
larının yüzde 32 oranında bir artışım ifade etmekte
dir. Maalesef, kaynaklarının sağlam olmamasından 
dolayı bu yatırımların gerçekleşme şansı mevcut de
ğildir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin işletme açığı, 1975 
yılında başlangıçta 5 milyar lira olarak düşünülmüş
ken 7,3 milyara çıkmıştır. Bu durumda, 1976 yılı 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 9,6 milyar lira ola
cak şekilde programlanmış bulunan işletme açığının 
bu düzeyde kalamayacağı aşikârdır. Bu nedenle de 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin yatırımlarının planla
nan düzeyde gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan Hükümetin, fiyat istikrarını sağla
yabilmek ve dar gelirli vatandaşların hayat gereksin
melerini karşılayabilmek için, Kamu iktisadî Teşeb-
bütlerin nasıl aşırı derecede kullandığı sabit olmakta
dır. Hükümet, bir taraftan Kamu iktisadî Teşebbüs
lerinin ürettiği mal ve hizmetleri böyle bir politika ile 
maliyet altında piyasaya arz ettirmekte, diğer taraftan 
yatırımların gerçekleşmesi için öngörülen gerekli fi
nansman gereksinmesini karşılamamaktadır. Sonra
dan, «Kamu iktisadî Teşebbüsleri zarar ediyor» di
ye halka şikâyet etmekte ve bu nedenle de satışa çı
karıldığını söylenmektedir. 

Hükümetin bu tutumunu, Hükümet etme sorum
luluğu ile bağdaştırmaya imkân yoktur. 

1975 yılı bütçe uygulaması, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin yatırımlarının yılı içinde gerçekleştirilebil
mesi için, gereksinmesi duyulan finansmanın sağlam 
kaynaklardan karşılanmasının zorunlu olduğunu kanıt
lamıştır Buna rağmen Hükümet, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin 1976 yılı içinde öngörülen yatırımlarının 
gerçekleştirilebilmesi için temini gereken 38,9 milyar li
ranın, 15 milyarlık kısmının dış borçlanma ve dış pro
je kredilerinden karşılanmasını öngörmüş bulunmakta
dır. Oysa, geçen yıl bu kaynaklardan temini düşünü
len 10,3 milyar lira yerine; ancak 3,4 milyar lira sağ
lanabilmişti.. 

Sadece bu iki kalemden Kamu İktisadî Teşebbüs
leri noksan finansmanı 10 milyar lira kadardır. Hükü
met, Bütçe Kanununun 3 ncü maddesine göre, 12 mil
yar liralık iç istikraz yapmak için yetki almıştır. An
cak, 1975 yılı uygulamasına göre 9 milyar lira olarak 
öngörülen iç istikrazın da, 7 . 1 . 1976 tarihine kadar, 
ancak 2,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini biliyoruz. 
O halde bu yolda ümit edilen gelirin elde edilme ola
nağı çok sınırlı bulunmaktadır. 

Keza Hükümet, Bütçe Kanununun öngördüğü 64 
ncü maddesi gereğince, Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin finansman ihtiyacını karşılamak için 7 milyar li
ralık özel ek iç istikraz tahvilleri ve Hazine kefaletine 
haiz bono çıkarılması yetkisi istemiştir. Bu şekilde de 
beklenen finansmanın sağlanmasını mümkün görmü
yoruz. 

Sayın senatörler; 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri gerek yatırımlar, ge

rek işletmeleri açısından, gerekse yeni yatırımlara yö
nelme bakımından büyük finansman sıkıntısı çekerken, 
Hükümet, Kamu iktisadî Teşebbüslerini daha çok poli
tik nedenlerle bir çok karma teşebbüslere katılmaya 
yahut devamlı zarar eden özel sektöre ait müessesele
ri almaya zorlamaktadır. Üstelik bu gibi karma te
şebbüslerin çoğunun tasfiye edilmesi, plan hükümleri 
arasında bulunmasına rağmen. Örneğin, Sümerbank 
Genel Müdürlüğünde olduğu gibi. 

Bu konuda bazı sorularımız olacaktır, yanıtlan
masını Sayın Bakandan rica ediyoruz : 

1. — Salihli - Palamut ve Valeks Anonim Şirketi 
kuruluşundan beri zarar etmektedir. Müdevver zararı 
70 milyon lirayı aşmıştır. Bu durumda iken, Hüküme
tin talimatı ile Sümerbank'ça özel kişilerin hisse senet
leri satın alınarak, 70 milyon liralık bir zarar sineye 
çekilmiş ve Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Mü
essesesine bağlı bir fabrika durumuna getirildiği söy
lenmektedir. Şayet doğru ise, bu fabrikanın alınma ne
deni nedir ve satın alınan hisseler kimlere aittir? 

2. — Tarsus Mensucat Boyaları Anonim Şirketi 
kuruluşundan beri zarar etmektedir. Sümerbank'ın aç
tığı krediler toplamı halen 130,5 milyon TL. na ulaş
mıştır. Nitekim, 1974 yılında da bu Şirket 18 milyon 
lira zarar etmiştir. Sümerbank, siyasal baskılar sonucu 
katıldığı bu şirketi hala kredilerle desteklemeye devam 
edecek midir? 

3. — Hükümet, 4 . 7 . 1975 tarihli ve 7/10262 sa
yılı Kararname ile Sümerbank'ın bugün yönetmekte 
olduğu 6 tekstil fabrikasının satılmasını öngörmekte
dir. Bu fabrikalar şunlardır : 

— 289 — 



C. Senatosu B : 36 8 . 2 . 1976 O : 4 

Antalya Tekstil Anonim Şirketi; Sümerbank'ın ser
mayeye katılma payı 63,3 milyon, sermaye payı % 
81,6 Manisa Tekstil Anonim Şirketi; Sümerbank'ın 
katılma payı % 84,5. Bergama Tekstil Anonim Şir
keti; Sümerbank'ın katılma payı % 72,2. Adıyaman 
Tekstil Anonim Şirketi; Sümerbank'ın katılma payı 
% 99,S Karaman Fabrikası; Sümerbank'ın katılma pa
yı % 96,9. Nevşehir Fabrikası; Sümerbank'ın katılma 
payı % 98,8. Bu şirketlerin başta üçü, kâr eden şir
ketler halindedir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, şu anda yarım 
saatlik süreniz bitmiş bulunmaktadır. Ancak, grupları 
adına birinci tur görüşmelerde başka sözcü olmadığı 
için şu andan itibaren size ikinci söz süreniz işletmeye 
başlıyorum, 15 dakika daha söz hakkınız vardır. 

Buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÖRSOYTRAK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bunlardan ilk üç fabrikanın 1975 yılında daha kâr
lı bir düzeye ulaşması; yani Antalya Fabrikasının 28 
milyon, Manisa Fabrikasının 37 milyon, Bergama Fab
rikasının 28 milyon liralık kâr getireceği tahmin edil
mektedir. Ayrıca, Manisa ve Bergama Fabrikalarına 
kurulan yeni hazır giyim tesisleriyle Adıyaman'ın mo
dernizasyonu ve trikotaj tesisinin kurulması, Kara-
man'a 50 bin iğlik üretim kapasitesinin eklenmesi bu 
6 fabrikayı gerçekten modern işletmeler durumuna so
kacak; hazır giyim ve trikotaj iççamaşın ünitelerinin 
eklenmesiyle entegre tesisler olacaklar ve çok kârlı 
duruma geleceklerdir. Bu fabrikaların satılması sıra
sında doğaldır ki, buralara yapılan yeni yatırımların 
yaratacağı üretim olanakları en son değerleriyle yeni 
maliklerine geçecektir. 

Bugün yıllık programlarda; Manisa Hazır Giyim 
için 14,6 milyon, Bergama hazır giyim için 12,5 mil
yon, Adıyaman Trikotaj ve iç çamaşırı için 75 mil
yon, Adıyaman modernizasyonu için 11 milyon, Ka
raman Fabrikasının tevsii için 32,6 milyon olmak üze
re toplam 439,6 milyon liralık yatırım yapılması öngö
rülmüştür. 

Kârlı durumdaki bu fabrikaların özel sektöre dev
rine karşılık, yıllardan beri zarar eden iştiraklerdeki 
özel kişilerin hisseleri Sümerbankça satın alınması tar
zında beliren sanayi politikası ile Hükümet. Türk hal
kının hak ve çıkarlarını koruyacağı, Devletin malî 
kaynaklarım geliştireceği yerde, bu devir işlemleri ile 
kimleri zengin etmeyi düşünmektedir? 

4. — Sümerbank bugün 35 iştirake 818,7 milyon 
sermaye taahhüdünde bulunmuş, bunun 794,7 milyon 
lirasını ödemiştir. Ayrıca, zararlı iştiraklere 502 mil
yon liralık kredi açmıştır. Böylece 35 iştirake ayrılan 
kamu kaynağı 1 297 000 000 TL.'nı bulmaktadır. 

Buna karşılık Sümerbankın 1974 yılı sonunda söz 
konusu 35 iştirakten aldığı brüt kâr tutarı; ancak 36,8 
milyon liradır. Alınan temeddünün oram ise % 2,8' 
dir. Bu, kamu kaynaklarının irrasyonel kullanılışının 
açık bir kanıtıdır. Türkiye'nin kıt kaynaklarının nasıl 
israf edildiği ve özel kişilerin çıkarları için nasıl kul
lanıldığı Sümerbankın bu sakat iştirakler politikasında 
açıkça görülmektedir. 

Sümerbank, kendisi % 12,5 faizle Devlet Yatırım 
Bankasından kredi alarak yatırımlarını gerçekleştirme
ye çalışırken, Devletin kendisine tahsis ettiği sermaye
yi % 2,8'lik bir gelir karşılığını özel sermaye sahip
lerini daha zengin etmek için onlara sermaye payı ve 
kredi olarak sunmaktadır. Bu tutuma Bakanlıkça ni
hayet verilip verilmeyeceğini soruyoruz. 

Şimdi bu tutumun diğer bir örneğine değinmek is
tiyorum. Pamuk ipliğindeki bunalım nedeniyle Sümer
bank halen ürettiği yaklaşık 300 milyon TL. değerinde 
10 bin ton ipliğini satamaz ve stoklarda beklerken; Si
vas îplik, Malatya Yeşilyurt İplik, İğdır Anayurt tp-
lik, Nuseybin tplik ve de Ödemiş îplik Şirketlerine or
tak olmak için zorlanmış ve de ortak olmuştur den
mektedir. 

Şimdi Sayın Bakanın, Türkiye'nin pamuk ipliği üre
timi, iç tüketiminin çok üstünde olmasına rağmen Sü
merbank'ın bu kuruluşlara katılması nedenini açıkla
masını rica ediyoruz. 

Bu yatırım yerlerinin yüksek kademede bulunan 
bazı şahısların seçim yerleri olması acaba sadece bir 
tesadüf müdür? 

Diğer bir soru : Sümerbank'ın iştirak halinde bu
lunmasına rağmen sürekli zarar eden ve hiç kâr ala
madığı şirketler de vardır; Türkiye Halk Bankası, 
Türkiye Bağcılar Bankası, Türkiye Kredi Bankası, 
Ankara Çimento Sanayii, Kütahya Porselen ve Gıda 
Sanayii, Mensucat Boyaları Sanayii, Soda Sanayii, Se
ramik Hammaddeleri Sanayii, Ege Elektrik Sanayii 
gibi. Devamlı zarar eden bu şirketler Sümerbank ta
rafından desteklenmeye bundan sonra da devam edi
lecek midir? Bu noktayı da Sayın Bakanın açıklama
sını rica ediyorum. 

Diğer bir soru : 
Sümerbank'ın ülke kalkınması için ve dış ödeme

ler dengesi bakımından zorunlu görülen önemli pro-
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jelerinden Gaziantep Tekstil Fabrikasının proje sü
resi 1974 - 1977'de olacaktı. Proje tutarı 544 milyon. 
1975 yılında hiç harcama yok. 

Çanakkale Sentetik Deri Fabrikası. 1975'de hiç 
harcama yok. 1976'da hizmete girmesi gerekiyor. 

Gemlik Selefon Tesisinin ise proje tutarı 626 mil
yon liradır. 1975'de hiç harcama yok. 1977'de hiz
mete girmesi gerekiyor. 
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1975 yılına girerken 387 bin ton uzun, 465,5 ton 
yassı olmak üzere sene başı stokları 1075-bin tonda ve 
normalin oldukça üstünde bir stok seviyesi düzeyinde 
idi. 

Bilindiği gibi ithal permileri Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca verilmektedir. Basına yansıdığına göre, 
23 Nisan 1975 tarihli Bakanlıklararası Ekonomik Ku
rul toplantısında Devlet Planlama Teşkilâtınca Tür
kiye Demir - Çelik İşletmeleri ve Erdemir'deki ve o 
tarihe kadar Türkiye'de mevcut bulunan yüksek de
mir - çelik stoklarını eritmek için 1975 yılı demir -
çelik ithalât hedefleri revize edilmiş, bir program su
nulmuştur. Buna göre sadece 150 bin ton pik dışın
da, 250 bin ton uzun ve ara ürün ithali teklif edil
miştir. Zira, bu konuda özellikle saçlar, çubuklar ve 
profil stokları Türkiye'de oldukça yüksek düzeyde idi. 

Buna rağmen, aralarında otomobil galeri sahibinin 
dahi bulunduğu bazı şahıslara geniş miktarda permi 
verilmiş ve daha önce önerilmiş olmasına rağmen, 
Bakanlıklararası Kurulca kabul edilmemiş bulunan 
sıfır gümrükle yılın ilk 6 ayında ithalât plan hedef
lerinin c/c 258 oranında aşmış pik ve hurda hariç 
1 milyon 040 bin tona ulaşmıştır. Bunun 354,7 bin 
tonu kütük, 106,2 bin tonu saç taslağı, 258 bin ton 
çubuk ve 131 bin ton sıcak ve soğuk saçtır. Saç ve çu
buk ithalâtının % 90'ı gereksiz ve ihtiyaç fazlası ola
rak yapılmıştır. 

Bu sıfır gümrükle yapılan gereksiz ithalât Devle
te 1,6 milyar TL.'lık vergi kaybına yol açtığı gibi, 
Karabük ve Erdemir'de, stokların yüksek düzeye 
ulaşmasına yol açmıştır. Karabük'te 1 yıllık üretimi 
karşılayacak düzeyde yuvarlak stoku bulunmaktadır. 
Bu kuruluşta 1974 yılı toplam satışlarının % 89 ora
nında; Erdemir'de % 28,5 oranında Ağustos 1975 iti
bariyle stok meydana gelmiştir ve de dolayısıyle üre
tim de düşmüştür. Bu durumun ekonomiye yükü, 
esasen kıt olan kamu malî kaynakları bağlamaktan 
öte, bir faiz ve depo masraflarını yüklemektedir. 
Buna rağmen bu kesimde yakından uzaktan hiçbir il
gisi olmayan kişilere bile permi verilerek ithalât yap
tırılmıştır. Bu ithalâtın, dış pazarlardaki fiyatların çok 
üstünde tescil ettirildiği, böylece de önemli miktar
da döviz kaçırılmasına olanak verildiği de söylen
mektedir. Örneğin; 250 dolar ton, yani 3 750 TL. 
kadar olan yuvarlakların altı aylık ortalama ithal fi
yatının 5 125 TL.'dan, 190 dolar; yani 2 850 TL. olan 
kütüklerin ortalama ithal fiyatının 3 376 TL. ton 
olarak tescil ettirildiği belirtilmektedir. 

Yıllık programlarla Sümerbank çerçevesi içinde 
gerçekleştirilmesi öngörülen ve her yıl yeterli ve ge
rekli kaynak tahsil edilen, Dünya Bankası ve diğer 
yabancı kredi örgütlerinin vermeyi istekli göründük
leri bu üç projenin amacı ithalâtı önlemektir. An
cak, 1975 yılında, biraz önce ifade ettiğim gibi, bu 
üç önemli proje için hiçbir harcama yapılmamıştır. 
Neden? 

Son 10 yılda Türkiye'nin ithal ettiği tekstil maki
neleri tutarı 10 milyar lirayı bulmuşken, Sümerbank' 
m 1933'lerden beri modernize edilmemiş eski iplik 
fabrikaları, yeni yatırımların gerektirdiği Diyarbakır, 
Adana ve Karaman'a eklediği 125 iğlik iplik makine
leri ve diğer tekstil projelerine 1 milyon lirayı aşan 
ödemeler yaparken, projesi hazır ve kuruluş yeri ha
zır olan tekstil makineleri fabrikasını niçin kurma
maktadır? 

Bu yatırımların geciktirilmesinde özel sektörün do
laylı yoldan desteklenmesi amaçlanmaktadır, denmek
tedir. Bu hususta Sayın Bakanın görüşünü rica ediyo
ruz. 

Bir sorun da Sümerbank ile ilgilidir. 
Bilindiğine göre Sümerbank'ın 1973 yılı yatırım 

Programına 73-00-40060 proje numarası ile alman kot 
bezi fabrikasının kurulması amacı ile Devlet Planla
ma tarafından yeterli ödenek ayrılmış, Sümerbank'ın 
bir önceki yönetimince proje hazırlanmış, fabrikanın 
kuruluş yeri seçilmiş, arsası alınmış ve dört yabancı 
firmadan teklifler alınmışken, bu projeden birden bire 
vazgeçildiği öğreniliyor ve bu projenin Hacı Ömer 
Şirketine terkedildiği söylenmektedir. Doğru mudur? 

Diğer bir soru : 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun bir vasıflı 

çelik projesi vardı, projesi hazırdı, son zamanlarda 
aniden vazgeçildiği söylenmektedir. Bu vasıflı çelik 
projesi olayı nedir ve niçin son safhasına gelmişken 
bu projenin uygulanmasından vazgeçilmiştir? Sayın 
Bakanın bu sorumuzu da yanıtlamasını rica ediyoruz. 

Şimdi de biraz demir - çelik ithali konusuna de
ğinmek istiyorum. 
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Bu suretle 1975'in altı ayında yurt dışına 60 mil
yon dolar kadar döviz kaçırıldığı söylenmektedir. 

Yüksek tescil ettirilen fiyatlar, aynı zamanda it
halâtçıların ticaret kârlarını da düşük göstermelerine 
imkân vermektedir. Demir - çelik sektöründe normal 
kâr hadleri kiloda 5 - 1 0 kuruş iken, bugün ithal 
mallarında geçerli kâr oranı 1,00 TL./kg. üstünde oluş
maktadır. Bu suretle 1 milyon ton/ithalât ticaretinden 
haksız ve fahiş kâr 1 milyarın üstüne çıkmaktadır ve 
yüksek ithal tescil fiyatından dolayı Gelir veya Ku
rumlar Vergisi tahsili de şüpheli bulunmaktadır. 

Ayrıca Avrupada demir - çelik satışları genellik
le kredili yapılmakta, aracı bankalar yüksek faiz 
karşılığı ithalâtı finanse etmektedir. Bu suretle de 
Türkiye, bu tip kredici yurt dışı kuruluşlara gereksiz 
döviz ödeme durumunda kalmaktadır ve yüksek fi
yatlı ithalât, iç fiyatları da dolayısıyle etkilemekte
dir. 

Soru 1. — Dökümcü olmayan bazı kimselere dahi 
ithalât müsaadesi verilirken Türkiye Demir - Çelik 
İşletmesinin 700 bin tonluk ithalât bağlantısı anlaş
ması yaptığı halde ithal müsaadesi niçin 18,6 bin ton
da durdurulmuştur? 

Soru 2. — Dökümcü olmayan bendeki listeye gö
re 22 şahıs ve şirkete, demir - çelik ithal müsaadesi 
vermenizin nedeni nedir? 

Dümeks Pamuk Ticaret Şirketi, Özgüven Matba
ası, Rişar Fermanoğlu gibi bir şahıs. 

Soru 3. — Karabük'ün pik için 101 dolar/ton pro
fil köşebent için 230 dolar/ton, kütük için 190 do
lar/ton üzerinden bağlantıları varken, ithal müsaa
desi vermeyip, kütük için özel teşebbüse ortalama 
220 dolar/tondan ithal izni verilmesinin nedeni ne
dir?» 

Soru 4. — Sanayide kendileri kullanamadığı hal
de ticaret amacı ile belge alanlar olduğu söylenmek
tedir. Örneğin Çelik Endüstrisi TAŞ'ne 12,5 bin/ton
luk ithal izni verildiği söyleniyor. Doğru mudur? 

Soru 5. — istanbul'da bir otomobil galeri sahibi
nin piyasadan satın aldığı permilerle 5 bin ton yu
varlak demir ithal ettiği söyleniyor. Bu da doğru 
mudur? 

Sayın senatörler; 
Buraya kadar yaptığımız konuşmamızı toparlaya

cak olursak, bilindiği gibi bir ülke ekonomisi içinde 
sanayii; bir yönden kendi gelişmesi ve yapısal deği
şikliğini yaratırken aynı zamanda üretim araçlarım 
geliştirmekte ve yeni üretim ilişkileri değişiklikleri 

oluşturmakta, bu suretle de toplum yapısını sürekli 
olarak değiştirmekte ve kendi karakterine göre o top
lumu oluşturmaktadır. Üçüncü Planda belirtildiği gi
bi sanayimizin bu aşamasında çağdaş teknoloji üre
ten bir sanayi yapısını gerçekleştirmek somut bir he
def olarak saptanmış bulunmaktadır. 

Ancak, Üçüncü Planın uygulanmasında özellikle 
son yıllarda Planın ve Devlet Planlama Örgütünün 
bir kenara itildiğini parti çıkarları ve kişisel çıkarlar 
için verilen kararlara Plan ve Planlama Örgütünün 
araç yapıldığı, yapılmak istendiği görülrrîektedir. Bu 
tutum Anayasanın 129 ncu maddesine aykırıdır. 

Kamu gelirlerinin, kamu tasarruflarının ve Devle
tin malî kaynakları Anayasanın 41 nci maddesi ve de 
129 ncu maddesi gereğince artırılacağı ve bu kaynak
ların toplum yararına, halkın tümünün yararına kul
lanılacağı yerde, bilinçli olarak bir mutlu azınlık des
teklenmekte ve de bu yolla o mutlu azınlığın içinde 
yer almaya çalışılmaktadır, 

1976 yılı Bütçe Kanunu ile Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin % 49 hissesinin satılması yetkisi istenme
si ve de Devlet Planlama Teşkilâtına rağmen Baş
bakanlıkta özel teşebbüsün de katılacağı ve ekono
mik kararların da alınacağı bir komite kurulmasına 
yetki istenmesi, Hükümetin; ekonomiyi, özel girişim
cilere devşirmeyi ve ekonomiyi onların yönetimine 
devretmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu tutumla 
Hükümet, kamu kuruluş ve kamu kaynaklarının kul
lanılmasını ve de ekonomik kararlar alınmasında yet
kisiz kimselerin etkinliğini yasalaştırmak istendiği gö
rülmektedir. Bütçe Kanunundaki bu maddenin Ana
yasanın 4 ncü, 41 nci ve 129 ncu maddelerine açıkça 
aykırı olduğunu görmekteyiz. Devlet, Anayasanın 
42 nci maddesine göre çalışma yaşına gelen kadın ve 
erkek her Türk'e iş vermekle yükümlü iken Hükümet, 
malî kaynaklarının sınırlı olduğu gerekçesi ile bu 
yükümlülüğünü Anayasaya aykırı olarak yerine getir
memektedir. 

Diğer taraftan Devleti; malî kaynaklarını güçlen
dirici yatırımlarından örneğin otomotiv endüstrisin
den yoksun ve bu kârlı iş alanını özel teşebbüse bırak
maktadır, 

Hükümetin bu tutumu, gerçekleştirilmesi müm
kün bulunan birçok ağır sanayi tesislerinin kurulma
sını geciktiriyor. Diğer taraftan kamu kaynaklarının 
çeşitli araç ve işlemlerle yabancı sermaye ile bütün
leşmiş özel teşebbüse aktarmaya devam ediyor. Ka
mu yararına olan birçok girişimleri yapmaktan ıs
rarla kaçınıyor. Bu tutum vatandaşlarımıza geniş 
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ölçüde iş imkânı yaratacak emek - yoğun birçok 
projenin birikmesine, örneğin, 1976 yılı başında pro
je demetini 440,3 milyar liraya çıkarırken, 3 mil
yona yakın işsiz vatandaşlarımızın sayısının mevcut
larına ilâveten her yıl 600 - 700 bin çoğalmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bağlayınız. 
M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Bitti, bağlıyorum. 
40 milyonluk Türkiye'de bilinen işsizlerin sayısı 

3 milyona yaklaştığı halde, ciddî hiç bir tedbir alın
mamaktadır. Hükümet, Devletin hemen hemen bütün 
malî kaynaklarının istihdam yaratma gücü çok sınırlı 
olan özel teşebbüsü desteklemeye, onun aracılığı ile 
sanayileşmeye çalışmaktadır ve sıkıyönetime kadar 
varacak olan birtakım tedbirlerle işsiz vatandaşlarımı
zı özel teşebbüs için ucuz emek haline getirme imkân 
ve çarelerini araştırmaktadır. 

Oysa, bütün ekonomiyi çekip sürükleyeceği düşü
nülen sanayi sektörü içinde imalât sanayiinde özel 
teşebbüsün yatırım malları kesimindeki yatırımlarının 
gerçekleşme oranı yatırımlarının çok düşük tutulmuş 
olmasına rağmen, 3 yıl ortalaması ancak yüzde 65,3' 
tür. 

işte Türkiye Hükümeti, bu iktisadî ve sanayi po-
litikasiyle böylece süratle ve de hızla kalkınmakta
dır. thracaat kapasitesini artırmayan, buna karşın it
halâtı çığ gibi büyüyen Türkiye'nin bu sınırlı kapasi
teli ekonomisini ayakta tutbilmek için Hükümet, bu 
yıl beklediği kredileri alabilirim ümidiyle AET'ye ve 
de Üçüncü Ülkere çok büyük ödenler vermekte her
hangi bir sakınca da görmemiştir ve de AET'ye Tür
kiye'ye karşı taahhüt ettiği yükümlülüklerini yerine 
getirmezken, Hükümet AET'in isteği gereğince 1976 
yılı dış ticaret dengesini Türkiye için çok daha kötü 
koşullara sürükleyeceği açık olan ödünlü ithalât re
jimini ilân etmiştir. Bu tutuma, hatta özel teşebbüs 
dahi isyan etmiş bulunmaktadır. Türkiye AET iliş
kileri kanımca en kısa zamanda TBMM'nce ele alı
narak gözden geçirilmeli. AET, bu kendileri için 
ödünlü durumda İsrar ederlerse AET'den çıkılmalı
dır. Uygulanmakta olan ithal rejimi, her bakımdan 
Türk halkının aleyhinde bir avuç mutlu azınlık ve 
yabancının çıkarına çalıştığı herkesçe bilinmektedir. 
Ekonomik bağımsızlığını bir daha içinden çıkılma
yacak bir duruma süratle sürüklemektedir. İthalâtın 
Devlet eliyle yapılması, sorunu kesin ve kaçınılmaz 
çaresi olduğu kanısındayız. 

1973 -1975 döneminde imalât sanayii ithalât ger
çekleşmesi, toplam ithalât gerçekleşmelerinin % 90*ı 
kadarım oluşturmaktadır. 

İmalât sanayii ithalâtında görülen plan hedefle
rinden sapmalar esas olarak petro - kimya, de
mir - çelik, tarım alet ve makineleri ile karayolu 
taşıtları imalât sanayiinden ileri gelmektedir. 

Görüldüğü gibi bütün bu sanayi kesimleri kamu 
İktisadî teşebbüslerinin yatırım yapmaktan alıkon-
duğu veya yatırımlarının geciktirildiği sanayilerdir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Gürsoytrak. 

M. B. GRUPÜ ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Tamam, bağlıyorum, efendim. 

Bu hatalı sanayi politikasının uygulanması, Tür
kiye'yi her yıl artan miktarda döviz kaybına neden 
teşkil ettiği gibi, ekonomik yönden yabancı ülkelere 
daha çok bağımlı hale getirmekte, dolayısıyle Dev
leti güçsüz bırakmakta ve halkı yoksul duruma sü
rüklemektedir. 

Sanayi politikası, sanayiinin yapısını değiştirecek 
ve hızlandıracak yönde kamu iktisadî teşebbüslerinin 
öncülüğünde, millî bir sanayii geliştirecek yönde sap
tanıp uygulanmadıkça, Türk ekonomisinin, sosyal 
yapısının ve siyasal düzeninin olumlu, yönde, Ana
yasa doğrultusunda gelişebileceğini mümkün görmü
yoruz. 

1976 yılı bütçesinin uygulanmasında sayın Ba
kanlığa başarılar diler, sayın Senatoyu saygılarla se
lâmlarım. (C. H. P. ve M. B. Grupu sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürsoytrak. 
Adalet Partisi Grupu adına ikinci kez söz talep 

ediliyor mu?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına?.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Evet efendim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Önergeyle Sayın Üstünel'in söz hakkı grupunca 
bildirilmiştir, Yüce Genel Kurula arz ederim efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İcabında tekrar 
talepte bulunuruz Sayın Başkan. Başka gruplar is
temiyor diye hayır dedim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, söz hakkınız var. 

Buyurun Sayın Üstünel. 

C . H . P . GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(İstanbul) Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz eskiden beri 
Türk ekonomisinin geniş bir endüstri bazına otur
tulmasını ve bu bazın güçlü ve sıhhatli bir büyüme 
potansiyeline kavuşturulmasını istemişizdir ve bugün 
de bunu istiyoruz. 

Bu nedenledir ki, biz özellikle son 10 yıl içinde 
Türkiye'de yalın kat bir sanayileşme yerine, derin
liğine bir sanayileşme istemişizdir. Türkiye'de mon
taj sanayiine dayanan bir sanayileşme çabası yerine 
makine yapan makinelerin, fabrika kuran fabrika
ların yapılmasını istemişizdir; ama 1966'dan bu yana 
Demirel hükümetleri hep tersini yapmışlardır. Yal
nız, bu yıl nasılsa Hükümet sözcüleri ilk kez olarak 
fabrika yapan fabrikalardan ya da makine yapan 
makinelerden söz etmeye başlamışlardır ve yıllık 
programda ağır sanayie geçişten söz edilmiştir. Biz, 
bunu, Hükümetteki sanayie önem veren bir partinin 
varlığına bağlamak istiyoruz. Yani, ortaklardan bir 
tanesinin, ciddî sanayileşmeye önem veren bir parti 
olması, Hükümetin tutumunu bu yönde etkilemiş
tir, diye kabul ediyoruz; ama uygulamaya geldiğimiz 
zaman görüyoruz ki, uygulamada bir hayli fark var 
söylenenden ve imalât sanayiimizin yapısal sorunları 
yine çözüm bekler durumdadır. 

Bu yapısal sorunları kısaca başlıklar olarak or
taya koyarsak, Türk sanayiinin önemli bir kısmı tü
ketime dönük bir sanayidir. Türk sanayiinin önemli 
bir kısmı dövize dönük bir sanayidir. Yani, ithal 
malı hammaddeye, malzemeye ve girdilere dayanan, 
parçalara dayanan bir sanayidir. Yine Türk sanayii
nin önemli bir kısmı, içe dönük, iç pazara dönük 
pahalı üretim yapan bir sanayidir. 

Şimdi, bunun nasıl böyle olduğunu, birkaç gün 
önce yayınlanan yıllık programdan, 1976 progra
mından rakamlar vererek resmî belgeden ortaya koy
maya çalışalım. Üçüncü Beş Yıllık Plan, Türkiye'de 
ciddî bir sanayileşmenin kurulmasını amaçlamış; ara 
mallan sanayiinin kurulmasına yönelmeyi emretmiş; 
buna rağmen son üç yıllık uygulama, bu amaçlardan 
önemli sapmalar olduğunu ortaya koymuş. Yıllık 
programın Resmî Gazete'de yayınlanan belgesinin 
5 nci sayfasındaki tablo 9'da plan hedefleri ve ger
çekleşmeler olarak üç yıllık uygulamanın bilançosu
nu veriyor, Planlama. Burada bakıyoruz ki, Türk ima
lât sanayiinin alt sektörler itibariyle planla karşılaş
tırmalı olarak üç yıllık toplam yatırım büyüklükleri 
şöyle olmuş: 

Tüketim malları sanayiinde toplam olarak, özel 
sektörde yüzde 174,94, yüzde 175 gerçekleşme var; 

Yani plan hedefinin yüzde 75 üstüne çıkılmış, kamu 
kesiminde yüzde 32,4 üstüne çıkılmış. Ortalama ola
rak toplam tüketim malları sanayiinde plan hedefi
nin üstünde yüzde 63,22 gibi bir gerçekleştirme var. 
Buna bakıp da övünme olanağı yok. Çünkü, bu 
tüketim malları sanayii plan hedefinin üstüne çıktı
ğı ölçüde, Türkiye'ye tüketimi genişletmek ve bu 
tüketimi söndürmek için ithalât yapmak zorunluğu-
nu da birlikte getirmektedir^ Oysa ara malları sa
nayiinde; yani diğer sanayilere mal üretecek ara 
malları sanayiinde plan hedeflerinden geride kalma 
söz konusudur ve burada gerçekleşme yüzde 89'dur. 
Geride kalma var; fakat faz lada önemli değil. Ama, 
bunun alt kesimlerine inildiği zaman, örneğin kâğıt 
sanayiinde, ara malları endüstrisinin kâğıt sanayii 
bölümünde geride kalma yüzde 53tür, gerçekleş
me yüzde 47'dir. 

Yatırım malları sanayiine geldiğimiz zaman, ger
çekleşme kamu kesiminde yüzde 30, tüm sektörler
de yüzde 55'tir; yani kamu kesiminde 1/3'ü bile 
gerçekleşmemiş, 2/3 geride kalma var, özel sek
törde yüzde 45 geride kalma var. Toplam olarak 
yüzde 45 - 46 gibi bir geride kalma söz konusu. Bu
nun alt dalarına geldiğimiz zaman, bizi çok ilgi
lendiren makine imalât sanayiinde, tarım aletleri 
ve mikaneleri sanayiinde geride kalma tarım kesi
minde yüzde 83'ü bulmakta, yani uygulamada ba
şarı ancak yüzde 17. 100 planlanmış 17'si gerçek
leşmiş. Özel sektörde 100 planlanmış 39'u gerçek
leşmiş. Toplam ancak yüzde 32, geride kalma yüz
de 70'e yakın. 

Gemi inşatmda bu çok daha korkunç bir dü
zeye ulaşıyor. Çünkü burada gerçekleşme, üç yıl 
içindeki gerçekleşme planlananın sadece yüzde 4'ü. 
Yüzde 96 geride kalmışız; yani fiilen hiçbir şey yap
mamışız. 

Bunlar yatırımlardı. «Ara malları ve yatırım 
malları sanayii kuralım» diyoruz. «Makine yapan 
makineler, motorlar, traktörler, tarım aletleri» ya
palım demişiz, plan bize bunu emretmiş, Parla
mento hükümetlere bu direktifi vermiş; ama uygu
lama üç yıldan beri böyle. 

Üretime geldiğimiz zaman, yine bu program 
belgesinin 45 nci sayfasındaki tablo 93'ten rakam
lar okuyorum: Üçüncü Plan, tüketim malları üre* 
ten sanayilerde üretim hedefi olarak 1975 yılında 
yüzde 7,4 büyüme hedefi koymuş. Oysa, Program 
hedefi olarak yüzde 7,4 ile yetMImemiş, sığmamış 
kabının içine, yüzde 9,7 programlanmış, gerçekleş-
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me yüzde 13,6. Üretimde de yatırımdakine benzer 
bir şekilde program hedefinin üstüne taşılmuş ve 
1976 programı olarak da yine program hedefinin 
yüzde 5'ten fazla, daha üstünde, yüzde 12,6 bir 
hedef saptanmış. Demek ki, plan «yüzde 7,4 bü
yüyecek Türkiye'de tüketim sanayii» diyor, hal
buki programlar yüzde 12,6*ya göre hazırlanıyor. 
Bunun adı da «plana göre program hazırladık, prog
rama göre de bütçe hazırladık» oluyor. Böyle bir 
şeyi, kendi belgeleriyle bile bu Hükümetin kendisi-
ni savunması olanağı yoktur, 

Ara mallar sanayiinde yine buna benzer şeyler 
görüyoruz. Kâğıt sanayiinde plan yüzde 14,3 bü
yüme hızı planlamış, 1975 yılının gerçekleşmesi üre
timde yüzde 2,2'den ibaret. Onun için kâğıt kara
borsada ve 1976 programı için de yüzde 6,9 plan
lanmış. Demek kü, planın verdiği hedefin yarısı
nı bile programa koymamışsınız, ondan sonra da 
gelip bize burada, plana göre program hazırladık, 
ona göre bütçe hazırladık diyöbiliyorsunuz. 

Aynı hastalığı tarım aletleri ve makinelerinde 
görüyoruz; fakat bu kez planın yüzde 17,4 büyü
me hedefi vermesine rağmen, 1975 yılındaki 'büyü
me hızı yüzde 8,7'de kalmış; ama 1976 hedefi için 
yüzde 21 konmuş buraya ki, belki aradaki farkı 
telâfi ederiz diye. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu rakamlardan da ortaya çıkıyor ki, Türkiye'de 
imalât sanayiinin önemli hastalıklarından biri, tüke
time dönük olmasıdır ve bunun da temelinde hiç 
kuşkusuz, daha önce toplumun yapısında, gelir 
bölüşümünde ve izlenen politikada tüketimin libere 
edilmesi, başıboş bırakılmasından doğan bir sonuç 
ortaya çıkmaktadır. 

Gelir bölüşümü bu denli adaletsiz olursa ve 
Türk toplumunda tüketimin alabildiğine artması için 
özel teşvik tedbirleri alınırsa, vergiler buna göre 
düzenlenirse, sonunda bir konsümast politika izlen
miş demektir ve endüstrinin buna cevap verecek 
biçimde gelişmesi de doğaldır. Onun için, aslında 
belki de tam haklı olabilmek için Sanayi Bakanlığı 
Bütçesinin eleştirisi olarak değil, bunu tüm ekono
mi politikasının eleştirisi olarak ortaya koymamız 
gerekıir; ama yine de Sanayi Bakanlığının imalât. 
sanayiündekii bu yapısal bozukluğu, bu plan hedefle
rinden sapmayı Hükümet içinde dile getirmesi ve 
ona göre politikayı yeniden düzenlemesi gerekirdi 
sanırız. 

I İkinci hastalığı Türk imalât sanayiinin, dövize 
I dönük sanayileşme olmasıdır demiştik. Bu hastalık 
I da 1966 ilâ 1970 yılları arasında özellikle, Türk pa-
I rasının gerçek değerimi korumaması nedeniyle ortaya 
I çıkmıştır, imalâtçılar, sanayiciler doları 9 lıira-
I dan resmî kurdan alıyorlar, ucuz hammadde ve 
I girdiler sağlıyor ve içeride de mallarım çok yüksek 
I kârlarla istedikleri fiyattan satabiliyorlardı. Bunun 
I ortaya çıkardığı bir hastalık. Bu nedenle, yerli 
I malzemeyi kullanan, yerli hammaddeyi değerlendli-
I rip, dünya pazarlarında satmaya çalışan bir ciddî 
I sanayileşme kurulmamış, onun yerine hazır, ucuz 
I girdileri hammaddeleri veya bitmek üzere olan, ço-
I ğu imal edilmiş olan birtakım girdileri alıp, parça-
1 lan motorları getirip ufak bir operasyondan sonra 
I bir montaj, bir boya, yahut şişeleme, ambalajla-
I ma ve piyasaya sürüp, yüksek fiyatlarla, yüksek kâr-
I larla satma... 

I İthalâtın bu kadar kolay ve bu kadar kârlı ol-
I duğu, yani 14 - 15 lira olan doları, yıllarca biz 
I 9 liradan sattık ve bununla ithalât yapan sanayiciler 
I de ithalâta dönük endüstriyi çok daha kârla gördü-
I 1er ve bu sonuç, bu bozuk yapıdaki imalât sanayii 
I ister istemez ortaya çıktı. 

I Üçüncü neden: ithal ikamesine ağırlık veren bir 
I politika izlendiği için, içe dönük bir sanayi kurul-
I du. Bugün Türkiye sanayii çok pahalıya üreten bir 
I sanayidir. En basit işlemleri yapmakla yetinen yüzey-
I sel ve yalınkat sanayii dediğimiz, yani birçok şey-
I leri hazır getirip, sadece basit bir iki operasyondan 
I sonra bitmiş, dayanıklı bir mal olarak tüketiciye 
I sunan basit atelyeler veya sanayiler dahi bu işlemi 
I çök pahalıya yapmakta ve üzerinden büyük kârlar sağ-
I lamaktadırlar ve dışa dönük, ihracata dönük, 
I dünya pazarlarına mal satabilen endüstriler olmak-
I tan çok uzaktırlar. Bunların tabiî büyük çoğunluğu 
I böyle, bir iki istisna olabilir. 

] (Bu yapısı ile Türk imalât sanayii, kolay kolay dı-
I şa açılabilecek durumda değildir, içeride çok bü-
] yük kârlarla, büyük kolaylıklarla enflâsyonist bir 
I pazar ortamı içinde malını satması mümkünken, dı-
I sarıya gidip, dünyanın sanayileşmiş, kurt sanayi 
I firmaları, teknolojik bakımdan üstün ve pazarlama 
I tecrübesi oton firmalara karşı rekabet ederek o pa-
I zarlarda kendi ayaklarına yer etmek, yer bulimak 
I imkânını bulamamaktadırlar, bu yönde bir çaba da 
I harcayamamaktadırlar. Bunun temeline inmek ve 
J ona göre yeni bir politika düzenlemk zorundayız. 
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Neden bunun zorundayız?.. Bu yıl, çok açık 
seçik bir şekilde ortaya çıkmıştır, değerli arkadaş
larım. Çünkü bu yıl Türk imalât sanayii, kurulu ka
pasitesinin girdilerini bilse kullanabilecek, bulabile
cek satın alabilecek durumda değildir. Bugün, ku
rulu kapasiteyi çoğu tüketime dönük, bu imalât 
sanayiini, 1975 yılı içindeki üretim kapasiteleri dü
zeyinde çalıştırabilmek için, lüzumlu hammadde ve 
girdilerin, yedek parçanın ve malzemenin satın alı
nabilmesi için Türkiye'nin diğer zorunlu ihracatı 
dışında, en az 5 - 5,5 milyar veya daha gerçekçi bir 
tahminle, 6 milyar dolarlık ithalât yapması gerekli
dir. Oysa Türkiye'nin ithal kapasitesi, normal, ih
racatından ve işçi dövizlinden elde edeceği dolar
ların miktarı, 3 milyar doları geçmez. Buna, dö
viz rezervlerimizi tamamen erittiğimizi, milletler ara
sı para fonundan veya diğer kredi müesseselerinden 
bir miktar kaynak eklediğimizi kabul etsek, normal 
kaynaklarla, bu ithalâtımızı 4 milyar dolara çıka
rırız. Bunun üstünü, ya olağanüstü koşullarla çok 
kısa vadeli, çok ağır şartlarla kredi bularak sağlaya
biliriz veya imalât sanayimizi bugünkü üretim düzey
lerinin altına indirmek zorunda kalırız. Böyle bir 
durumda, Türkiye'nin yeni bir sanayileşme strate
jisi izlemesi, ekonomik büyümesini durdurmaması 
bakımından hayatî bir önem taşır. 

Eğer biz, Türkiye'de sanayileşme hamlesi zede
lenmesin, durmasın, aksamasın istiyorsak, pahalı 
ve içe dönük sanayiler kurmaktan vazgeçmek zorun
dayız. Onun içindir ki, ileri teknolojileri en uy
gun ve optimal teknolojileri bulup Türkiye'de opti-
mal ölçekler içinde, yani büyük çapta üretimin kârlı 
olduğu alanlarda iç pazarı düşünmeden, dünya pa
zarlarına dönük, dışarıya dönük üretim kapasitele
rini kurarak, dünya pazarlarında kendimize yer et
mek zorundayız, yer kazanmak zorundayız, bunu 
yapabildiğimiz taikdirde, sanayileşme hızımızı koru
yabiliriz, hatta plan hedeflerinde tutmak değil, aşa
biliriz de ileriki yıllarda; ama bunu yapamazsak, bu
güne kadarki ağır aksak gidişimizi, bundan sonra 
sürdürmemiz olanağı yoktur. 

Burada kısaca Ortak Pazar sorununa da değin
mek istiyorum: Diğer sözcü arkadaşlarımız da de
ğindiler. Bu konuda. Ortak Pazar gerçekten birçok
larımıza bugüne kadar bize sanayileşme yönünde 
ciddî bir engel olacakmış gibi gözükmedi. Cumhu
riyet Halik Partisi hariç. Cumhuriyet Halk Partisi, 
1966 - 1967 yılından itibaren, ciddî olarak bu ko
nuda 1964'te yapılmış olan siyasî tercihin gereğinin 
yapılması zorunluğunu ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Sayın Üstüne!, söz süreniz şu an
da dolmuş bulunuyor, lütfen bağlayın efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Türkiye'min Ortak Pazar karşısında. 1964 yılında 
alınmış olan siyasî teroih kararına uygun biçimde 
ve yönde sanayileşmesi gerçekleştirilmemiştir. Türk 
toplumunu ve Türk ekonomisini Ortak Pazara hazır
lamak için hiçbir ciddî çaba harcanmamıştır, tama
men ters yönde bir çaba harcanmıştır ve Türk eko
nomisi bugün 1964 - 1965 yılındaki kadar bile Or
tak Pazara girmek için, Ortak Pazarla ekonomik 
entegrasyon, (siyasî entegrasyonu bıraktık) için 
hazır durumda değildir, tam anlamı ile hazırlıksız
dır. Buna rağmen, Hükümet 1976 yılı başında 
gümrükleri azaltarak, düşürerek Ortak Pazar ülke
lerine karşı ve liberasyon oranını yükselterek, Türk 
ekonomisinin gereğini ve Türk sanayiinin istikbali
ni biç hesaba katmadan bir sorumsuz karar almış
tır. Bunun sonuçlarına Türk sanayicisi önümüzde
ki aylarda ve yıllarda katlanmak zorunda kalacak
tır. 

Sözlerimi bağlarken, sanayileşmenin ciddî bir 
olay olduğuna işaret etmek isterim. Sanayileşme 
teş başına bir ekonomik sorun değildir. Sanayileş
me bir toplum sorunudur ve toplum tümüyle sana
yileşmeyi amaçlamadıkça, buna hazır olmadıkça, 
bütün dinamikleriyle bu oluşuma katkıda bulunma
dıkça, ciddî sanayileşme olamaz. Bunun bir gere
ğini şurada açıkça noktalamak istiyorum: Türki
ye'de sanayileşme; her ülkede, her toplumda ol
duğu gibi, ancak sanayileşme yani sadece fabri
ka yapmak, bina yapmak, makineleri getirip koy
makla olmaz. Sanayileşmenin toplumsal gereklerini 
orta yere koymamız lâzım. Eğer sanayi başarılı ol
sun ve sürdürülsün istiyorsak. Bunun için de eğiti
min ve teknolojiyi absorbe etme kapasitesinin yük
seltilmesi lâzımdır. 

Çağ dışı kalmış birtakım hurafelerle, insanların 
kafasını dolduracaksınız, Orta Çağ düzeyinde eğitim 
vermeye kalkacaksınız, toplumdaki insanlara, ondan 
sonra da Türkiye'de motor sanayii, makine sanayii, 
uçak sanayii, tank sanayii kuracağız, diyeceksiniz. 
Bu mümkün değildir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ne alâkası var?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Onun için Türkiye'de ciddî sanayileş
meyi isterken, bu toplumun fertlerini, kültürünü, 
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eğitim düzeyini ve teknoloji bilgisini, becerisini de 
ona göre hazırlamamız, yani çağdaş eğitimi bütün 
müesseseleriyle, bütün düşünce sistemiyle getirmemiz 
gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sanayileşmek için Av

rupa maneviyatını terk mi etmiş?. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es

kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Biraz evvel bu kürsüde konuşan arkadaşımız, 

Üçüncü Beş Yıllık Planın tatbikatını ele alarak bir
takım meselelerin içine girmemiş olsaydı bu değerli 
zamanınızı meşgul etmeyecektim. Esasen kendileri 
de asıl konuşmalarının yerinin burası olmadığını da 
sözlerinin arasına sıkıştırarak geçiştirdiler. 

Her zaman arz ediyoruz sevgili arkadaşlarım. 
Sadece konuşmak için bu kürsüye geliniyorsa yazık 
ediliyor; ama bu kürsüye gelen kişilerin biraz da ge
ri dönüp izlerine balkması lâzım. 

/Şimdi, Üçüncü Beş 'Yıllık Plan hedefinden saptı
rılmış, sanayi yönünde ciddî tedbirler alınmamış 
buyurdular. Güzel sözler. Bir anda doğru kabul 
edelim. 

(Değerli arkadaşlarım; 
Hangi tarihte Üçüncü Beş Yıllık Plan yürürlüğe 

girdi?.. 1973. 1973'te Hükümet kimdi?.. Söylemiyo
ruz ismini.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Anla 
dik, anladık canım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — ikinci senesi, yani 1974'te Hükümet kim
di?.. Onu da söylemeyelim. E., şimdi, planı hede
finden saptırdınız diye diye tenkit ettiğiniz Hükü
met daha 9 aydır işbaşında. Ama daha geriye gider
seniz, o zaman Cumhuriyet Halk Partisine çok söy
leyecek sözümüz var. 

Bugün Türkiye'de Milletin ihtiyacını karşılayacak 
ve karşılamakta olan ne kadar ciddî eser varsa, o 
siizin beğenmediğiniz 1965'lerden sonra gelen Hü
kümet kurmuştur. Eğer memleketin selâmetini, hu
zurunu kalkınmasını isteyerek 1965'ten sonra iktida
ra gelen Hükümeti bugünkü tutumunuz gibi tahrip 
etmeyip de yardımcı olsaydınız, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan hedefinden saptırıldı, diye burada konuşma
nıza imkân bulunmazdı. Tahribatınıza rağmen Do-
ğu'dan Batı'ya kadar bu memlekette sanayiye dayalı 
çok eserlerin yapıldığını da biliyorsunuz. 
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Efendim, ağır sanayii yapılamamış.. Demir, çe
liğiniz ne kadar?. Enerjiniz ne?. Kendiniz şikâyet 
ediyorsunuz; teknoloji.. E., ağır sanayi kurulurken 
öyle kiprit kutusu yapmıyorsunuz ki, sayın profesör. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Her iyi şeyin karşısında sizli gördük. Mem
lekete hizmet etme yolunda her attığımız adımda çel
me takmaya çalıştınız.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Estağfurullah, 
estağfurullah. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi yerinizde oturup «Estağfurullah» 
demeyin, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve bugün 
Türkiye hudutlarını aşan değeri bilinen İstanbul Bo
ğaz Köprüsü hakkında da sizin profesör olarak fik
riniz vardı. Tenkit ettiğiniz o köprünün bugün rahat 
rahat hem üstünden geçiyorsunuz, hem de yine ıs
rar ederek; efendim, şu kadar masrafa karşı bu ka
dar gelir; ama bunun çevre yolları şu kadara mal ol
du gibi bir hesap.. Senede bedelini tahsil ediyorsun. 
Bundan daha iyi eser olur mu?. Her sene 300 milyon 
gelir sağlayan o eserden istediğiniz sanayi tesislerini 
kurmak imkânını da bulursunuz. 

Şimdi, şu tenkit ettiğiniz hususlar üzerinde gönül 
arzu ederdi ki, Cumhuriyet Halik Partisi adına yap
tığınız bu konuşmada tedbir koyasınız, tedlbir değer
li arkadaşım. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — İçe dönük de
ğil, dışa dönük yapın. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın ve 
müdahale etmeyin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
vamla) — İçe dönük sanayi kurulmuş da dışa dö-

*nük kurulmamış. Dışta kiminle rekabet edeceksin?. 
Dışta bir sanayi kurulmuş. Rahmetli Ataltürk de 
medenî milletler seviyesine çıkmayı arzu etmiş. Ne
den?.. Çünkü bizden çok ileride olduklarını gördüğü 
için. Biz de o hedefe varmak için koşuyoruz; ama 
siz gelip buraya şunu şunu kötü yaptınız, şunu da 
iyi yaptınız diyemiyorsunuz. 12 senedir ben bura
dayım, şu kürsüye gelen her Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşım her şeyi tenkit etmiş, her şeyi tahrip 
etmiştir. Lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin. 

Efendim, kâğıt sanayi gelişmemiş, hedefe ulaş
mamış... Evet, 3 tane kâğıt fabrikasını kuran Adalet 
Partisi iktidarı. Siz de geldiniz; 4 ncüyü, 5 nciyi, 
6 ncıyı, 7 nciyi kurdunuz da biz mani mi olduk ar
kadaşım?.. E., gülersiniz tabiî ya, gülersiniz. 
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BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Kendi progra
mınızı söylüyorum beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Peki, siz 10 ay iktidarda kaldınız, biz 
sizin gibi meseleleri siyasî düşüncemize göre abarta
rak getirmiyoruz ki, gerçekler ne ise onu koyuyoruz 
ortaya. 10 aylık döneminizde şu tarif ettiğiniz sap
tırılan plan yerine gelsin, diye neyi yaptınız?. Göste
rin bana. Doğu'dan Baitı'ya gösterin şu memleketin 
sinesinde şu eseri yaptık diye. Sadece Adalet Parti
si iktidarı döneminde temeli atılan, yapılan eserle
rin kordelâsını keserek hayranlığınızı bildirdiniz, be
yaz güvercinler uçurdunuz. Sizin yaptığınız işler bu. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Aynı 
şeyi siz de yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lüt
fen. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın İleri... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt
fen. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Güvercin uçurmak marifet değil, uçurdu-
ğunuz güvercinin de sonra arkasından pişman olma
manız lâzım. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Fazla 
uçarı konuşma. 

BAŞKAN — Sayın İleri... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Gelmiştiniz, Hükümet olmuştunuz. Ni
çin Hükümet güvercinini uçurdunuz da şimdi arka
sından koşuyorsunuz, otobüsle onu yakalamak için?.. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Onu se
çim bilir kimin yakalayacağını. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuş
mayın, müdahale etmeyin, çok rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Geçti o artık, seçimlerde bir kısım vatan
daşı aldatmanız. Çünkü verdiğiniz sözleri... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ne o se
çime gitmiyor musunuz yoksa?.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Se
çim, hodri meydan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok ri
ca ediyorum. Karşılıklı konuşmak da, müdahale de 
usule aykırıdır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Ucuzal, siz de sebep olmayın. 

/BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sa
yın Naljbantoğlu.. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, ben Sayın Başkandan izin al
dım, bu kürsüye geldim.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun.. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-

vamîıa) — Ben size teşekkür etmeye gelmedim ki, 
size bir şeyler söyleyeceğim. Lütfen dinleyin.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Biz size doğru 
yolu gösteriyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Doğru yol göstermiş. Çaycuma'da, Dala-
man'da, Aksu'da kâğıt fabrikasını yapmış Cumhuri
yet Halk Partisi de, biz gelmiş planı sapıtmışız. İs
kenderun'da Demir - Çelik Fabrikasını yapmış, kur
muş Cumhuriyet Halk Partisi, Seydişehir'de alümin
yum tesislerini kurmuş; biz mani oluyoruz sevgili 
arkadaşlarım. Sonra da... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Cebiniz
den mi yaptınız?... Türk Milletinin parasıyle yaptınız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, rica ediyorum kar
şılıklı konuşmayın... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikasının kurdelâsmı kim kesti?... 

BAŞKAN — Sayın İleri, lütfen müdahale etme
yin... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — O Ereğü Demir - Çelik için de Cumhuriyet 
Haîk Partililerin neler söylediğini biliyoruz... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ananızın, 
babanızın kesesinden yapmadınız. Milletin parasıyle 
yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın İleri, rica ediyorum efendim... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sizin Ereğli Demir - Çelikte ve Samsun Ba
kır İşletmelerinde neler yaptığınızı biz biliyoruz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Neler yap
mışız söyleyin. 

BAŞKA.N — Efendim, müdahale etmeyin, çok rica 
ediyorum. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Münaza
ra yapıyor, ben de cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, münazara karşılıklı konuş
mak suretiyle her iki tarafça uygulanıyor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — İstediniz, dayanacaksınız. Hani fikir öz
gürlüğü diye bağırıyorsunuz. Tahammül edeceksiniz. 
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ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Döndü
nüz seçim diyorsunuz, geçti diyorsunuz, herhalde se
çimden vazgeçtiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sabırlı olun, o da gelir, ömrünüz vefa eder
se görüşürüz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sayın üyeler, isterseniz 
biz Başkanlık Divanını terk edelim, siz burada serbest
çe münazara yapın. Usulleri bir tarafa bırakalım, kai
deleri bir tarafa bırakalım, diğer Hükümet üyelerini 
de çıkaralım siz burada tartışın. İstirham ediyorum, 
rica ediyorum. 

Siz buyurun Sayın Ucuzal. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkanım, şurada konuşmak benim 
mi hakkım, yoksa başkalarının mı?... 

BAŞKAN — Hakkınızdır efendim, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla — O halde. 
10 yıldır dinleriz; montaj sanayii... 
Değerli arkadaşlarım; 
Doğuştan itibaren her şey yavaş yavaş büyür ve 

inkişaf eder. Çocuk 7 yaşına gelmedikçe okula gön
deremezsiniz. Bir sanayi de başlangıçta bir yerden 
başlar, Mahzurlu tarafları varsa tenkitini yapın; Ama 
o beğenmediğiniz montaj sanayii de yeri geldikçe mem
lekete büyük hizmet etmektedir. Bir yerden bir yere 
geleceksiniz, şimdi bakıyoruz, birtakım ileri sanayi
nin içerisine girmek isteyen teşebbüsleri Devlet ola
rak görüyoruz; yürütemiyor. Geçen sene evvelki sene 
bu memlekette elektrik kısıtlaması vardı. Her halde bu
nun her gün kaç milyona mal olduğunu başlanılan 
işleri nasıl tehir ettiğini biliyorsunuz. Dört başı ma
mur imkânlara sahibiz de bu işi başlayıp bitirmemi
şiz gibi bizi hedef alarak tenkit etmeyin arkadaşlar. 
Şu üç senelik Üçüncü Plan döneminde bizim dokuz 
ay, sizin on ay, sizden evvelki başkalarının dönemleri 
var. Keşke bize yardımcı olaydınız, keşke tahribata 
devam etmeyeydiniz, keşke 1971'de bir muhtıra veril-
meseydi de bugün bu şikâyetleri yapmaya sen gelme-
seydin biz de çıkıp size bu cevaplan vermeseydik. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın üyeler; gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 

Kişisel görüşmelere başlıyoruz. Her ne kadar söz iste
yen yedi üyemiz var ise de bir kısmının burada olma
dığını müşahede ettiğimizden; lehte, aleyhte, üzerinde 
bir tasnife geçmiyoruz, söz isteyen üyelerin söz sırala
rına göre kendilerine söz vereceğiz. 

I İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın se-
I natörler; 
I Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının saygı değer men-
I supları; 
I Sayın grup sözcüleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
[ Bütçesi üzerindeki tenkit ve temennilerini dile getirdi-
I 1er. Bir bağımsız üye olarak ben de bu konudaki gö-
I nişlerimi açıklamaya çalışacağım. Ancak, sözlerime 
I başlamadan önce, huzurunuzda, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı mensuplarını saygıyle selâmlarım. 
I Türkiye'nin kalkınmasında Sanayi ve Teknoloji 
I Bakanlığının önemli rolünü hiç bir kimse inkâr ede-
I mez. Bu yıl öngörülen 5 milyar dolarlık ithalâtın çok 
J büyük bir kısmını ülkemizin sanayi yönünden kalkın

dırılması için gerekli ara mallarına ayrılmış olduğu 
j gözönüne alınırsa, bu yöndeki hizmetlerde sözü edilen 
I Bakanlığın yeri kendiliğinden anlaşılır. Türkiye'nin, 

gerçek anlamda kalkınabilmesi için hem modern tarı-
I ma ve hem de ağır sanayiye önem vermek zorundadır. 

Bunun için kurulmuş ve gelişmekte olan sanayimizi en 
i kısa süre içinde ağır sanayiye dönüştürmek hususunda 
| azamî çaba göstermemiz gerekmektedir. 
I Bir hukukçu olarak, burada, sizler gibi yıllardan 
I beri bu gibi Türkiye'nin kalkınması, sanayi yönünden 
I geliştirilmesi hususunda ömürlerini çürütmüş olan ar-
I kadaşlarımıza önerilerde bulunmak benim haddim de-
| ğil. En azından bir hukukçu olarak, bu mesleğe bir 
I nevi tecavüz sayılır; fakat buna rağmen bir kaç konuya 

değinmeden geçmeyeceğim. 

Bir yönden, Ortak Pazar ülkeleriyle politik temas-
I larla aleyhimize gelişmekte olduğunu haber aldığımız 
I bazı hususları ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer 
I yönden de hiç zaman kaybetmeden Orta Doğu ve Af

rika devletleriyle ticarî ilişkileri kurma yollan aran-
I malıdır. Bundan kaç sene evvel Kuzey Afrika ülkele-
I rinden Tunus'tu herhalde, bizim Türkiye'den bir buz-
I dolabı oradaki Fransız Alman buzdolapları içinde 
I birinciliği kazanmış ve o devlet tarafından Türkiye'den 
I buzdolabı alınmasına karar verilmişti; bunu belirtmek 
I istiyorum. 
I Gerçi son zamanlarda bu hususta oldukça önemli 
I adımların atılmış olduğunu duyuyoruz; fakat ben şah-
I sen yapılmakta olan çabaların daha da arttırılması ve 
I Afrika ülkelerini de içine alacak şekilde genişletilme-
I si gereği kanaatindeyim. 

j Her ülkede görüldüğü gibi, Türkiye'de de nispeten 
I gelişmiş yerlerle geri kalmış yöreleri vardır. Geri kal-
I mış yörelerin kalkındırılması bölgesel kalkınma plan-
I larıyle mümkün olacağı kanaatindeyim. Güney İtalya' 
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nın kalkındırılmasında bölgesel plan uygulanmış ve 
müspet netice alınmıştır. Sosyo ekonomik ve kültürel 
gelişmişlik dereceleri bakımından geri kalmış yöre
ler arasında da büyük farklılıkların bulunduğu bir ger
çektir. Erzurum, Elâzığ ve Diyarbakır illeriyle Hakkâri, 
Bingöl, Muş, Siirt ve Ağrı illeri arasında gelişme açı
sından büyük farklar vardır. Sosyal adaletin ve yatı
rımların bütün Türkiye'ye yayılması için Hükümetin 
aldığı kararları memnuniyetle ve sevinçle karşılıyoruz. 

Türkiye, politik yönden parçalanmaz bir bütündür, 
fakat geri kalmışlık açısından Doğu, Batı farkının 
mevcut olduğunu kimse inkâr edemez, tşte şu anda iş
başında bulunan Koalisyon Hükümeti, yatırımların im
kân nispetinde geri kalmış bu yerlere de kaydırılması 
için bütçede önemli miktarda geri kalmış yörelerdeki 
yatırımları teşvik fonu adında bir fon koymuş ve müm
kün mertebe 1976 yılı plan ve programlarında bu yö
relerde lafla değil, doğrudan doğruya icraatla eğilmeye 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

1973 yılından bugüne kadar bu yüce kürsüden de
vamlı olarak Doğu Anadolu'nun ve Muş'un sorunları
nı dile getirmiş bir üye arkadaşınızım. Doğu Anado
lu kelimesini sık sık ifade ettiğim için bazen de açık
lamaya mecbur kalıyordum. Gerçekten, 250 bin Muş'lu 
hemşehrimi mutlu kılan 1976 yılı plan ve programına 
konmuş olan Muş Şeker Fabrikasından bahsetmek is
tiyorum. 

8CO bin dönümlük Muş ovası, Erentepe, Malazgirt 
ve Bulanık ovaları, ayrıca 300 bin dönümlük bugüne 
kadar atıl bir vaziyette beklemişken şu anda iktidar
da bulunan Koalisyon Hükümeti 750 milyonluk bir pa
ra ile Muş'ta bir şeker fabrikası yapılmasına karar 
vermiştir. Her ne kadar herhangi bir temel atılma du
rumu yok ise de bir adım sayılır bizim için. İşte, şim
di Muş halkının yıllardan beri büyük sabır ve tevekkül
le beklediği şeker fabrikası 1976 yılı Programına alın
mıştır. Bundan evvel her fırsatta söz alıp Muş'ta şe
ker fabrikası niçin yapılmıyor diye tenkitlerde bulu
nan bendenizin şimdi koalisyon Hükümetinin Muş 
halkına gösterdiği bu yakın ilgi ve alâkadan dolayı Hü
kümete Muş halkı adına sonsuz şükranlarımı bildir
meyi en zevkli görev bilirim. Sayın Sanayi ve Teknolo
ji Bakanı Abdulkerim Doğru ve yakın mesai arkadaş
larına, Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Genel Müdür
lüğü ve mensuplarına hürmetlerimi arz etmeyi bir va
zife bilirim. 

Gerçi, fabrikanın henüz temeli altılmamış ise de, 
inşallah, Allah, fabrikanın temelinin de atılmasını bi
ze nasip eder. Şimdi o mutlu günü bekliyoruz. 

Sizleri hürmetle selâmlar, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı Bütçesinin ilk önce Bakanlık mensuplarına, da
ha sonra aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Buyurun Ahmet Nusret Tuna. Siz, her ne kadar 

yedinci sırada iseniz de Sayın Alâeddin Yılmaztürk 
arkadaşımızın vermiş olduğu önergeyle sırasını size 
vermiş bulunmaktadırlar; buyurun efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

Türkiye'mizin bir hayli dertleri var; fakat bu dert
lerin en başında geleni, maalesef, işsizlik mevzuudur. 
Bir aile reisi tasavvur buyurun ki, bütün maddî mane
vî varlığı ile çalışmak istemektedir. Her türlü eziyet 
ve cefaya amadedir, iş aramaktadır; fakat iş bulama
maktadır. Bu ıstırabın büyüklüğü cümlenizin malumu. 
Kırsal bölgelerden büyük şehirlere, sanayi bölgelerine 
vuku bulan akımlar o işsizlikten husule gelmektedir; 
yine, en verimli çağında bin bir sosyal sıkıntı ve ıs
tıraplara katlanarak yurt dışına giden genç yavruları
mızın ıstırabı yine bu işsizlikten ileri gelmektedir. Bu 
bakımdan Devletin üzerine düşen en büyük vazife iş
siz evlâtlarımıza, işsiz vatandaşlarımıza iş bulmak için 
çalışma şeklinde kendisini göstermektedir. Bu ne ile 
mümkün olacaktır? Bu mutlak bir surette sanayileşme 
ve bugün Bütçesini müzakere ettiğimiz Bakanlığın mu
vaffak olması ile mümkün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi, ben grupları adına konuşan arkadaşlarımı 
dikkatle dinledim. Üzüntüyle ifade edeyim ki; onla
rın getirmekte olduğu tablo ile benim görüşüm arasın
da büyük bir fark var. Yani bunu bir partizan görüş
le değil, bir siyasî görüşümüzü tatmin etmek için de
ğil; fakat, bunun hakikatlerin dile getirilmemesi şeklin
de tecelli ettiğine kaniyim. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bu zamana kadar sanayileşme yolunda bir hayli 
hamleler yaptık. Çalışmalar, gayretler sarf ettik. Sırf 
bugüne gelebilmek için bugün elhamdülillah, artık 
Türk sanayii ağır sanayi devresine geçmektedir. 1976 
Bütçesi Türk sanayi tarihinde belirli bir zamanı işa
ret etmektedir. Konuşan arkadaşlarımda buna en ufak 
temas görmedim. 
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Arkadaşlar; 
Evet, zayıf başladık; çünkü takatimiz müsait değil

di. Hangi hükümet, hangi devlet, hangi parti en iyi 
şekilde muvaffak olmak istemez; ama imkânlarımız 
mahduttu. Yıllarca çabaladık, çırpındık; elhamdülillah 
bugünkü merhaleye geldik. Bugün ulaştığımız merha
lede ağır sanayiye geçiş devresindeyiz. 

Şimdi, programa, plana baktığımız zaman görüyo
ruz ki; bugün İskenderun Demir - Çelik Fabrikası hiz
mete açılmış, Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası 
kurulmuş, hizmet yapma imkânları doğmuş ve yeni 
ağır sanayi, sayın profesörün buyurdukları makineler 
yapan makine fabrikalarının, fabrikalar kuracak olan 
fabrikaların kurulma devresine gelmişiz. Bu mutlu gü
nü, bu mutlu yılı elbirliği ile tesit etmemiz, çalışanla
ra şevk ve gayret vermemiz lâzım gelirken o kadar 
ağır bir tablo çizildi ki, bu güzel günlerin idrakinde 
bizi yeise düşürdü. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu yılki programda dördüncü Demir - Çelik sana

yiinin temelini de atacağız. Üç Demir - Çelik fabrikası 
kâfi gelmemiş, dördüncü Demir - Çelik fabrikalarının 
temeli atılacaktır. 

1976 yılından bu zamana kadar hasretini çektiğimiz 
her bütçe yılında söylediğimiz motor sanayii tahakkuk 
etmek üzeredir, motor sanayii tahakkuk edecektir. 

Yine bu 1976 yılında takım tezgâhları sanayiinin 
hazırlıkları yapılmıştır. Bunun temelleri atılacaktır. 

Yine bu devrede elektromekanik sanayiinin elekt
ronik sanayiinin, gemi sanayiinin, uçak sanayiinin te
melleri atılmaktadır. 

Pek çok işler meyanında arz ettiğim bu yatırım
lar ağır sanayinin yatırımlarıdır. Fabrikalar yapacak, 
fabrikalar kuracak sanayinin yatırımıdır. Bu hizmet
lerden her birisi bir faniye, bir iktidara ömrü boyunca 
duyacağı şereflerin en kutsisini verebilir; fakat duydu
ğumuz ve dinlediğimiz tablo milletçe ulaştığımız bu 
merhaleden hiç bahis edilmeme şeklinde tecelli etti. 
Tenkit etmekle beraber ulaştığımız merhaleden de hiç 
olmazsa kısmen bahsetmeyi biz arkadaşlarımızdan is
terdik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi ben 10 dakikada sözlerimi bitireceğim. Bu 

kısmı geçmeye mecbur oluyorum. Muhterem Bakanı
mızdan ricamız; Bütçeye konan tahsisatlar yanında 
iki milyar liralık bir fonun da konduğunu, bu yatırım
ların tahakkuk ettirilmesi için bu fonun da kullanıla
cağını görmekteysek de, bu kadar büyük hizmetlerin 
yapılması için bu yatırımlar azdır. Azdır; fakat imkâ-

I nımızm bu olduğu anlaşılıyor. Gayretleriyle, Hükümet 
I içerisindeki müşterek mesaileriyle buna daha fazla 
I imkân bulmalarını ve yıllardan beri hasretini çektiği-
I miz bu ağır sanayiye geçişte hizmetlerini teksif etme-
j lerini ve ödenekleri bulmalarını kendilerinden rica edi-
J yorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
j ikinci bir talebim : Anadolu'ya şöyle bir geçiniz. 

Bir devlet adamı geçtiği zaman milletin feryadı şu; 
bizim bölgemize de bir fabrika yapılsın. Türk köylü
sü, Türk milleti fabrikanın hasretini çekmektedir. Bu-

I nun için artık ıstırap çekmekte olduğumuz işsiz geçir-
j diğimiz günlere bu tesislerin, fabrikaların bir çare bu

lacağını biliyoruz; onun için milletçe fabrika istiyoruz. 
Bunun çin fabrika isteniyor. 

Türkiye'de vatandaş bu isteklerde haklı. Muhitinde 
iş bulamazsa diğer büyük ülkelere, büyük şehirlere 
gidiyor. Aileleri bölünüyor, çeşitli ıstırapların kaynağı 
oluyor. Bazı bölgelerde sanayi kesafetinden şikâyet 
var. Hakikaten sanayi o kadar birbirine karışmış ki; 
onların şikâyeti var. Diğer tarafta; büyük bir Ana
dolu, toprakları fabrikasızlıktan, bakımsızlıktan mus-

I tarip vaziyette. Yıllardan beri planlarımızda mevcut. 
Kıymetli Bakanımızın bu hususta hassasiyet gösterme
sini, fabrika hasreti çeken, işsiz bulunan bölgelere fab
rikaların kaydırılmasını ve dengeli bir şekilde sanayi
nin yurt sathına yayılmasını ve bunun kâğıt üzerinde 
kalmayıp fiiliyatta meydana çıkarılmasını istirham et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de mahallî dertten bahsedeceğim. 
Şimdi; «Orman» dendiği zaman elinizi vicdanınıza 

koyun, düşünün, neresi aklınıza gelir? Türkiye'de, 
«Orman» dendiği zaman; öyle zannediyorum ki he
pinizi ittifakla Kastamonu'yu düşüneceksiniz. Bir 
bölge ki; her tarafı ormanla kaplı. Üzerindeki servet 
milyarlarla ölçülmez, tirilyonlarla ölçülmez. Bu ka
dar büyük bir serveti var. Bu kadar büyük bir tabiî 
servete sahip. 

I Geçen yılki nüfus sayımına bakıyoruz, realite şu : 
I Türkiye'de nüfusu azalan iki vilâyet var : Birisi Kasta-
I monu, diğeri Bilecik. Milyarlık, tirilyonluk servetin 
I içinde ve civarında oturan ülkenin nüfusu çoğalmıyor. 
i Acaba kısırlıktan mı? Hayır. Evlâtlarının 120 bini Is-
I tanbul'da muhacirdir, 80 bini Ankara'dadır. 

I Muhterem arkadaşlar; 
1 Şimdi, şu imkânı olan bölge için yıllardan beri bir 
1 kâğıt fabrikasının kurulmasını talep etmekteyiz. Ha-
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zırlık yapılıyor; «oldu olacak» şeklinde bu ıstırap te
madi edip gidiyor. 

Orman bakımından, orman serveti bakımından 
Türkiye'de en üstün vasıfta olan bir bölgenin evlâtla
rına şu halin reva görülmemesi lâzımdır. Nüfusunun 
azalmaması lâzımdır. O bölgede doğan kimselerin mu
hitinde iş sahaları bularak çalışabilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna söz süreniz bir dakika da 
geçti, Lütfen bağlayınız efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Peki 
muhterem Başkanım, vakit de bir hayli geçti, sizi yor
mayacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Netice itibariyle bu tetkikat bitmiştir. Tetkikat, bi

zim öğrendiğimize göre Şimalî Karadenz'de ve Kara-
denz'in batı bölgesinde bir fabrikanın kurulmasına mü
sait hammaddenin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ıs
tırabımıza, bu mahallî ıstıraba kıymetli Sanayi Bakan
lığı erkânının son vereceği inancındayım. 

1976 Bütçesinin aziz Milletimize ve Bakanlık er
kânına hayırlı olmasını temenni ediyor, cümlenizi hür
metle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna. 
Sayın üyeler, 
Sırayı arz ediyorum; sırada Sayın Hamdi Özer, 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Besim Üstünel, Sa
yın t. Tevfik Kutlar, Sayın Alâeddin Yıîmaztürk, Sa
yın Ali Oğuz görüşeceklerdir. 

Buyurun Sayın Hamdi Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; muhterem Bakan, Bakanlığın güzide 
mensupları, hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde ge
çen dönemde Grupum adına uzun uzadıya konuştum, 
önemini ve dileklerimizi belirtmiştim. Burada sadece 
10 dakika içinde kısaca; fakat en önemli bir konuya 
dokunacağım; bu da yurdumuzda dördüncü demir çe
lik tesisi gibi en büyük bir tesisin kurulabileceği yer 
hakkında olacaktır : 

Milyarlar üretecek olan bu tesisin kuruluş yeri 
hakkın ve hakikatin imzasını koyduğu yer olmalıdır. 
Tüm temennim bundan ibarettir. Sayın Bakana geçen 
yıl 2 Haziran 1975 tarihinde Cumhuriyet Senatosu ka-
nalıyîe bir yazılı soru önergesi göndermiş ve bu öner
geye de bir rapor eklemiştim. Şimdi bu raporu huzu
runuzda okumak, 10 dakikanın içine sığmayacaktır, 
ancak bu raporu huzurunuzda tekrar Sayın Bakana su
nacağım. Bu kadar önemli bir tesis kurulmasının veba-
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lide en başta Sayın Bakana ve ilgili kişilere olacak
tır. 

Tesisin yeri tespiti. 
Muhterem arkadaşlar; 
Yazdığım soru önergesini aynen huzurunuzda oku

yorum, diyorum ki; «Yurdumuzda dördüncü demir 
çelik tesisinin kurulacağı yerin tespitinde yurt çıkar
larından ziyade politik ve bölge çıkarcılığının göze
tilmekte olduğu bir kaç yıldan beri yaygın söylenti ha
linde devam etmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1975 yılı Büt
çesinde Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adına 
yaptığım konuşmada bu konu üzerinde Bakanlığın dik
katini çekmiştim. Bugünkü Bakanın âdil tutumu kar
şısında hakkın teslim edileceğine güvenmekle beraber, 
iki yıldan beri çeşitli Devlet kuruluşlarıyle temas ede
rek onların bilimsel etüdlerini bir rapor haline getir
mek suretiyle ilişikte sunmuş bulunuyorum. 

Sanayi kuruluşlarının yerini seçmede, sanayiin yurt 
düzeyine yaygın, bölgeler arasında denge sağlayıcı ve 
dış kaynaklara bağlılığı azaltıcı olması amaç alınma
lıdır. Kalkınma Planımızın bu amacına dayanılarak 
dördüncü demir çelik tesisinin Doğu bölgesinde ve 
Malatya ilinin Hasan Çelebi yöresinde kurulması şart 
bulunmaktadır. Bu yerin seçiminde maliyetle ilgili ve 
maliyetle ilgili olmayan faktörler yan yana getirilince 
bu sonuca varılır. 

Malî, ekonomik ve sosyal bakımdan yapılan ince
lemede ulaştırma masrafı, hammadde, enerji, pazarla
ma, su ve iklim yönünden Malatya'nın uygunluğu şüp
he götürmez bir hak olmaktadır. M. T. A. raporları
na göre Hasan Çelebi yöresinde 1 milyar 200 milyon 
ton tüvenan, demir çelik cevheri vardır. Halbuki, Div-
rik yöresinde bunun yansı kadar bir cevher vardır. 

Kurulacak tesis yılda 8 milyon ton kapasiteli ve 
en az 25 sene ömürlü olması gerekli olacağına göre, 
bu hammaddeyi Hasan Çelebi'den başka bir yöre sağ
layamaz. 

Hasan Çelebi'de yüksek kalorili ve çok miktarda 
linyit kömürü vardır. Demir çelik tesisinin işletilme
sinde kok kömürü ithal etmemek için linyitten kok kö
mürü üretilmesi projesi vardır. Bu projeye cevap ve
recek Hasan Çelebi kömür cevheri ile demir çelik yan 
yana bulunmaktadır. Afşin ve Elbistan kömür cevheri 
de yakın mesafeden bunu takviye edebilecektir. 

Hammaddelerin yan yana oluşu, ulaşım masrafı
nı asgariye indirmekte ve kendi kaynağımızı işler ha
le getirerek dışarıdan ithal etmek zorunluğundan kur
tarmaktadır. Bu tesis kıyı veya Batı bölgesine kurulur-
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sa, her yıl 5 milyar liralık döviz dışarı akacak, buna J 
rağmen her zaman ithal maddesi temin edilemeyeceği I 
gibi, kendi doğal kaynaklarımız da körletilmiş olacak- I 
tır. Malatya'nın uzağına kurulmasıyle de ulaşım mas
rafı büyük ölçüde ağır olacaktır. Halbuki, bu ulaşımdan 
tasarruf bir çok sanayiin yatırım kaynağı olacaktır. I 
Tüketim pazarı olan Doğu bölgemiz mamul maddele- I 
ri daha ucuza mal etmiş olacaktır. I 

Karabük ve Ereğli Demir Çelik tesislerinin üretim I 
alanı Batı bölgemizdir, her bölge kendi bünyesinde I 
çalışan ve en az maliyetle üretim yapan tesislerden 
daha ucuz fiyatla mamul madde ihtiyacını karşılaya
cağı cihetle, ilişik raporun objektif esaslarına daya
nılarak dördüncü demir çelik işletmelerinin Malatya 
ilimizde kurulması yolundaki düşünceniz nedir? 

Saygılarımla. 

İlişik : Bir rapor. 

Sayın senatörler; 
Yurdun neresine kurulursa kurulsun, yurdun her 

köşesine kurulacak tesisler hepimizin malıdır; fakat 
bu kurulacak yerin öyle bir yer olması gereklidir ki, 
oradan elde edilecek bütün gelir yine tüm Millete en 
yararlı bir şekilde olsun. Maalesef Sayın Bakanım da 
hatırlarlar yine bu tarihlerdeydi kuliste kendilerine 
durumu arz ettim, bu basit bir eser değildir, bunun üze
rinde çok durmak gerekir. Çok durulması gerekiyor. 
Yan yana hammaddeler duruyor, siz bunu buradan alıp 
başka tarafa götürüyorsunuz. Artık bunu uzun uzadı--
ya hesap etmeye lüzum yoktur. Bir köylümüz sade dü
şüncesiyle dahi bunu hesaplayabilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malatya'nın coğrafî durumu, doğal kaynakları ve 

hammaddenin bulunduğu yer bakımından bu tesisin 
kurulacağı yer; yani hakkın ve hakikatin imzasını koy
duğu nokta Hasan Çelebi'dir. Bunun vebali de, seva
bı da başta Sayın Bakanımıza olacaktır, raporu huzu
runuzda kendilerine takdim edeceğim, takdir yine Yü
ce Hükümetin ve Yüce Senatonun olacaktır. Belki de 
bu konuda büyük bir araştırma yapılacaktır. Çünkü, 
basit bir konu değildir, milyarları beraberinde götü
ren ve milyarların peşkeş çekilmesi veyahutta yerine 
masruf edilmesi meselesi vardır, bunun üzerinde he
pimiz ısrarla duracağız. 

Bütçenin Milletimize, memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Yüce Senatoya saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygıyle selâmlarım; 

Zihinlerinizi bir konuda düşünmeye çekmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Peşinen belirtmeliyim ki, Sayın Bakanın, soyadma 
uygun olarak çok doğru ve dürüst olduğunu, Bakan
lık ilgililerinin de Bakanları doğru dürüst kişiler ol
duğunu peşinen kabul ediyorum. Ancak, fizibilite ve 
proje değerlerini saptamakta yüzde yüz bilgili ve ser
gilenebilecek fırıldakları çözebilecek ehliyette olma
yanlar da bulunabilir. 

Acaba, teşvik belgeleri ve dolayısıyle teşvik kredi
leri nasıl kullanılıyor ve neye, kimlere, hangi yörele
re yarıyor? Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Elimde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bana ver
miş olduğu listeler var, arzu edenlere bunu gösterebili
rim. Bu listelerden edindiğim intihaya göre, (Hesap 
makinesiyle tam olarak toplayamadım daha) yüzde 
90 yatırımlar yine gelişmiş yörelerimizde ve illerimiz-
dedir; yani geriye kalan yüzde 10 nispetindeki teşvik
ler ancak gerice yörelere kalmış bulunmaktadır. 

Bir fabrika yaptırmanın safhalarını, şöyle sıralaya
biliriz : 

Bir kişi veya bir şirket bir fabrika yaptırmayı dü
şünür. Bir proje ve fizibilite yapan büroya, müşavir
lik, mühendislik firmasına başvurur, «Proje ve fizibi
lite raporumu yap.» der. Bu fizibilite raporu ve proje 
acaba fazla keşifle mi yoksa eksik miktarla mı yapı
lıyor düşünülmelidir. Yani 20 milyona yapılabilecek 
bir fabrika için acaba 40 milyonluk bir fizibilite ya
pılabilir mi? Bu fizibilite raporu ve projeleri Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığından çok dikkatli incelenerek mi 
teşvik belgesi veriliyor? Bu da düşünülmelidir. Teşvik 
belgesini alan kişi veya şirket, kredi verecek bankaya 
gider başvurur. Acaba ne ölçüde ve ne şekilde ne gibi 
sebeplerden değişik kredileri alır, düşünmelidir. 

Fabrika, alman kredinin yarı miktarıyle mi tama
mı ile mi yoksa alınan paranın iki misli ile mi bitiri-
lebilir? Hatta fabrika yapımına başlamr mı başlanmaz 
mı? Alınan kredi parasıyle bir başka iş mi yapılır ve
ya eksik bir fabrika mı onanlır? Belli değildir bu. 
Yani verilen teşvik belgesinin gereği sonuna kadar ta
kip ediliyor mu? Ne oluyor, nereye gidiyor? Bunu in
celiyor muyuz? Sonra, bu teşvik kredi belgelerini, 

I memleketin her yerinde sanayi tesisleri yaygınlaşsın, 
I dengeli kalkınma ve yatırım sağlansın, diye vermeli-
I dir. Sosyal adalet sağlanmalıdır. Bu bakımdan, elim-
I deki listeleri tetkik etmemizi ben çok arzu ediyorum. 
I Ancak, zamanın kısalığı bakımından size bir kaç mi-
I sal arz edeceğim. 

— 303 -
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Bilfarz, komple yeni yatırım, yurt dışından 10 bi- I 
rimlik frigorifik taşıt ithali için verilmiş teşvik belge- I 
si, Ocak 1975'de 47 sıra numaralı 1602 belge ile 21 
milyon 230 bin liralık belge, 49 sıra ile 1612 belge 
numaralı 15 milyon 850 bin; aynı 10 birimlik frigori- I 
fik kamyonları için verilen teşvik belgesi miktarlarıdır. 
Okumaya devam ediyorum, diğer kısımları okumaya 
lüzum yok. 18 milyon 317 bin, 22 milyon 974 bin, 131 
milyon 228 bin lira var. Zannederim yanlış yazılmış. 10 
birimlik değil belki 100 birimliktir. Eğer bu yüz birim
lik ise 10 birimliğinin 13 milyon olduğuna dikkatinizi 
çekmek isterim. Yine Ocak 1975'te 42 sıra ile 1576 bel
ge numaralı Ankara Termik îmar Ticaret Kolektif Şir
ketine verilen teşvik belgesi. 15 milyon 740 bin, 20 mil
yon 134 bin, 23 milyon 174 bin, 21 milyon 402 bin, 20 
milyon 100 bin, 22 milyon 872 bin, 23 milyon 794 bin, 
24 milyon 277 bin. Fazla zamanınızı almayayım. Zaten 
belki zamanım da dolar. I 

Haziran 1975'te 51 sıra numarada 1830 belge nu
maralı 19 milyon 253 bin. 

Gerisini, Sayın Bakana tetkik etmesi için takdim I 
ediyorum. I 

Şimdi, ayrı bir misal arz edeceğim : Anlayabildi- I 
ğim kadanyle, komple yeni yatırım torbalanmış toz I 
kireç imali için 60 bin ton/yıl kapasiteli bir teşvik bel- I 
gesi verilmiş; 54 milyon 320 bin. Yine bu sefer 125 I 
bin ton yıl için (yine torbalanmış toz kireç imali) 29 
milyon verilmiş. Komple yeni yatırım, söndürülmüş, I 
torbalanmış toz kireç üretimi için yine 60 bin ton/yıl I 
42 milyon 880 bin liralık teşvik belgesi verilmiş. Yani I 
yukarıda ikisi çok daha tutuyor, 60 bin ton yıl için I 
birisine 54 milyon, birisinde 42 milyon 880 bin liralık I 
teşvik belgesi verilmiş; bu birinci misal. I 

İkincisi, komple yeni yatırım, 24 bin ton yıl kapasi- I 
teli buğday işletmesi için bir teşvik kredisi verilmiş; 17 I 
milyon. Yine komple yeni yatırım, 24 bin ton yıl buğ- I 
day işleyecek bir tesise 19 milyon... Bunlar birbirine I 
çok yakın; fakat komple yeni yatırım; meselâ 1821 
teşvik no.'lu Çorum'da verilen için komple yeni ya
tırım, 21 bin ton/yıl buğday işleyecek bir tesis için 
53 milyon 500 bin lira para verilmiş, aşağı yukarı iki -
üç mislidir. I 

Kısacası şunu arz etmek istiyorum ki, teşvik bel- I 
gelerinde bu derece farklı teşvik belge uygulamasını I 
ben anlayamadım. Bunun izahını tabiatıyle dinlersek, I 
alırsak çok memnun oluruz. 

Bendeniz istiyorum ki, Millet paraları kredi şek- J 
linde kullanılıp bir yatırım yapılsa bile çarçur edil- j 
meşin. Bu kredileri, artık herkese açık ve eşit ekono- | 

mik ilke tanımış - şirketlere vermelidir. Kooperatif
ler tercih olunmalıdır. Bu şirket ve kooperatifleri ge
rice yörelerde, teşvik ve zorla da olsun kurdurmalı 
ve teşvik belgeleri bizzat bunlara verilmelidir. 

Bu şekilde, belki yarısı çarçur edilebilecek, teşvik 
belgesini alıp da kredi kullanan kişi Doğu Anadoluya 
hatta gerice kalmış tüm yörelerimize de gitmeyeceğine 
gör bu teşvik kredileri seneden seneye bir miktar azal
tılmak suretiyle kamu kesimine ağırlık verip kamuyu 
hiç olmazsa Doğu'da gerice yörelerde yatırım yapma
ya zorlamamız sosyal adalet ilkesini ve dengeli kal
kınmayı sağlamış olmak için daha uygun olmaz mı? 
Bütün isteğimiz, memleketimize, montaj sanayisi de ol
sa ne çeşit sanayi de olursa olsun bir yatırımın gel
mesi özlemini şu kürsülerden duyurmak içindir. 

Bu neticeye uîaşabilirsek ve Sayın Sanayi Bakanı 
ve mensupları 1976 ve müteakip yıllarda bu şekildeki 
özlemlerimize cevaplar teşkil edecek yatırımlara gi
dilirse çok memnun olacağız. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunar, bu Bütçenin, 
memleketimize, Milletmize ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı mensuplarına hayırlı olmasını diler, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Üstünel, buyurun efendim. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu adına yaptığım konuşmaya Adalet 
Partisinin Sayın sözcüsü neden alındı anlayamadım. 

Biz burada sanayimizin sorunlarına objektif teşhis
ler koymaya çalıştık. Türkiye'deki imalât sanayiinin 
tüketime dönük olduğunu, döviz kullanmaya dönük 
olduğunu ve birtakım başka yapısal sorunları bulun
duğunu ortaya koyduk. Oysa Adalet Partisi Sözcüsü 
bunlara cevap vereceğine ve resmî belgelerle bilhassa 
plan ve program belgesi ile kanıtladığımız bu bilgile
rin doğrusunun böyle olmadığını söyleyeceğine; bura
da birtakım gerçek dışı şeyler söyleyerek bizim hak
lı eleştirilerimize haksız cevaplar vermeye çalıştı ve so
nunda da tıpkı Genel Başkanları gibi bir köprü şama
tası kopardı. Köprü yapmışlar, oysa biz köprüye karşı 
çıkmışız. Bunun cevabını verdiğimiz için ben burada 
onları tekrarlayacak değilim; ama öyle anlaşılıyor ki, 
Sayın Adalet Partisi Sözcüsü bizi iyi dinleseler ve söy
lediklerimizi tam olarak anlayabilselerdi, neden sana
yileşme yolundaki Türkiye'de asma köprüden önce 
motor sanayiini kurmanın gerektiğini kendileri de tes
lim edeceklerdi. Eğer bizim söylediklerimizi iyi anla-

— 304 — 
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mış olsalardı, neden kalkınma yolunda olan Türkye'de 
ciddî bir sanayileşme yoluna girerken önce motorunu 
yapan bir ülkenin, önce traktörünü ve yol makineleri
ni yapan bir ekonominin yaratılması gerektiğini da
ha iyi anlamış olacaklardı. O zaman Türkiye; savun
ma sanayiini bu ölçüde yetersiz bir düzeyde bırakma
mış olurdu, motorunu kendisi yapan bir ülke olurdu 
ve dış güçlerin karşısında boynu bugünkü kadar bü
kük kalmazdı ve Türk ekonomisi bu denli dışa bağım
lı ve büyük dış açıklar veren ekonomi halinde bırakıl
mazdı. 

Zaten bu konuda tartışmaya ikide bir buraya ge
tirmelerinin nedenini de bir türlü anlamıyorum. Çünkü, 
köprü yapıldıktan sonra bizzat İstanbul'da iki büyük 
seçim geçirdik ve İstanbul seçmeni kendilerine gere
ken dersi iki kez verdi, üçüncü kez de vermeye ha
zırdır. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Köprü 
yalnız İstanbul'un malı değil, bütün Türkiye'nin malı
dır. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Hâlâ bu lartış-
da ve köprüden en çok istifade eden ilçelerde bile 
aldığınız oy yarı yarıya azalmıştır ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin aldığı oy % 100 artmıştır, siz hala anlamı
yorsunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Rey için 
değil, hizmet için yapılmıştı. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Hala bu tartış
mayı ısıtıp bayat yemek gibi buraya getiriyorsunuz. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, «Ne yapılması gerek
tiğini söylemedi» dediler. Ben bu kişisel konuşmam 
sırasında ne yapılması gerektiğini daha önce söyle
miştim gerçi, onları tamamlamak istiyorum. Şimdi doğ
ru onlara geçiyorum. 

Dedim ki, Türkiye artık sanayileşmede dışarıya 
yönelmek zorundadır. İç pazarı bugün ulaştığı düzey
de, çağdaş teknolojiyi, büyük çapta büyük ölçekli üre
timi kaldıracak düzeyde değildir ve zaten döviz du
rumu da Türkiye'nin ihracata yönelmiş bir sanayileş
me yoluna girmesini zorunlu kılmaktadır. O bakımdan 
Türkiye'nin gün bile kaybetmeden ileri teknolojiyi ve 
yeni ürünleri Türkiye'ye getiren bir sanayileşme yo
luna girmesi gerekir. 

İleri teknoloji muhakkak en son teknoloji demek 
değildir; ama, Türk ekonomisi bakımından Orta Do
ğu pazarlarına, Afrika pazarlarına, Asya pazarlarına, 
hatta Avrupa Ortak Pazar ülkelerine mal satabilecek 
kalitede ve miktarlarda üretim yapmayı mümkün kıla
cak ileri ve çağdaş teknolojiler vardır. 

En yeni ürünleri değil; fakat yeni ürünleri yapmak 
zorundayız. Yani eskimiş ve ihtiyarlamış ürünleri değil; 
meselâ salça veya pamuk ipliği, pamuklu dokuma, de
ri eşya, bunlar Afrika'daki ülkelerin bile, Asya'nın en 
fakir ülkelerinin bile yapabildiği mallardır ve üstelik 
bu malların yapımından sosyal ve politik nedenlerle 
Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı vazgeçememekte-

dir. 
Bir taraftan Avrupa'nın vazgeçemediği, bir taraftan 

Amerika'nın yeni sanayileşen ülkelerinin büyük bir 
hızla girdiği bu sanayi dallarında Türkiye, yeni kapa
siteler yaratarak kendi ekonomisini güç durumda bı
rakmamalıdır. Onun yerine, Afrika'nın, Asya'nın ge
lişme yoluna yeni girmiş ülkelerinin henüz yapamadığı 
ve çok ihtiyarlamamış, çok eskimemiş; fakat çok çok 
da yeni olmayan, yeni en son bulunmuş mallan veya 
en son bulunmuş teknikleri değil; ama yeni malları, 
henüz dünyada yeteri miktarda üretilemeyen mallan 
üretmeye yönelmelidir. İstenirse bunların bir listesi de 
yapılabilir ve sanayileşme bakımından sanayi planları 
Türkiye'deki bu malları üretmek ve bu sanayileri ge
liştirmek için hazırlanabilir. 

Türkiye bu yola girmek zorundadır ve bunu yapar
ken bir taraftan üretime dönük eğitim kapasitesine 
ağırlık vererek; teknik eğitime ağırlık vererek, araş
tırma ve geliştirmeye ağırlık vererek değiştirmek zorun
dadır ve eğitim politikasını da buna göre ayarlamak 
zorundadır. 

Bir taraftan da, özellikle Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının dışarıdan teknoloji aktarma, teknoloji trans
feri konusunda belirli, dört başı mamur bir politika 
oluşturması gereklidir. Bu, bizde bugüne kadar yapıl
mamış olan veya yeterince yapılmamış olan bir ça
lışmadır. 

Özellikle Japonya'nın bu yolda çok büyük tecrü
beleri vardır, İsveç'in çok büyük tecrübeleri vardır, ge
lişmeye sonradan başlamış; fakat bugün büyük başa
rıya ulaşmış olan bir kaç başka ülkenin büyük başa
rısı vardır. Onlardan esinlenmek suretiyle Türkiye'de 
hangi teknolojileri seçip getireceğiz ve bunu seçip ge
tirirken, aktarırken güçlükleri nasıl yeneceğiz ve en 
az hatayı nasıl yapacağız? Bu konuda belli bir çalış
manın yapılması ve bir politikanın oluşturulması zo
runludur. 

Ayrıca yapılması gereken bir başka şey; sanayileş
mede, sanayileşme politikasının amaçlarıyle araçları 
arasında tutarlılık sağlanmasıdır. 

Biz bir süreden beri bir teşvik politikasıdır, tuttur-
, muşuz ve bu teşvik politikasıyle yetinerek Türkiye'nin 
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doğru yönde sanayileşebileceğini sanmışız. Oysa uy
gulama bize açıkça gösteriyor ki, 8 - 10 yıla yakın bir 
uygulama var, hiç de arzulanan biçimde bir endüstri 
yapısına kavuşamamışız. Bu, ölçüde yapılan teşviklerin 
yanlışlığından, bir ölçüde yetersizliğinden olmaktadır. 

Özellikle yaygın teşvikleme usulü çok yaygınlaş
mıştır. Yani, her müracaat edene teşvik belgesi ver
mek, aslında teşvik politikası uygulamak değildir. 
Teşvik, ancak dar bir bölgeye, dar bir alana ve dar 
birtakım projelere verilirse gerçek anlamda teşvik olur. 
Yoksa, her müracaat edene pamuk ipliği yapmak için, 
dokuma fabrikası kurmak için veya tekstilimizin diğer 
dallarında veya diğer eşyalarda teşvik belgesi verirse
niz o zaman ve hele bunu bir de ürkütücü politikay
la; yani teşvik etmenin dışında, özendirmenin dışında 
gücendirme politikasıyle, yani arzu etmediğiniz alan
larda yatırımları geriletmek için kullanmadığınız tak
dirde (ki, bu yola hiç gidilmemiştir) o zaman teşvik
leme politikası bizi amaçlarımıza ulaştıramaz. 

O bakımdan bugün Türkiye'de öyle sanıyorum ki, 
bütün geçmiş uygulamalarıyle teşvik politikasının ge
nel bir değerlendirilmesinin yapılması ve bu politika
nın ciddî bir revizyona tabi tutulması zamanı gelmiş
tir; Ama, hemen şuna işaret edeyim ki, bütün bunla
rın yapılabilmesi, tabiî, bu teşvik politikasının yanında 
amaçladığımız sanayileşme biçimine bizi ulaştıracak 
ciddî politika araçlarının geliştirilmesi şarttır. Böyle 
olmadığı takdirde bundan beş yıl sonra da, 10 yıl son
ra da buraya çıkar, deriz ki, «Endüstrimizin yapısı 
hastadır, sakatlıkları vardır ve Ortak Pazar karşısında 
Türkiye hala hazır değildir», deriz, derler, bizim yeri
mize gelecek olanlar da bunları söylerler. Ama, bü
tün bunların bir siyasal iktidar sorunu olduğunu da 
noktalamak istiyorum. 

Türkiye'de ciddî sanayileşmeyi ancak ciddî iktidar
lar ister ve yerine getirebilir. Onun için bu politikayı 
oluşturacak, derinliğine sanayileşmeyi gerçekleştirecek, 
halka dönük bir iktidarın siyasal güce kavuşması, 
söz sahibi olması gerekir ki, Türkiye ciddî bir sanayi
leşme yoluna girebilsin. 

Aksi halde, montajcıların finanse ettiği birtakım 
girişimlerle, onları memnun edecek birtakım politika
larla Türkiye daha yıllarca oyalanıp kalır ve bundan 
da hiç kimsenin alınmaması gerekir. Bugüne kadar 
uygulanan politika budur. Ümit ederiz ki, bundan 
sonra Türkiye daha ciddî bir sanayileşme yoluna gir
sin ve bunun için gerekli siyasal iktidar oluşturulabil-
sin. 

Sözlerime son verirken, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının Bütçesinin halkımıza ve Sanayi Bakanlığı 

mensuplarına yararlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Üstünel. 
Sayın üyeler; 
Bir yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkalığa 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde şa

hısları adına altı sayın senatör konuşmuş ve konu ay
dınlanmış olduğundan görüşmelerin yeterliğini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kütahya 

Ahmet Özmumcu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar'ın son sözü ve Sayın 
Bakana sorulacak olan sualler ve bunlara verilecek 
olan cevaplar saklı kalmak şartı ile önerge kabul edil
miştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, konuşmanıza başlamadan evvel size 

bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Size ayrılan süre, 
sizin konuşmanız, size sorulacak sualler ve sizin bu 
suallere verecek olduğunuz cevaplar dahil olmak üzere 
bir saattir. Ancak, sualleri yazılı veya sözlü olarak ce
vaplandırmakta muhtarsınız, bu seçim hakkı sizindir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-

KERİM DOĞRU (Kars Milletvekili) — Muhterem 
Başkan; bu ikazınıza teşekkür ederek sözüme başlamak 
istiyorum. 

Bendeniz de gecenin bu geç saatinde zatıâlinizi 
ve muhterem üyeleri uzun zaman meşgul etmemek 
için kendime göre bir plan yapmıştım; konuşan muh
terem üyelerin sordukları suallerin bir kısmına da, 
yapmak istediğim konuşmanın cevap teşkil edeceğini 
düşünerek, kendilerini dinlemeden evvel Muhterem He
yete takdim edilmek üzere bir konuşma hazırlamıştım. 
Zaman kazanmak için onu okumak istiyorum. 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri; 

Bakanlığımızın 1976 yılı Bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosu Umumî Heyetine takdimi vesilesiyle sizlere 
sanayimizin umumî vaziyeti ve Bakanlığımızın faali
yet safhasına giren diğer mevzular hakkında kısaca 
malumat vermeye çalışacağım. 

Birinci ve İkinci Plan devrelerinde sanayi yatırım
larının, diğer yatırımlar içerisindeki hissesi gittikçe 
artmış ve içinde bulunduğumuz Üçüncü Plan sırasında 
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sanayileşme, kalkınmamızın en büyük vasıtası olarak 
tespit edilmiştir. Plan stratejisine müsait bir şekilde 
faaliyetlerimizi ve hedefimizi istihlâk malı yapan sa
nayiden, ara malı ve yatırım malı yapan sanayie, içe 
dönmüş ve sadece döviz tasarruflarını temin edici 
sanayiden ihracata müteveccih, bizatihi döviz kazan
dıran dış rekabet gücüne sahip bir sanayie, elektronik 
sanayiine, harp sanayiine, daha mühimi modern tek
noloji kullanan bir sanayi yapısına süratle geçilmesi 
şeklinde tespit etmiş bulunmaktayız. 

Üçüncü Plan devresindeki çalışmalarımız, teknolo
jinin inkişafı sayesinde maliyetlerin düşürülmesi, ma
mul evsafının yükseltilmesi, dışa bağlılığın azaltılması, 
yurt içinde gelişen teknolojinin genişletilmesi istika
metinde olacaktır. 

Sanayide kamu ve hususî sektör arasında en tesirli 
işbirliği ve iş taksimi temin edilmeye çalışılacaktır. Bu 
meyanda, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin daha verimli 
çalışmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. Devlet, bü
yük sermaye ve ileri teknolji getiren sanayileri inki
şaf ettirme vazifesini üzerine alacak ve bilhassa kü
çük tasarruf erbabının faaliyetlerine teşvik, destekleme, 
hedef tespit etme şeklinde büyük yardımlar yapacaktır. 

Montaj sanayiinin, imalât sanayi haline getirilmesi 
mühim hedefimizdir. Yeni yatırım kararlarında tesis
lerin uygun kapasitede olmaları zarureti gözönüne alı
nacaktır. Yatırımların yurt sathına dengeli olarak da
ğılması ve bölgelerarası gelişme farkının azaltılması
nı sağlamak küçük tasarrufların yatırımlara daha mü
essir olarak iştirakini temin etmek, döviz kazandırıcı 
hizmetleri inkişaf ettirmek ve bütün hizmetlerin tek 
bir kuruluş da toplanmasını temin etmek maksadı ile 
yeni bir teşvik kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı 
en kısa zamanda muhterem Heyetinize intikal edecek
tir. 

Son tahminlere göre sanayi sektöründe gelişme hı
zının yüzde 921 olarak tahakkuk edeceği beklenmek
tedir. Bu kıymetlere erişilmesinde ve sanayi istihsalin 
artırılmasında para - kredi mevzuunda alınan tedbir
ler büyük ölçüde müessir olmuştur. Çeşitli sebeplerle 
yarı kalan yatırımların tamamlanması ve işletme ser
mayesi azlığı dolayısıyle işletmeye geçemeyen veya 
düşük kapasite ile çalışan sanayi tesislere ilâve finans
man imkânları temin edilmiştir. 

1976 yılı iktisadî kalkınmamızın temelini teşkil eden 
sanayileşmemiz için yeni bir hamle yılı olacaktır. Bir 
kısım tesisleri istihsal faaliyetine geçen İskenderun 
Demir - Çelik Müessesesi ile ağır sanayi kurma devre
sine girmiş bulunmaktayız. Uzun zamandan beri yap

tığımız hazırlıkların kısa zamanda bir bir temellerinin 
atılacağını ve meyvelerini vereceğini ümit ediyoruz. 

Yeni kuracağımız ağır sanayi tesisleri arasında 
dördüncü demir - çelik sanayii, motor sanayii ,takım 
tezgâhları, elektro mekanik ve elektronik sanayii, 
gemi sanayii, uçak sanayii tesisleri bulunmaktadır. 
Bunlar içinde ayrıca atom santralleri ve diğer fabri
kaları kuracak ağır teçhizat fabrikaları da yer ala
caktır. Ağır sanayi yatırımları için 1976 yılı Bütçesine 
katılma fonu olarak 2 milyar lira konulduğunu bura
da memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Bugün Milletçe benimsediğimiz kalkınma hedefleri 
istikametinde dış rekabete dayanacak bir sanayileş
meyi tahakkuk ettirme gayreti içerisindeyiz. Bu ga
yeye vasıl olmak için millî güçlü, süratli ve yaygın bir 
sanayinin gerçekleştirilmesini ana hedef ittihaz ettik. 
Bu hedefe varılmasında millî kaynak- imkânlarımıza 
müsait ve bölgelerarasında muvazeneli bir refah sağlaya
cak küçük ve orta boy sanayi kuruluşlarını günün 
icplarına uyacak şekilde güçlendiren, modern teknolo
ji ile kesif istihdamı bağdaştıran temel sınaî mamul
leri başta olmak üzere, ağır sanayi ve millî harp sana
yinin yurdumuzda inkişafını hedef alan süratli bir sa
nayileşme politikası takip ve tatbik etmekteyiz. 

1975 yılında kurulma mevzuatını tamamladığımız 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının da sanayileş
memiz ve sanayinin yurt sathına ve bilhassa geri kal
mış bölgelere yayılmasına çok tesirli olacağına inanı
yoruz. Bu banka aynca yurt dışında ve yurtta çalışan 
işçilerimiz ile küçük tasaruf erbabının sınaî müessese
lere sahip olmasına yardım edecektir. Bu arada şunu 
belirtmek istiyorum; 

Geri kalmış bölgelerimizde, bilhassa Doğu bölgele
rindeki yatırımları geliştirmek için Programda derpiş 
edilenden ayrı olarak Bütçede tefrik edilen 1 milyar 
liralık fonu bölgelerin arasındaki farklı gelişmenin 
ıslahı bakımından çok müessir unsur olarak görmek
teyiz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerinde bü
yük hassasiyetle durduğumuz üçüncü hedef de; bil
hassa komşu ülkelere ihracatı gaye edinmiş yeni tesis
ler demetidir. Bu teislerin kısa zamanda planlanıp ku
rulması ile Türkiye'nin ticaret muvazenesine, istihdam 
meselesine ve millî gelir artışına büyük, bir hizmet ya
pacağımız inancındayız. 1975 yılı içerisinde memleke
timizin sınaî kalkınmasında büyük ihtiyaç duyulan te
mel sanayi kollarında faliyet gösterecek yeni şirketler 
teşekkül ettirilmiştir. Bunlar sırası ile, bildiğiniz gibi, 
memleketimizin yurt dışına bağlılığını hafifletmek ga-
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yesi ile ve uçak imal etmek üzere Türk Uçak Sanayii 
Anonim Ortaklığı, yurt dışında çalışan işçilerimizin ta
sarruflarını değerlendirip, onları büyük bir güç halin
de birleştirerek kalkınma planlarının temel ilkelerine 
uygun ve yurt sathına yaygın sınaî yatırımlara çevir
mek maksadıyle Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Ban
kası, Üniversal Otomatik ve ağır takım tezgâhları 
imal etmek üzere Takım Tezgâhlan Sanayii ve Ticaret 
Anonim Şirketi, her çeşit motor tahrik ve aktarma or
ganları ve emsali teçhizatı imal etmek için Türk Mo
tor Sanayii Ticaret Anonim Şirketi, her nevî elektro
nik cihazı imal etmek, veyahut imalâtını yaptırmak için 
Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret Anonim Şir
keti. Her çeşit tribünleri, buhar kazanları, büyük al-
tarnatörleri, transfarmotörleri elektrik nakil hattı na
kil hattı teçhizatını ve emsali teçhizatı imal etmek üze
re, Türkiye Elektro Mekanik Sanayii Anonim Şirketi. 

Bakanlar Kurulunun 13 . 11 . 1975 gün 7/10936 
sayılı Karanyle Bakanlığımıza verilmiş yeni kadrolar 
sayesinde Bakanlığımız merkez ve il teşkilâtı yeniden 
teşkil ve takviye edilerek, daha müessir ve fazla hiz
met yapacak sekile getirilecektir. Fiyat tespit ve kont-
roluna ait 3003 sayılı Kanunla standart ve kalite kont
rolüne ait 1705 sayılı Kanunun maddelerinin günün 
şartlarına uygun ve daha müessir hale getirilmesi için, 
halen üzerinde çalışılmakta olan ve kısa zamanda ne
ticelendirilerek Yüce Meclise sunulması beklenen ta
dil tasarılarının süratle kanunlaştırılarak müstehlikin 
korunması temin edilecektir. Memleketin ziraata mü
sait olmayan bölgelerindeki halka birer küçük sanat 
öğretmek suretiyle, onların boş vakitlerini değerlendir
mek ve ayrıca onlara munzam bir yan gelir kaynağı 
temin etmek için çalışmalara başlanmıştır. 

Muhterem üyeler; 
içtimaî adaleti tahakkuk ettirmek ve her vatandaşa 

iş temin etmek için yatırımlara hız verilecektir inşallah 
bu sene. Bu meyanda ve kısa vadede 15 milyon ton 
Çimento kapasitemiz 30 milyon tona, 4 milyon ton 
olan gübre kapasitemiz 10 milyon tona, 1,5 milyon 
ton olan demir çelik kapasitemiz 10 milyon tona, 700 
toi nton olan şeker istihsalimiz 1,5 milyon tona, 450 
bin ton olan kâğıt ve karton istihsalimiz 1,5 milyon to
na çıkarılacak şekilde etüt ve proje hazırlıkları tamam
lanmak üzere olup, bu ve buna mümasil tesislerin in-
şaasına 1976 ve onu takip eden senelerde başlanacaktır. 
Yatırım yapmadan istihdam sağlanamaz ve refahı ta
bana yaymaya imkân yoktur. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
Kısaca maruzatım faliyetlerimizi ihata etmek üzere 

bunlardan ibarettir. Şimdi Muhterem Heyetinizin sab

rını taşırmamak niyetiyle baştan da yapılmış ikaza uy
gun olarak elimden geldiği kadar süratle tespit edebil
diğim suallere arzı cevap etmek istiyorum. 

Muhterem Varışlı, konuşmalarının başında «Sanayi 
Bakanlığının reorganize edilmesi lâzımdır» diye buyur
muşlardı, izahatımda zannediyorum ona cevap verildi. 
Sanayi Bakanlığını biz 500 kişilik bir kadro olarak bul
duk, burada her konuşan muhterem üyenin tereddüt
süz olarak ifade ettiği ve âdeta yurt sathında bir baş
tan bir başa makes bulduğu veçhile Türkiye'nin âdeta 
kalkınması, sanayileşmeye bağlanmış olmasına rağmen, 
bu işi kendisinden beklediğimiz müessese bugüne ka
dar şoförü, hademesi, memuru, sekreteri dahil 500 kişi
lik bir kadrodan beklenmişti. İşte ilk defa bu kad
royu 500'e ilâve olarak alınmakta olan 2 400 kişilik 
kadroyla âdeta 5 misli bir hacme çıkarmak nasip ol
muştur. inşallah çok kısa zamanda Sanayi Bakanlığı 
şüphesiz bu kadroların alınması, istihdam edilecek 
elemanların memleketin kendisinden beklediği seviye
de tecrübeli olduğu manasına da gelmez. 

Binaenaleyh, bu bakımdan bir müddet beklemeye 
ihtiyaç olmasına rağmen yine de atılmış bu adımın 
memlekette sanayileşmenin kendisinden beklediği Sa
nayi Bakanlığını bugünkü halinden çok daha tesirli 
hale getireceği aşikârdır. 

Bu arada Ankara Organize Sanayi Bölgesine temas 
ettiler. Ankara Organize Sanayi Bölgesi arz ettiğim 
gibi, 500 kişilik Sanayi Bakanlığının bünyesinde ta
mamlanması mümkün olmayan birçok işlerin bugüne 
kadar tatbik edildiği şekliyle bir kısmının da vatan
daş tarafından yapılması icap ediyordu. Biz sadece ken
dilerine kredi tahsis ederdik, muayyen formaliteler 
tamamlandıktan sonra, muayyen mercilerden müsaade 
alındıktan sonra, işte bunlardan bir tanesi bize muha
tap olan hükmî şahsiyetin arsa üzerinde Ankara Be
lediyesi ile ihtilâfıdır. Bugüne kadar bu halledileme-
diği için, ve Sanayi Bakanlığı da bugüne kadar yap
tığı hizmetler bünyesine dahil olmadığı için bu işi hal
letmek bu yüzden geri kalmıştır; fakat arz ettiğim gibi 
bu yeni teşkilâtla belki vatandaşın halletmede büyük 
müşkilâtla karşılaştığı bu gibi hizmetleri de Sanayi 
Bakanlığının müdahalesiyle biraz süratlendirmek müm
kün olacak. Biraz değil, hedefimiz tamamen yüzde 
yüz süratlendirmek, hatta daha fazla. 

Yine aynı şekilde küçük sanayicilere kredi ihtiya
cından bahsetmişler idi. Sanayi Bakanlığının bugüne 
kadar küçük sanayi sitelerine ve organize sanayi böl
gelerine ayırmış olduğu fon, bu sene ilk defa (yüzde 
yüz fazla, âdeta) Bütçeye kondu. 
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Takdir buyurursunuz ki, para tek başına bir şey 
halletmez. Sanayi Bakanlığı bugüne kadar yaptığı şe
kilde bu hizmeti yapmadan devam ederse, parayı ver
diğiniz zaman karşı tarafta nasıl sarf edildiğini kont
rol edemediğiniz müddetçe paranın artmış olması, 
memle'kette beklenen hizmetlerin olacağı manasına 
gelmez. Biz bu sene yüzde yüze yakın bir kredi ar
tırdık; fakat daha fazlasına cesaret edemedik. Çünkü 
bugüne kadar bu kredi yüzde yüz daha az iken dahi, 
yurt sathında yapılan hizmetlerin bir çoğunda bu pa
ralar çarçur edilmişti: Köritrolsuzluktan, ihtisas erba
bının istihdam edilememesi yüzünden muhatap teşki
lâtların bu işi bilememesinden verdiğiniz krediler işin 
yapılmasına, meydana gelmesine kifayet edememiş. Bir 
kısım ihtilâflar süre gelmektedir. 

Bu bakımdan yurt sathında küçük sanayi sitelerinin 
kurulması hizmetlerinin yapılabilmesi için bir taraftan 
krediyi ayırırken, öbür taraftan da bu para sarf edi
lirken, muhtaç olduğu ihtisas erbabının da oralarda 
behemahal temin edilmesi lâzım idi ki, işte Türkiye'de 
her vilâyette kurmayı düşündüğümüz Sanayi Bakan
lığının âdeta şubesi şeklindeki teşkilâtlarımız yapacağı 
diğer hizmetler içerisinde bir de bu hizmeti ifa ede
ceklerdir. 

Saç bulunamadığından bahsettiler. Doğrudur. Bu
rada ne üzüntü şeklinde ifade etmek istiyorum; çün
kü sıhhat ve afiyet (bir millet için de bir insan gibi 
düşünülebilir) olduktan sonra en büyük servet, en 
büyük devlet, en büyük dayanak odur. Allaha çok 
şükür milletimiz genç, kuvvetli ve azimli bir millettir. 
Geçmişin üzerinde fazla durarak zaman kaybetmek
tense, biz istikbale bakmayı tercih ediyoruz. 

Bugünkü halde memleketimizin ihtiyacı olan demir 
çeliği istihsal edememekteyiz. Edemediğimiz için şüp
hesiz DKP saç da eksik olacaktır; fakat biz Tür
kiye'de yapamadıklarımızı dışarıdan getirmek mec
buriyetindeyiz. Dışarıdan bu sene 850 bin ton saç 
getirmemiz lâzımdır. Şimdiye kadar onun yarı 
tahsisini verdik, katiyen burada vatandaşı sıkın
tıya düşürmemek azmindeyiz. Bazı muhterem ar
kadaşlarımızın ifade ettikleri gibi endişe etmi
yoruz : îşte gelmiş, zenginin cebine girmiş, şu 
olmuş bu olmuş. Biz bu Milleti bütün fertle
riyle bir ailenin uzuvları şeklinde telâkki edi
yoruz ki, bu sosyologların da tarifidir, kendi 
inancımızın da icabı budur, içimizde huysuz, 
aksi kardeşlerimiz olalbilir, onların tedip edilmesinin 
yolları vardır; fakat ticarî faaliyetlerimizi veyahut sınai 
faaliyetlerimiz «Şurada bir hırsız vardır, şurada bir 
tane huysuz vardır» diye endişe ile onların varlıklarını 

nazarı itibara almak suretiyle başka istikamete çe
kecek değiliz. 

Bu bakımdan, 850 bin tonluk tahsisin bugün aşağı 
yukarı yarısı verilmiştir, haddizatında 1976 yılı ihti
yacı içindir, zamanında bunu vermezseniz, zamanında 
mal gelmezse, (Nitekim muhterem üyenin ifade ettiği 
gibi) şikâyetler başlar, darlık olursa, bunlar zincirleme 
bazı hadiselere sebebiyet verir; fiyat artışlarına sebe
biyet verir ki, memlekette bundan mustarip olmaya
cak kimse kalmaz. O bakımdan biz, alınması lâzım 
gelen tedbirler bakımından icap edenleri yaptığımız 
kanaatindeyiz. 

i«Gübre sanayi iyi çalışmalı, dışa bağlılık azalmalı» 
şeklinde hülâsa olarak not etmiş durumdayız. Gübre 
sanayii geçen seneye nazaran zannediyorum, (Rakam 
vermemek için vaktinizi almak istemiyorum bakmı
yorum,) asgarî yüzde 50 civarında bir kapasite artışı 
sağlamıştır. 

10 şeker fabrikasının geri kalmış yerlere gitmesi 
tavsiye edildi, biz de öyle düşünüyoruz. Burada bu 
vesileyle şunu belirtmek isterim, Türkiye'de edebiyatı 
yapılan ziraî kalkınmanın şu kadar teşkilâtlara, şu ka
dar geçen zamana rağmen, beklenen neticeyi vermedi
ğini hepimiz bilmekteyiz; fakat biz bundan müteellim 
ve mustarip olmuyoruz. Bu Milletin bilgisizliğinden, 
beceriksizliğinden değildir, diğer taraftan bir şeker sa
nayii Türkiye'de kurulmuştur. Şeker sanayii muvaf
fak olmuştur, hem Avrupa ölçüsünde. İşte bu modern 
ziraatin de zaten bir timsalidir. 

Ziraat deyince sadece toprak mahsulleri de
ğil, hayvancılık akla geliyor hayvancılık bugün 
Türkiye'nin, geçen seneki Hükümette bir arka
daşımızın ifade ettiği gibi, bizim de katiyetle 
paylaştığımız kanaat olarak, hayvancılık bugün Tür
kiye'nin, diğerinin değerinin zamanla geçmesi müm
kün iken, hiç bir zaman değeri geçmeyecek, düşme
yecek olan petrolü mesabesindedir. Böyle olduğu 
halde Türkiye hayvancılığı çok geridir. Türkiye hay
vancılığı birinci derecede meselesi olmadığı için şeker 
fabrikaları bununla uğraşmamış olmasına rağmen, bu
gün besicilik sahasına girmiş, orada da Türkiye'nin 
beklediği hizmeti yapacağını âdeta ispat etmiştir. 

Onun içindir ki, biz şimdi şeker fabrikalarını, ge
rek istihsal ettiği besleyici değeri yüksek yem bakı
mından, küspe bakımından gerekse fennî ziraati geri 
kalmış bölgelere öğretmeni bakımından ve gerekse bu 
şekilde yeni başladığı ve hakikaten onda da becerikli 
olduğunu ispat ettiği hayvancılığı da besi bakımından 
bilhassa inkişaf ettirmesi ortaya çıktığına göre, biz 
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şimdi şeker fabrikalarını aslında Doğu Anadolu'da 
hayvancılığın kalkınması için en mühim unsur olarak 
görüyoruz, şahsen. Bu bakımdan bilhassa hayvancılık 
bölgelerinde şeker fabrikalarının kurulmasını tercih 
ediyoruz, ilk olarak da bu sene Muş'ta bu niytimizin 
ilk tezahürünü görmektesiniz. Kaldı ki, diğer fabri
kalarda aşağı yukarı yine hayvancılığa istidadı olan 
yerlerde inşallah bu sene temelleri atılacaktır. Yakın
da bunları müştereken görür ve o saadeti paylaşırız 
inşallah. 

Sümerbank'ın ihracat yapması tavsiye edildi. 1975 
senesinde, dünyadaki kriz dolayısıyle Sümerbank U 
milyon dolarlık bir ihracat yapmıştı, bu sene 6,5 mil
yon doları bağlanmış olmak üzere 1976 senesinde 30 
milyon dolarlık Sümerbank'ca ihracat yapılacağını tah
min ediyoruz. 

«Traktörde de aynı şekilde büyük fabrikalar kur
malı, hatta kendi ihtiyacımızın dışına çıkan, ondan ar
tan miktarı olmak üzere yüzde 25 kadarı da ihraç 
edilmeli» dediler. Biz bunları duyunca hakikaten me
sut oluyoruz. Çünkü, Türkiye bir zamanlar sadece 
kendi ihtiyacı için çalışan ve hatta siyasî edebiyatına 
geçmiş, kendi yağıyle kavrulan bir memleket iken şim
di artık dışarılara ihraç etme teklif ediliyor ki, bu
nu candan alkışlamamak, paylaşmamak mümkün de
ğildir. Hedefimiz odur. 

Uzel ve Türk Traktör fabrikalarının tevsiine dair 
kararnamelerin çıkmasını tavsiye ettiler. Türk Trak
töre ait kararnamenin imzalarının tamamlandığım 
tahmin ediyorum, yakında çıkacağını ümit ediyorum. 

Muhterem. Şebib Karamullaoğlu'nun konuşmala
rında, umumî manzara çizildikten sonra, «taşkömürü 
israfından kaçınılmalıdır» buyurdular. Çaialağzı'nda 
taşkömürünün termik santral için kullanıldığı, israf 
edildiği ifade edildi. Burada bir yanlışlık var; Çatalağ
zı'nda biz sanayide kullanılmayan, âdeta artık mahi
yetinde olan tozu termik santralde değerlendirmekte
yiz. Bunun dışında, Türkiye'de elektrik istihsalini ya
pan termik santraller linyit esasındadır, linyit kullan
maktadır. 

«Organize sanayi bölgelerinin bazı yerlere zarar 
verdiğini» ifade ettiler. Bursa'dan bir misal verdiler. 
Bu, sanayi geliştikçe, duyduğumuz âdeta şikâyetlerden 
bir tanesidir. Hayat devam ettiği müddetçe ıstırap, şi
kâyet, sıkıntı devam eder. Bir meseleyi çözerken, baş
ka bir sıkıntının ortaya çıkacağı tabiîdir. Bunu ceddi
miz gayet güzel ifade etmiş; «Gülü seven dikenine kat
lanır» Şüphesiz organize sanayi belgesi kurulurken, 

onun ihtiyacı olan suyu getirmek, memleket millî ge
lirine şu kadar yardım ederken, suyu azalacak köy
lünün, ki onunla mukayese ettiğiniz zaman millî gelire 
zararı bakımından kabili ihmal olan, olmuş olmasına 
rağmen köylünün şikâyetlerini önlemek mümkün de
ğildir. Şüphesiz, altyapıyı tamamlayınca, onların da ih
tiyaçlarını karşılamak hedeftir; fakat ehemmi mühim
ine tercih ederken, bu gibi ufak tefek şikâyetler ola
cağını da tabiî karşılamak lâzımdır. 

«Teşvik tedbirleri partizanca, ulufe dağıtırcasına 
tatbik edilmiştir» deniyor. Muhterem üyeler, Büyük 
Milletimizin temsilcileri olarak; «üslubu beyan ay
niyle insandır» dediği için ceddimiz, ben muhterem 
arkadaşımızdan bu şekilde konuşmasını arzu ederdim. 
Çünkü, bu büyük bir isnat oluyor. Ulufe dağıtmak gay
ri ciddilik oluyor. Halbuki, bu ciddî Milletin hizmetin
de bulunan insanlar da ciddîdir. Bir vakıa ortaya ge
tirilerek misal verilirse, behemehal onun kökünü kazı
mak bizim vazifemizdir. Biz böyle bir şeyi kabul et
miyoruz. 

«Sürükleyici sanayiler teşvik edilmelidir» buyur
dular. Eh, ilk defa, iki seneden beri mücadelesi yurt 
sathında yapılmış olmasına rağmen, bu sene Allaha 
şükür programa girmesi mümkün oldu bunların. Tür
kiye Motor Sanayii diyoruz. TÜMOSAN adiyle ku
ruldu. Bu, memleketin sanayileşmesinin temeli olan 
teşebbüslerin, hiç kimseyi itham, hiç kimseyi tenkit 
için söylemiyorum, çünkü bu memleketin evlâdı ol
duğumuza göre, nasıl ki Kıbrıs hadiselerinde yekvücut 
olarak bir hedefe müteveccih hareket etmenin neticesi
ni aldık; haklı olarak hepimiz bundan iftihar payını 
çıkardık, hepimiz bunda aynı derecede hissedar ol
duğumuzu söyledik, aynı şekilde, millî eserlerde yine 
Millet olarak hepimizin hissesi vardır. İşte, bugüne 
kadar yapılmamışsa bazı şeyler, onda da aynı şekilde 
hepimizin hissesi vardır. Sadece iktidarda olanları it
ham etmek, bilemiyorum olabilir mi?. Çünkü, muha
lefette de insan öbürünü asgarî ikaz etmek, doğru yola 

I imale etmek imkânına sahip olduğuna göre, tek ta
raflı itham doğru olmaz. 

Şu halde, bugüne kadar yapılmamış olan bu tesis
lerden, herhangi kimseyi itham etmek için söylemiyo
rum; ama bir vakıayı tespit ediyorum; Türkiye sana-
yileşecek idiyse, ki kalkınmasının bir bakıma varlığının 
hayatiyetinin esası buydu. Bu milletin idame-i hayatı 

I için lüzumlu olan, sanayiin temeli olan aşağı - yukarı 
26 tane projeye bugüne kadar bizim neslin idrak ettiği 

I zaman içerisinde el atılmamıştı, ilk defa bu sene ele 
I alındı. Bu 26 proje meseleyi kökünden çözecek proje-
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lerdir, fakat şimdi, demin arz ettiğim gibi 6 tane te
şebbüs halen doğuyorsa da memleket ufkunda, 
bu 26 tane projeyi cami olan teşebbüslerdir. Motor 
sanayii diyoruz. TÜMOSAN 9 tane fabrika ku
racak ayn ayrı takatlerde. Ayrı ayrı 9 tane fabri
kayı kuracak bir teşebbüstür. Ayrıca aktarma organ
ları da yine ayrı bir fabrika olmak üzere. 

Sonra, Türkiye takım tezgâhları sanayii. İzah et
meye lüzum yok, hepiniz biliyorsunuz. Takım tez
gâhları da yine üç ayrı fabrika şeklinde, üç ayrı esas 
halinde olmasına rağmen, bir tek isim altında çıkmış 
bu üç ayrı teşebbüs halinde, 26 projenin diğer üç ta
nesini bünyesinde tutmaktadır. 

Elektromekanik sanayii de aynı şekilde. Bunları 
tekrarlamayacağım. 

«Hükümet beceriksiz» dedi, muhterem arkadaşı
mız. Hissiyatına, kanaatine hürmet ederim. Bu bir gö
rüş meselesidir. Nitekim «dünyada fiyatlar düştüğü hal
de, (RCD memleketlerini de zikrederek hassaten) oto
mobile zam yapılmıştır» buyurdular. 

M uhterem arkadaşlarım; 
Otomobili ne şekilde yaptığımızı hepimiz biliyoruz. 

Otomobilin esas parçaları dışarıdan gelmektedir. Dı
şarıdaki fiyatları kontrol etmek bizim elimizde değil
dir. Zam veriliş, şüphesiz dışarıdan yabancı sermayeyi 
getirirken Devletçe kabullendiğimiz vecibelerin yerine 
getirilmesinin bir neticesi ise, onu da tenkit etmek, 
bugünün işi değildir. O kararname çıktığı zaman onu 
halletmek lâzım idi. Bir mesele karara bağlandıktan 
sonra, karar verenler ister lehte olsun, ister aleyhte ol
sun, eğer Milleti temsil eden heyetten çıkmışsa, ar
tık hepsini bağlıyor demektir. Ya her halde terk et
mek lâzım, hani ben bu işin mesuliyetini almıyorum, 
diye bu hizmeti veyahut burada devam ettiği, müd
detçe bu Meclisten çıkmış olan karar muhalifi olsun, 
muvafıkı olsun, onların müşterek kararıdır demektir. 
Bu şekilde ancak eserler, millî eserler olur. Onun için 
dedik ki, ıstırabında da müşterek hissemiz olur, sevin
cinde de... 

Diğer taraftan, muhterem üye, şunu unutmuş görü
nüyor: Halen dışarda traktör (Orta boy misal olarak 
veriyorum, hepsine girmek istemiyorum) orta takatte 
bir traktör Türkiye'ye ithal edilirken 120 bin liradır; 
fakat yerli traktör 80 bin liradır. Dışarıdan gelen lâs
tik daha pahalı, Türkiye'deki daha ucuzdur. Eğer fiyat 
Vermezseniz, çiftli sistem olursa, (aşikâr bir şey, ikti
satta zorlama yoktur.) 120 bin liraya dışarıdan trak
tör gelirken, içerideki traktörü 80 bin liraya verip, aynı 
traktörü iki fiyattan sattıramazsınız. Onun için her şe-
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yin aslı ahlâk ve maneviyat demiştik. Bir muhterem 
üyenin söylediklerine gelince, inşallah cevap arz ede
ceğim. O ahlâk ve maneviyatı bana verin ki, bir taraf
tan aym mal 120 bin lira iken, öbürü 80 bin lira. Ni
tekim bu Milletin tarihinde vardır bu, bu fiyattan gel
miştir, şu, şu fiyattan; ama şimdi Rendi elimizle mem
leketimizi öyle bir noktaya getirmişiz ki, artık kimseyi 
itham edemiyoruz. Aynı vitrinde teşhir edilen 2 tane 
maldan biri 120 bin lira iken öbürünü 120 bin liraya 
satsın, diye icbar etmek, zorla polisle mümkün değil
dir. 

«Demire zam yapılarak spekülatörlere milyarlar 
kazandırıldı» mealinde ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bildiğimiz, demirin 
fiyatını Devlet tespit etmiştir. Geçen seneden, o sa
bit fiyat devam etmektedir ve demir - çelik dışarıdan 
gümrüksüz ithal edilmektedir. Gümrüksüz ithal edi
lirken, vatandaş belli bir fiyattan satacakken, günün 
birinde gümrük koyuyorsunuz, yani dışarıdan daha 
ucuza getirdiği zaman sattığı fiyata, daha pahalıya al
dıktan sonra satacak vatandaş, bu defa milyonlar ka
zandı, diyeceksiniz. Bunu ben anlayamadım. 

«AET'ye tanınan liberasyon malları konsolide li
berasyon listesi bu sene % 5 artırılmak suretiyle, ta
viz verildi» dendi. 

Bir bakıma doğrudur. AET'den mecbur olmadığı
mız halde, (mecburî anlaşmamıza göre % 35 civa
rında ithalât yapmamız lâzımdı); fakat mecbur olma
dığımız halde % 70 - 80 civarında bu sene âdeta güm
rüksüz ithal ettiğimiz mal vardır. Bir anlaşmadır ne
tice itibariyle: 

Bir taraftan, medenî milletler camiası içerisindeki 
yerimizi kaybetmeyelim deriz, öbür taraftan o millet
lerle yaptığımız anlaşmaları bir anda bozalım tarzına 
gelecek şekilde beyanda bulunuruz. Haddizatında biz, 
ben şahsen ve temsil ettiğim Parti olarak AET'ye kar
şı ne şekilde düşündüğümüz Muhterem Heyetçe ma
lûmdur. Buna rağmen bu % 5'i bu defa kabul ettik. 
Neden? Çünkü fiilen zaten cfc 80 getiriyorsunuz. Res
men % 35 - 40 oldu diyeceksiniz. Bunun hiç ehem
miyeti yoktur. Kaldı ki, aramızdaki anlaşma, ileride 
icabettiği takdirde bunu geri alma hakkını bize vere
biliyor. Netice itibariyle irade milletindir. Bu anlaş
mayı sonunda icabederse tamamen ortadan bile kal
dırabilir. 

Bugün lüzumsuz yere yapılmış olan bir anlaşmanın 
icabı olarak yapılması icabeden bir şeyi, yapmamak 
suretiyle lüzumsuz yere münakaşa kapısı açmamak, 
işte o medenî milletlerle aramızdaki münasebetleri boz-
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mamak için, % 80 olan durumu, % 40 diye resmen 
tescil etme durumunda olduk. Bütün mesele bundan 
ibarettir. 

(«Fiyat artışlarına karşı köklü tedbirler alınama
mıştır» dendi. Doğrudur. Bu köklü tedbir öyle sadece 
bir hükümetin yahut bir bakanın halledeceği bir me
sele değildir. Fiyat bir milletin âdeta kendine karşı 
hassas olduğu bir meseledir. Toptan bir millî mese
ledir. Bunu bir tek şahıstan beklemek mümkün değil
dir. 

O halde köklü tedbir akmıyorsak teker teker he
pimizin bunda hatası vardır. Size bir tek misalini arz 
edeyim: Zaman, zaman karşımıza gelir, bakarız top
lu sözleşmeyle maliyet şu kadar artmış. Vermeyin şim
di. E., vermezseniz kimse zararına mal satmayacak, 
tesislerini kapatacak, orada çalışan şu kadar işçi açık
ta kalacak. Peki, açıkta kimse kalmasın, işsiz kimse 
kalmasın, diye zam verdiğiniz zaman, fiyatı artırıyor
sunuz diyecekler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu sene bilhassa Bakanlığımıza bağlı olan bazı mü

esseseler hedef alınmak suretiyle bir sürü neşriyat ya
pıldığını hepiniz bilmektesiniz. Nitekim, sonunda yap
tıkları hesaba göre şunu gördük: Millî gelirdeki ar
tışımız, senede 35 milyar, toplu sözleşmelerle ihtilâfa 
müncer olan ve bizim aleyhimize neşriyatın yapılması
na sebep olan, taleplerin tutarı 75 milyar... Ben çok iyi 
hatırlıyorum, 1967'lerde yine Devlet hizmetinde idim. 
O arada ilk defa bu toplu sözleşmeler şiddetlenmeye 
başlamıştı ve hatta ufak bir ihtilâfımız olmuştu. Şunu 
biliyordum: Ben umum müdürken 2 500 lira maaş 
alıyordum, mahiyetimdeki işçi 5 000 lira alıyordu yine 
beni hain işveren diye ilân ediyordu. «Fabrika zarar 
ediyor» diyorduk, «Bizi ilgilendirmez, Devlet becere
miyor. Kâr etsin bize versin» diyorlardı. «Peki, size 
tesisleri devredelim» diyorduk. «Hayır, almam» diyor
lardı. 

Bu toplu sözleşmenin bu fiyat artışları, tahminim -
ce işte 1967'den sonra süratlendi, nitekim burada bir 
muhterem üye, 1970'ten sonra âdeta yatırım kapasitele
rinin düştüğünü, hiçbir şey yapılamaz hale geldiğini ifa
de etti ki doğrudur. 1970'den sonra bu toplu sözleşme
lerin getirdiği fiyat artışlarının adaletsizliğini artık 
kimse saklayamaz hale geldikten sonra, biliyorsunuz 
Devlet Personel Kanunu çıkarılmak mecburiyetinde 
kalındı ve âdeta kaç senedir, dikkat ediyoruz, memle
kete getirdiği yükler, bir ara belli olmadı, şimdi ise 
insaf ile düşünürsek, vatandaştan aldığımız vergilerin 
tamamını nerede ise carî masraflara verecek hale gel

dik. Neden?. Gayet tabiî işçi şu kadar alıyorken, me
muru o seviyede tutamazdınız. Bu defa o, o seviyeye 
geldi, memlekette kötü bir yarışma başladı. Hâlâ sen
dikalar bu huylarından vazgeçmemişler, aynı şeyler 
devam ediyor ve özel sektör, diye hani kötülemek 
istediğimiz zavallılar, hiç bir teminatı âdeta yok, biraz 
seslenseler «vay işbirlikçi sermaye, hainler, işbirlikçiler, 
çok uluslular» bilmem ne gibi bazı lâflar (Ki, ben 
hepsini bilemiyorum) Parayı verse fiyat -yükseliyor, tu-
tunabilmesi için fiyatı artıracaksınız, fiyatı artırdığınız 
zaman «Vay, kötü hükümet..» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ne Hükümet, ne tek başına bir parti, bütün Par

lamento, bütün Türkiye eğer bunu beğenmiyorsak, he
pimiz bundan mesulüz. 

Muhterem Suphi Gürsoytrak'ın suallerine geçiyo
rum. Diğerlerini atladıysam muhterem arkadaşlarımdan 
istirham ederim ya yazılı olarak cevaplandırayım ve
yahut kendileri ikaz ederlerse, yapabilirsem yine bura-
radan şifahen arz ederim. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, yüksek vasıflı 
hususî özel çelik projesinden vazgeçmemiştir. Fizibi
lite raporunu 1975 Mayıs ayında Devlet Planlama 
Teşkilâtına vermiştir. Devlet Planlamaca, projede deği
şiklik talep edilmiş olup, üzerinde çalışılmaktadır. 
Mart ayında proje tekrar Devlet Planlama Teşkilâtına 
verilecektir, 1976 yılında bu proje tatbikat safhasına 
sokulacaktır. 

Salihli'deki valesk tesisi, 1955 - 1956 yılında Sü
merbank'ın % 51 nispetindeki hissesi ile kurulmuş; 
ancak şirket devamlı zarar ettiğinden, 1974 yılında 
özel sektörün hissesi, nominal değerinin % 701 üze
rinden satın alınmıştır. Tarsus Mensucat Anonim Şir
keti de 1965*te işletmeye açılmış, şirket devamlı zarar 
ettiğinden, artırılan sermayeye özel sektör katılma
dığından, Sümerbank'ın hissesi 1971'de % 90'ın üze
rine çıkmış ve 1975'in başından beri idareyi Sümer-
bank almıştır. Şu anda İktisadî Devlet Teşekkülü gibi 
çalışmaktadır. 

6 tekstil fabrikasının satışı mevzuuna gelince. Top
rak reformunun tatbik edildiği bölgelerde, toprak sa
hiplerinin ellerine geçen para karşılığı istenildiği tak
dirde, '% 8 kâr garantili kamu sektörü hisse senedi 
satışı meyanında Sümerbank'ın % 50'den. fazla hissesi
ne sahip olduğu anonim şirket hüviyetinde bulunan 
6 iştirakinin hisse senetlerinin satılabileceği hususun
da kararname çıkarılmıştır. Bu fabrikalardan 1975 
yılında 3'ü kârlı, diğer 3'ü de zararlıdır; Karaman, 
Adıyaman ve Nevşehir. 
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Aslında 1975 yılında zarar eden fabrikalar, o yılki 
iplik piyasasının umumî krizinden müteessir olmuş
lardır. Sümerbank bu şirketlerin hisselerini satmayı 
başarabilirse, elde edebileceği yeni kaynaklarla, faali
yetlerini daha da genişleterek memleket iktisadiya
tına yardımını artıracaktır. Satışlarda kârlı veya za
rarlı tesis farkı gözetilmemekle beraber, takdir edile
ceği gibi, Zarar eden tesislerin hisse sentlerine rağbe
tin olamayacağı da aşikârdır. 

Diğer soru; Sümerbank'ın 35 iştirakine bağladığı 
800 milyon lira sermaye iştiraki ve 500 milyon lira
lık kredi mevzuu. Aslında 5 - 6 ve 7 nci sualleriniz 
de (Bizim tespit edebildiğimiz) aynı mevzu ile ilgili. 

Sümerbank'ın, kuruluşundan bu yana çeşitli dönem
lerde bunlara 800 milyon liralık sermaye bağladığı doğ
rudur. Bunların bugün millî iktisadiyatımız içindeki 
büyük payları da bir gerçektir. Ancak, bu şirketlerin 
kuruluşunda Sümerbank'ın çok büyük memleket hiz
metleri yaptığı da bir gerçektir. Bunun en güzel misâli, 
Ereğli Demir - Çelik İşletmeleridir. 

Bu ortaklıkların mühim bir kısmı, zamanın hükü
metlerinin politikalarına uygun istikamette gerçekleş
tirilmiştir ve bunların tarihçesi 30 yılı aşkın dönemi 
kapsamaktadır. Bu 35 şirketin hiç birisi bugünkü Hü
kümet devresine raslamama'ktadır. 

5 nci sualinizde bahsedilen kredi durumu ise şöy
le: Sümerbank, % 90'ın üzerinde sahip olduğu or
taklıklarına ancak düşük faizli kredi tatbik ederken, 
diğer iştiraklerine cari faizden farklı bir faiz tatbik 
etmemektedir. Bahsi geçen 500 milyon liralık kredi
ler, idaresi kendisine ait ve % 90 hissesine sahip oldu
ğu Tarsus, Karaman, Nevşehir, Adıyaman, Bergama, 
Manisa ve Antalya şirketlerine verilmektedir. 

6 nci sualinizdeki iplik satışlarındaki durgunluk, 
dolayısıyle aşırı stok, 1975 yılına aittir. Bu, dünya ip
lik krizinden ileri gelen bir netice idi. Ancak, 1976 
yılında bu iplik piyasası yeniden açılmış, bugün Sü
merbank'ın elinde iplik stoku kalmamıştır. Bu bakım
dan, Türkiye'de yeni iplik fabrikaları kuruluşu, za
manla mukayyet konjonktür durumuna göre kararlaş
tırı lanız. 

Bahsi geçen şirketlerden Anayurt, İğdır, Nusaybin 
ve Ödemiş iplik projelerine Sümerbank'ın ortaklığı bu
gün için varit değildir. 

Sivas'taki Sidaş ve Malatya'daki Yifaş projelerine 
gelince; bu projeler, binlerce yurt dışındaki işçilerimizin 
tasarruflarıyle meydana getirilmek istenen, iplik değil, 
komple tekstil tesisleri olup, yarıda kaldığı anda Dev
let Planlama Teşkilâtının elinde bulunan ve iktisaden 

geri kalmış bölgelerde gerçekleştirilecek fonlardan fay
dalanmak suretiyle Sümerbank'ın iştiraki sağlanmış ve 
bu şirketin de idaresinde Sümerbank'ın iştiraki sağla
narak yabancı ülkelerde çalışan işçilerimize itimat sağ
lanmıştır. Bu tatbikatından dolayı Sümerbank'ı her 
halde hepimizin tebrik etmesi icap eder. Buradan an
laşıldığı veçhile, Sümerbank kendi sermayesiyle iştirak 
etmemekte, Devlet Planlama Teşkilâtında bulunan bir 
fon ile Devlet Planlamanın arzusu üzerine girmekte
dir. 

Bir sual, zannediyorum muhterem bir üyenin idi; 
bu teşvik edilen yerlerin de seçim sahası olan yerler 
olduğu şeklinde, bir ifadede bulundular. Sivas, kimin 
seçim sahasıdır bilemiyorum, Malatya da öyle. İğdır, 
belki Kars'ın olması dolayısıyle bendenizin seçim sa
ham olabilir. Ömrümde, şu yaşa gelmiş olan bir kim
se olarak, hiç bir zaman talip olmadığım şu hizmeti, 
bugün dahi yine kendim istemeyerek; ama bir mem
leket hizmetidir, yapıyorum. Fakat her halde Kars'tan 
bahis açılırken; şu kadarını ifade etmek isterim, muh
terem üyemiz şurasını bilsin, bu 26 ağır projenin hep
si bizim idaremizde olduğu halde, yani Sanayi Bakan
lığı tarafından tahakkuk ettirilmesi icap eden proje ol
duğu halde, bir tanesini Kars için gösteremezler. Seçim 
bölgesinde rey için düşünüldüğü bugüne kadar bir 
nevi alışılmış ithamdır. Halbuki, «Bir insanın itibarı 
evinin içinde başlar.» derler. Memleketimizde hakika
ten belki millî iktisadın da zararına sebep olan birva-
sat doğmuştur. Bunda da, öyle -zannediyorum ki, bu 
gibi iddiaların da tesiri olagelmiştir. 

Kars, bildiğiniz gibi düşman işgaline düşmüş, bü
yük milletimizin aziz topraklarından bir parçadır. 
Âdeta, milletinin makûs talihini yenen bir sembol gibi 
ilk belde de o olmuştur. Arkasından başka yerler; Ha
tay gelmiştir; biliyorsunuz sonra da Allah'a şükür Kıb
rıs'ın bir kısmı yine bu kervana katılmıştır. Kars, böy
le bir belde olmasına rağmen ve ben şahsen Türkiye 
için korkunç bir iktisadî imkânı olduğunu bildiğim 
halde, seve seve elimden gelen imkânı oraya tevcih 
etmeyi düşündüğüm halde, böyle bir şey bugüne ka
dar yapılmamıştır. Çünkü, başında bulunduğumuz 
emanet, çok hassas olunması icap eden bir emanettir 
de ondan ve tek başına benim kani olmam kâfi gel
mez; milletçe bu kanaate gelinmesi icap ettiğini bildi
ğim içindir ki, böyle bir şeye teşebbüs edilmemiştir. 
Muhterem arkadaşımız katî olarak emin olabilirler; çok 
küçüklük telâkki ederim orada sadece rey için bir tesis 
kurulmasını. Ama Cenabı Hak nasip ederse, işte bu 
hizmet bittikten sonra, çok inandığım için bir nefer 
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olarak orada aç kalmak pahasına teşkilâtlar kurup 
geliştirmek niyetindeyim ve hatta ilk bölge şirketini, 
benim bölgem olduğu için, bana itimat ettikleri için 
şüphesiz orada kurdum. Fakat nerde.. Bu da bir baht 
meselesi. Geri kalan bölgeler, bir milyon sermayelik 
bir şirket ki, Kıbrıs hadiseleri çıktığı zaman Adana'-
dan 4 milyon civarında para toplandığını bildirdikleri 
bir zamanda Kars'tan 10 milyon toplanmıştı. Böyle bir 
memleket, kendi fabrikası için bir milyon lira para top
layamıyor. 

Fakat biraz evvel muhterem bir üye Muş'ta şeker 
fabrikası kurulacağını ve esibabı mucibe olarak da, 
«Şu kadar geniş bir ovadır.» diye söylerken de, rahat 
rahat resmî vesaikte İğdır'dan sonra Doğu Anadolu-
nun en büyük ovası dendiği halde; dikkat buyurun, 
Muş'a şeker fabrikası konmuştur. Hakikaten bugün 
Erzurum Şeker Fabrikasının büyük miktarda pancarını 
senelerden beri İğdır verdiği ve Sanayi Bakanı oldu
ğumuz halde, biz, hemen Muş'unkini kaldıralım da, 
Kars'a koyalım demedik. Bu küçüklüktür. Onun için 
böyle bir şey katiyen varit değildir muhterem arka
daşlarım. 

Yine muhterem Suphi Gürsoytrak'm buyurdukları 
demir meselesinde durum şöyledir: 1974 yılında ithali 
kısmen serbest bırakılan demir - çelik için yekûn ola
rak 3 292 450 tonluk tahsis yapılmış olup, 1974 yılında 
bu tahsislerden 1 453 816 ton fiilen ithal edilmiştir. 
197*5 yılında 424 bin ton pik, 138 bin ton hurda, 200 
bin ton (ki, sonradan iptal edildi.) olmak üzere 762 
bin ton; cem'an 1 232 000 tonluk belge verilmiş. Buna 
mukabil, 1974'ten sarkan ithalâtla 8 . 12 . 1975 tari
hine kadar yekûn 1 600 000 ton demir - çelik ma
mulü ithal edilmiştir. 

Buna rağmen, 1976 yılında yine de 1,5 milyon 
ton demir - çelik ithal edilecektir. Bu ithalât için 1975 
yılma nazaran 70 milyon dolar daha fazla ödeme ya
pılacaktır. Keşke 1975'te bunu getirseydik, bu 70 mil
yon doları tasarruf etmiş olacaktık. 

Bu itibarla, bahis buyrulduğu gibi, haddizatında 
yanlış olmamış, isabetli olmuş; imkânlarımızın mah
dut olması sebebiyle memleketin aleyhine olmasına 
rağmen. Geçen sene ithal etseydik, 70 milyon dolar 
memleket lehine bir kazanç olacaktı. 

Sonra, «İthal eden kimselerin bazılarının bu iş
le alâkası yok.» dendi. Şimdilik ben fazla bir şey 
söyleyemeyeceğim bu mevzuda. Yalnız biz bu
rada yüzlerce kişiye ithalât için müsaade 
vermişiz. Bunun muayyen kıstasları vardır. 

Bir idare olarak, takdir buyurursunuz ki 
gelen vatandaşa seyyanen bir prensip tatbik et
mek mecburiyetindeyiz. Eğer bir vatandaş matbaa-
cıysa; ama ona ait parçaya ihtiyacı varsa farzımu
hal, onu yaptıracağım diyorsa, öyle bir şeyi ispat et
tiği takdirde ona da verilir. Biz memleket idaresinde 
muayyen kimselerin, fazla para kazanacak endişe
siyle millî iktisadiyata istikamet vermenin imkân
sız olduğunu bildiğimiz için herkesi düşünüyoruz. 
Hani ne güzel; ceddimizden bize intikal eden en 
kıymetli hazinelerden bir tanesidir; beraatı zimmet 
asıldır ve bu millet şereflidir, bu milletin fertleri 
hakikaten şereflidir. Binaenaleyh, filan kimse geldi, 
ben buna vermeyeyim... Kanun var, prensipler vardır 
ortada, onları tatbik edersiriz, ona uyan herkese mü
saade edeceksiniz gayet tabiî; ama aksi sabit olursa 
bir daha o geçemez o küprüden. 

Muhterem Başkan, 

Tespit edebildiğim suallere verebildiğim cevap
lar şimdilik bundan ibarettir, eksik kalanlar varsa 
istirham edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorularını yazılı ola
rak size yöneltmiş olan üç sayın üye vardır; bu so
ruların zapta geçmesini teminen şimdi Divan üyesi 
arkadaşımız okuyacaktır, lütfen tespit buyurun. Ay
rıca sözlü olarak da soru sormak isteyen üyeler var
dır, onlar da sorularını sorduktan sonra isterseniz 
teker teker, isterseniz hepsine birden sözlü veya ya
zılı cevap vermek hakkı sizin için saklıdır. 

Şimdi, soruları veriliş sırasına göre sizlere tev
cih ediyoruz, Lütfen not buyurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Aracılığınızla aşağıdaki sorunun sayın Sanayi ve 
Teknoloji Bakanına yöneltilmesini dilerim. 

Sakarya 
Hasan Fehmi Güneş 

Soru : 

4 ncü Demir - Çeliş Fabrikası konusunda yaptı
rılan fizibilite etütleri sonunda fabrikanın kurulma
sı için en ekonomik ve elverişli yer olarak neresi 
önerilmiş ve saptanmıştır? 

Anılan fabrikanın kurulacağı yer konusunda Hü« 
kümetiniizin kararı ve eğilimi nedir? Bu konuda ça
lışmalar başlamışsa, projenin hangi aşamasına ulaşıl
mıştır? 

BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından aşağıdaki soru

ma yazılı olarak cevap vermek üzere iletilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

Konya 
Erdoğan Bakkal başı 

Soru : 
Kayserili bir iş adamının öncülüğüyle bundan iki 

yıl evvel kurulan HEMA T.A.O. lığı Konyada dişli 
ve dişli kutusu imali için yaklaşık 8CC 00?; 0?ı0 lira
lık bir fabrika kuracaktı. O zamanki Başbakan Sadi 
Irmak tarafından fabrikanın temeli atılmış, fabrika 
arazisi satın alınmış ve imar planı üzerinde gerekli 
değişiklik yapıldığı halde, yapımı durdurulmuştur. 
Söz konusu fabrikanın Konya'da değil, Polatlı ilçe
sinde kurulması hazırlıklarının devam ettiğini işit
mekteyiz. Bu fabrikanın neden Konya'dan 
alınıp Polatlı'ya yapıldığının açıklanmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Bu sualin yazılı olarak cevaplandı
rılması istenmiştir. Şimdi üçüncü bir soru daha var, 
bu sorunun da yazılı olarak cevaplandırılması isteni
yor. 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki sorunun sayın Bakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılması hususunda tavassutunuzu 
arz ederim. 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Bundan 20 sene evvel Elazığ'da yapılmış çimento 
fabrikası, Keban baraj ve santralı dolayısıyle, süratle 
büyüme ve gelişme sebebiyle bugün nüfusu 140 bini 
bulan şehrin ortasında kalmıştır. 

Bu da hava kirlenmesi dolasıyle, sağlığa son de
rece zararlı bir durum arz etmektedir. 

Sayın Bakan ve ilgili Genel Müdürlük, bu husus
ta ne gibi bir tedbir düşünüyorlar, fabrikanın civarda 
münasip bir yere naklini düşünüyorlar mı? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru yöneltmek isteyen sayın üyeler 

var; buyurun sayın YıJmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, sayın Bakandan bir sorum var. 
10 adet şeker fabrikası inşası öngörülmektedir. 

Ankara, İstanbul arasında gelip geçenler bilir, Sayın 
Bakan da çok iyi bilir; Düzce ovası geniş, münbit 

bir arazi. Haşarılar Barajının sulaması bu sene tat
bikata başlıyor. Halen, bugüne kadar Düzce ovasın-
daki şeker pancarı Adapazarı fabrikasına nakledil
mektedir. Daima, vatandaşlardan ekim sahasının ge
nişletilmesi için zorlamalara maruz kalırdık. 

Acaba, bu öngörülen 10 adet şeker fabrikasından 
. bir tanesi Düzce için düşünülüyor mu? Bunu istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turanlı. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Efendim, Adıyaman'da bir iplik fabrikası kurulmak
tadır. Bunun kuruluşundan bugüne kadar, bir talih
sizlik eseri, bazan makineleri sökülmüş başka yere 
devredilmiş, bazen de enerji sıkıntısından dolayı tam 
kapasite ile çaîışamamış. Bir ara ipliğin dünya daki 
krizi neticesi fiyatlar düşmüş ve bu suretle bu fabrika 
şanssız olarak, maaselef, bugünkü haliyle bulun
maktadır. Adıyaman'ın içtimaî durumu ve iktisadî 
durumu üzerinde çok büyük etkisi olan bu fabrika
nın hakikaten iktisadî olarak çalışabilmesi için yeni 
ilâveler yapılması düşünülüyor mu? 

Ayrıca, Sayın Bakanın ifade buyurduklarına göre, 
bu fabrikanın hisse senetlerinin reform bölgesinde 
tarlaları alınmış olan kişilerin Devletten olan alaca
ğına mukabil satılacağı söylenmektedir, ki, bu ola
bilir; fakat acaba bu satışı beklemek üzere bunun 
ilâvesini geciktirme düşünülüyor mu? Adıyaman 
Fabrikasının rantabl bir hale getirilmesi ve memle
kete yararlı; geri kalmış olan bu bölgede yararlı ola
bilmesi için ne gibi girişimlerde bulunacaklarını, is
terlerse yazılı olarak, isterlerse sözlü olarak lütfeder
lerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köseoğlu. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Bakanını, bundan on beş yirmi gün evvel televizyon
da teknik elemanların, Ziraat Vekâletinin, fabrika-
tötienn ve diğer zannediyorum Sanayi Bakanlığının 
da temsilcisi bulunan bir forumda (Biraz evvel bah
settiğiniz traktör fiyatlarında bir zühul olduğu ka
naatindeyim.) Romanya'dan ithal edilecek aynı mo
tor gücündeki traktörlerin 8C bin liraya, Ferguson 
traktörlerin, İngiltere'den ithal edilecek olan traktör
lerin 120 bin liraya ithal edileceği, Köy Koop.'un 
Romanya'dan ithal ettiği, traktörlerin 80 bin liraya 
ithal edileceğini söylemişlerdi, biraz evvel siz ise, 
aynı motor gücünde olan traktörlerin 120 bin lira 
hariçte, 8G bin lira Türkiye'de olduğunu söylediniz. 
Acaba bu bir zühul mü, yoksa biz mi yanlış dinle
dik? 
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BAŞKAN — Başka, soru yöneltmek isteyen sayın 
üye? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Bakanın vermiş oldukları cevaplar için teşekkür edi
yorum. 

Şimdi, demir - çelik konusunda bir iki sorum var
dır; «Bu sene yapacağı ithalâttan dolayı da 70 mil
yon dolar daha fazla döviz vermeye mecbur olduk, 
keşke daha fazla ithal edilse idi» diye bir ifade bu
yurdular. 

Şimdi, Türkiye Demir - Çelik İşletmesi, 700 bin 
tonluk ithalât bağlantısı varken 1975 yılında, 18 ton
dan 6 bin tona müsaade edilmiş, geri kalanı kuHaml-
mamış. Acaba bu bilgide mi bir yanlışlık var, yoksa 
kendilerine bilgi verilmemiş mi? Bu noktanın aydın
lığa kavuşturulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
aracılığınızla Sanayi Bakanlığından şu hususun sorul
masını istirham edeceğim. 

1973 seçimlerinden sonra Millî Selâmet Partisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir koalisyonu oldu. Bu 
devre içerisinde biraz önce söz almış bulunan muh
terem Profesör Besim Üstünel'in, köprü münasebeti 
ile bu mevzuda bir cevabı var; «Biz köprünün ve 
onun çevre yollarının yapılması suretiyle harcanan 
5 - 6 milyar liranın vakitsiz olduğuna itiraz ettik. 
Biz, aslında bu paranın memleketimizde uçak ve mo
tor sanayisine yatırılması hususunu teşvik ettik. Mu
halefetimiz bundan geliyordu» diyor. 

Bu koalisyon devresi içerisinde Besim Üstünel'in, 
gerek içinde bulunduğu teşkilât adına, gerek Cumhu
riyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisine ve o gün
kü hükümete «Uçak yapalım veya motor yapalım» 
şeklinde bir teklifi olmuş mudur? 

Saniyen, uçak sanayiinde ve motor sanayiinin ku
rulmasında, dışarıda inançlarından dolayı bu sanayi
ye karşı çıkanlar olmuş mudur? 

Bu hususların cevaplandırılmasını istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Soru yöneltmek isteyen başka sa
yın üye?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-

KERİM DOĞRLT (Devamla) — Muhterem Başkan; 

Muhterem Güneş, Dördüncü Demir - Çelik Fab
rikasının yeri hakkında sual sordular. Konuşmalar sı
rasında da bahsedilmişti, ben temas edemedim. Not
larım çoktu, vakit müsaade etmediği için bahsedeme-

1 dim. Dördüncü Demir - Çelik Fabrikasının yeri hak-
I kında, takdir edersiniz, daha evvelce bir etüt yapıl-
I mıştı; fakat onu kifayetli bulmadık. Bu işlerde çalı-
I şan yabancı mütehassısların, âdeta kendisine işveren 
I insanın dirayetine göre demiyeyim de, hani verdiği 
I emre göre çalışır bir halleri vardır. Siz ona emrinizi 
I veremediniz mi, güya mütehassıs diye, eksiğinizi ta-
I marnlamak için getirdiğiniz o adamlar âdeta sizden 
I daha az biliyormuş gibi hareket etmekte maalesef. 
I İşte bu Dördüncü Demir - Çeliğin şimdilik hikâyesi 
I budur. Bu bakımdan bu yeniden ele alınmıştır. Etüt 
I henüz bitmemiştir; fakat bitmesi yakındır. Biz tah-
I min ediyoruz ki; bunu Nisana kadar bitirip, hatta 
I inşallah temelini atabilecek hale getireceğiz. 

I «Hükümetin meyli?» diye sordular. Hükümetin 
I meyli. Programında da görüldüğü gibi, gerek sanayi 

bakımından memleketteki gelişmişlik farklarım orta-
I dan kaldırmak, gerekse bilhassa nüfus hicretine mey-
I dan vermemektir. Meselâ Sivas bölgesi, Doğu Ana-
J dolu bölgesi bu bakımdan en karakteristik bölgedir. 
I Hammaddenin de olduğu bir vakıadır. Binaenaleyh, 
I haddizatında Hükümetin meyli, imkânlar elverdiği 
I takdirde Dördüncü Demir - Çeliğin Sivas'ta kurul-
I ması yönündedir. 
1 Daha evvel konuşan bir muhterem üye bunun Ma

latya'da olmasını arzu ettiler. Ben kendisine lâtife 
I yollu dedim ki; «Komşusuna dua etmeyen insanın du-
I asını Allah kabul etmez.» Sivas, senelerden beri yanıp 
I yıkılıyor; benim cevherim gidiyor, diye. Müsaade edin 
I bir Sivas'a kurulsun da: sonra da Malatya'ya kurarız. 
I Malatya'da şimdilik Maden Tetkik Aramanın verdiği 

rezervler ne de olsa tahminidir. Kaldı ki; tenörü dü-
I şüktür. Bir de bugüne kadar dünyada içerisinde arse-
I nik tenörlü cevherlerin işlenmesine dair proses kolay

lıkla geliştirilmiş değildir. 

I Bu gibi çözülmesi icap eden bazı teknik meseleleri 
I vardır. O bakımdan zaten inanıyoruz, Cenabı Hak 
I memleketimize cidden çok büyük zenginlikler vermiş; 
I ama «Ol mahiler ki; derya içredir, bir deryayı bilmez-
I 1er.» biz farkında değiliz. «Türkiye fakir, maden 
I bakımından zengin Devlettir.», sözü vardır. Doğu Ana-
I dolu'nun tamamen maden serveti olduğuna ben şahsen 

inanıyorum. Öyle ki; işte ithal etmekte olduğumuz 
fosforitin ta İran'da yapılmış olan etütlerini ele geçir-

I dik; (Ben Ağrı'da olduğunu bile biliyordum!) ama 
I Türkiye'de etüt bile yapılmış değil. Şüphesiz, bunlara 
I yapılacak masraflar büyük yekûn tutuyor; belki mem-
I leketimizin imkânı olmadığı için, herhangi bir kimse 
I yi tenkit manasına gelmesin diye ifade ediyorum, biz 
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rezerv etütlerimizi yapamamışız, yabancıya daima 
muhtaç kalmışız. Bu, bizim bir an evvel mütenebbih 
olmamıza yardım ederse, bu da büyük kazançtır. Had
di zatında Türkiye'de vardır; inanıyorum, evet Adıya
man'da hakikaten çıkacaktır. Gerçi bunlar daha ilk 
tahminlerdir: ama Adıyaman'da böyle olduğu gibi, 
ele aldığımız zam?r> inanıyorum ki. Sivas'ta da çok 
büyük rezervler vaıdır. 

Binaenaleyh. Hükümetin meyli, arz ettiğim gibi, 
iktisadî, teknik imkânlar müsaade ettiği takdirde, 
bir nevi taraf tutarcasına, Sivas'a müteveccihtir. 

Sayın Yılmaztürk, «10 şeker fabrikasından bir ta
nesi Düzce'ye isabet edecek mi?» buyurdular. Komşu
ya dilerseniz, inşallah size de isabet eder. Bu etütler 
henüz yapılıyor. Şirkete İ0 tanesi hedef olaıak veril
miştir, onlar çalışmalarını yapmaktadırlar. Şüphesiz 
memleket için en iyi olan neresi ise, onu tercih edece
ğiz. Muayyen faktörler, muayyen kabullerden hareket 
edildiğini de bilmektesiniz. Ki bu, şahsımızdan gelen 
kabuller değil, doğrudan doğruya milletin nenelerdir 
arzusunun âdeta zorlaması ile Hükümet Programında 
yerini bulmuştur. Millet Meclisimizdeki üyelerin te
mennileri, vatandaşlarımızın neşriyatlardaki temenni
lerinin hepsini ele almak suretiyle, bir muhassala ola
rak tespit edilmiş olan kıstaslara uygunluğu nispetin
de inşallah kuracağız. 

Muhterem Turanlı'nın Adıyaman İplik Fabrikası 
hakkındaki sualine kati olarak şu an bir şey söyleye
meyeceğim; fakat o fabrikanın mutlaka iktisadî çalışa
cak bir kapasiteye kavuşması, prensip olarak niyeti-
mizdir. Ben o fabrikayı gezdim, gördüm; boş yerle
rini de gördüm. O fabrikayı kârlı çalışacak bir hale ge
tirebilmek için ilâveler yapılmasına prensip olarak 
taraftarız; fakat a;z ettiğim gibi bir etüt mevzuudur. 
Endişe buyurmayınız. Bunun satılmasını beklemekten 
dc'ayı gecikiyor değil; fakst bugüne kadarki çalışma 
tempomuzdan dolayı bu iş gecikmiştir. Yoksa hiç bir 
endişe varit değildir. 

Muhterem Köseoğlu'nun traktör mevzuundaki su
allerine gelince; o durumu maalesef ben şahsen takip 
edemedim; fakat Romanya'dan alınacak traktörlerin 
brlki daha ucuz olma ihtimalleri olabilir. Yalnız, bu
rada bir muhterem üye konuşurken, Romanya patenti 
üzerine veyahut Romanya ile müştereken İran'da bir 
fabrika kurulduğu halde onun işe yaramaması üzeri
ne şimdi Massey - Fergouson'Ja müşterek kurulduğu
na dair bir izahat verdiler. Olabilir ki. Türkiye için 
şayanı kabul görülmeyen bir tiptir. Ben fiyatları ve
rirken, mukayese edebilmek için aynı markayı verdim. 

O da faraza Türkiye'de yapılan Massey - Fergouson'la, 
İngiltere'den gelen Massey - Fergou-on olmak üzere. 
mukayese yaptım. 

Muhterem Gürsoytrak, «Demir - çeliğe bir ithalât 
izni verildiği halde iptal edildi.» diye buyurdular. 
Şimdi tafsilâtını iyice hatırlamıyorum; fakat bu ya
pılamamaktan oldu. Evet. onu yazılı olarak arz ede
rim. 

Muhterem Oğuz'un suallerine geliyorum. Muhte
rem Besim Üstünel'in, «Biz köprü yapılmasını iste
miyorduk, çünkü köprüden evvel fabrika yapılsın, 
mektep yapılsın.» sözünü bendeniz de hatırlıyorum. 
Buradaydım; «Mektep yapılsın, fabrika yapılsın, on
dan sonra köprü yapılsın.» diyorlardı. Muhterem 
Ali Oğuz onunla münasebet kurarak; «Peki madem 
öyle; sanayi tesisleri yapılacaktı, fabrika yapılacaktı, 
uçak da bunlardan bir tanesi idi; bunları zamanında 
söylemiş mi?» diyorlar. 

Muhterem üyeler; 
Muhterem Halk Partisi ile biz geçen sene aynı 

Koalisyonda idik. Uçak sanayinin kurulması için teşeb
büse geçtik, umum müdürü tayin edebildik; fakat di
ğer İdare Meclisi azalarını bir türlü tayin etmek müm
kün olamadı. Şüphesiz millî bir vazife olduğu için, 
huzursuz bir hale geldiğimiz için, evvelâ vicdanî me
suliyetten kurtulmak üzere, âdeta taciz edecek şekil
de tek id yazdık. Bunun üzerine bize resmen cevap 
verdiler. Şüphesiz esbabı mucibe, ona hürmet ediyo
rum. o î-yrı mesele; ama neticeyi arz ediyorum. 
Kendilerine göre haklı olabilirler: «Şu şu sebepler
den dolayı, biz bunun kurulmasını istemiyoruz.» 
şeklinde bağladılar. 

Yalnız bu arada vesile oldu. ben kendilerine te 
şekkür ederim. Bir tek şeyi arz etmek istiyorum. 
Muhterem Besim Üstünel buyurdular ki: «Türkiye' 
nin artık bugüne kadar tuttuğu yolun hilâfına, dünya 
pazarlarına açılacak teşebbüslere girmesi lâzım.» 
Tamamen tasvip ediyoruz, Nitekim, ben başlangıç
taki izahatımda da ona zaten temas etmiştim. Söy
ledikleriyle tamamen hemfikiriz. Yalnız, sonunu şöy
le bağladılar: «Modern teknoloji gelmelidir ve Tür
kiye için faydalı olan teknoloji gelmelidir; ancak bu
nun için, bunu yaparken ortaçağ kafasına yerleşmiş 
olan şeyleri yaparak değil.» dediler. Herhalde burasını 
tavzihe muhtaç görüyorum. Eğer, «Ortaçağ» sözü 
ile, bizim bildiğimiz ortaçağ savsatası ile doldurulan 
gençleri kastetmeyip, bununla İlahiyat fakültelerinin 
yahut islâm enstitülerinin akademi haline getirilme
sini. imam - hatip mekteplerinin açılmasını kastetti• 
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lerse, imam - hatip mekteplerini kendileriyle beraber 
de açtık. Bunun dışında, müsaade buyurursanız şunu 
ifade etmek istiyorum. Bunu Yüce Meclisin huzurun
da arz etmekle kendimi mükellef görüyorum. Kendi
leri, benim bildiğim kadarı ile Elâzığ'lıdırlar. Elâzığ 
benim kafamda şanlı tarihi ile yer alır. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Gaziantep. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Devamla) — Gaziantep'li mi? 
Fark etmez; aynı yerler. Gaziantep, ismi üzerinde 
Şahin'in memleketidir. Onlar bizim hafızamızda, bi
zim kalbimizde müstesna yeri olan memleketlerdir. 
Kendilerinin, babasının, dedesinin bu iftihar eserin
de ne büyük hisseleri vardır, ondan eminim. Orta
çağ diye kastettiklerini, tashih etmek için ifade edi
yorum; çünkü memleketimizde bugün siyasî edebiyat
ta hakikaten yanlış manaya gelecek şekilde iddialar 
vardır ve o bakımdan söylüyorum, kendilerini tenzih 
ediyorum, katiyen böyle kabul edemiyorum. 

O ortaçağ, bizim dünya tarihinde iftiharımız olan 
hazinemizdir. Bendeniz Amerika'da bir ara, kısa 
bir hizmet için bulunduğumda, Elazığlıları görmüş
tüm de, oraya işçi olarak gittiği halde, kendisini ça
lıştıran insanlara âdeta insaniyetin ne olduğunu, ah
lâkın ne olduğunu, yüksek değerlerin ne olduğunu 
abidevî bir örnek olarak vermişlerdi, hafızalarına nak-
şetmişlerdi. 

Evlerine gittiğim kimseler âdeta huşu ile karşı
mızda duruyorlardı. O ahlâkın, o maneviyatın ne 
manaya geldiğini ben orada gördüm; kendi mem
leketimde bunu bilemiyordum. Onun için o ortaça
ğın ası! bizi biz yapan taraflarını belirteyim. Muh
terem üye kardeşimizin sözleri, aksini kastedenlerin 
sözleri jle karışabilir diye bu konuşmayı yapmak 
mecburiyetinde kaldım. Ortaçağ, bizim için iftihar 
edilecek bir mazi parçasıdır ve biz ondan tevarüs et
tiklerimizle harekete geçtiğimiz an, inşallah Türkiye' 
nin sanayileşmesini de halledeceğiz. Onun için de kı
saca bir misal arz etmek istiyorum: 

İşte bir taraftan Amerika'nın yaptıkları... «Güb
re fabrikaları tam kapasiteyle çalışmıyor.» diyorlar
dı. Bendeniz naçiz bir kardeşiniz olarak Azot Sa
nayiinin başında bulunduğum zaman ilk defa ve il
gililerin ds ifadesine göre, Amerika'da literatüre ge
çen yegâne tesis, Mersin Gübre Fabrikasını kurabil
dik. Dünya çapında kapasitede, dünya ile rekabet ede
bilecek bir tesis. Yoksa, bugüne kadar kurduğu
muz bütün tesislerde Avrupa ile katiyen rekabet ede
meyen eserler meydana getirmiştik; bunu hepiniz 
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biliyorsunuz. Bunu iftiharla ifade ediyorum ki, o te
sisin meydana gelmesinde naçiz hizmeti geçen bu kar
deşinizin muharrik unsuru, eskiden beri inandığı 
veçhile, işte o ortaçağdan tevarüs ettiğimiz bize ait 
üstün değerler, aslî üstün değerler, aslî değerler. «Ben, 
buna dayanarak hareket ettiğim zaman on
ları geçeceğim.» diyordum. Nitekim, daha 
10 sene evvel kurulmuş ve 1 milyara malolmuş 
fabrika Kütahya'da varken, 10 sene sonra, doların 
5 misli yükseldiği bir devrede âdeta yarı fiyata kur
duğumuz, (Pardon orası 1 milyardı, burası 450 mil
yondu; fakat 500 milyona çıktı.) Sonradan taahhü
dümüzü yerine getiremediğimiz için, ödemelerde ge
cikme yaptığımız için, oradaki fabrikanın 2,5 misli 
kapasitede, arz ettiğim gibi, 10 sene sonra kurulmak 
üzere böyle bir eser meydana gelmiştir. İşte yegâne 
muharik kuvvet; kendimize, ceddimize, soyumuza, 
sopumuza olan güvenden hareket etmek suretiyle bir 
kararla o kurulmuştu. 

Şimdi kıymetli kardeşlerim: 
Ondan evvel demin arz ettim, dördüncü de

mir - çelik vesilesiyle dedim ki; çalıştırdığınız mü
tehassıslara siz emredemezseniz, tabiri caizse at sa
hibine göre kişner; ona hükmedemezseniz, size getir
dikleri eserler memleket için hayırlı bir eser olmak 
yerine, memleketin sırtına bir kambur olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, müzakere şeklinde 
değil, suale cevap şeklinde lütfedin efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Devamla) — Bir şeyi arz edece
ğim; bakuı iftihar ediyoruz, dördüncü demir - çelik
le. Fakat bunu da bir başka taraftan getirdik; bu
güne kadar garptan gelenler pahalı oluyordu, bu de
fada Şarktan getirdik; fakat muhterem kardeşlerim 
3 milyara çıkması lâzım gelen tesis, bugün 12 milya
ra çıkmaktadır. Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, de

min «Dördüncü demir - çelik fabrikasının tespit 
yeri neresi» olur? «Hükümet hangi tarafı tutuyor?» 
diye sorulduğu zaman, Sayın Bakan, «Ben Sivas ta-
raflısıyım.» dedi. Hükümet için, acaba memleketin 
Sivas'ı Malatya'sı mı vardır? Yoksa memleketin bir 
çıkarı mı vardır? Hangi çıkarı hesaba katıyorlar? 
Bu tespit edecek etüt neticesi midir, yoksa Hüküme
tin peşin hükmü müdür? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL 

KERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, onu arz 
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ettim. Eğer öyle Hükümetin arzusuyle olsaydı, bu
güne kadar arzumuz o istikamette olduğuna' göre 
karar verirdik. Şüphesiz ki; memleket menfaati bi
zim bekçiliğini yaptığımız emanetin bize yüklediği 
vebal icabı bu işte hesaba, kitaba bakmak mecbu
riyetinden dolayı, bugüne kadar bekledik. Arzu diye 
sormuştunuz da, ben arzu olarak izhar ettim. Yoksa 
millet malında, bizim arzumuz, şahsî takdirlerimizin 
yeri olamaz şüphesiz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Erdoğan Bak-
kalbaşı, Saym Cahit Dalokay ve Sayın Suphi Gür-
soytrak'ın son sormuş olduğu sorular yazılı olarak 
cevaplandırılacaktır, diğer sorular cevaplandırılmış
tır. ; 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. (Alkışlar.) 
Son iöz Sayın İbrahim Tevfik Kutlar'ın. Buyu

run Sayın Kutlar. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Programlı bir şekilde kalkınan Türkiye'nin hede
fi, büyük ve müreffeh Türkiye'dir. Büyük ve müref
feh Türkiye'nin yapımında 1976 bütçesinin büyük bir 
önemi var. Bu bütçede, resmî ve kamu sektörü 83 
milyarlık bir yatırım yapacak. Bunun büyük bir kıs
mı sanayie aittir. 

Bu bakımdan, Hükümeti ve onun içinde bulunan 
Sayın Bakanı tebrik ederim. Buraya gelen her arka
daş işten bahsetti. İş, durmakla olmaz. İş, işyeri 
açmakla olur. Vatandaş iş istiyorsa, ona yatırım ya
pacaksın, sanayi sahası açacaksın, bu şekilde vatan
daşa iş bulacaksın. Yoksa işsizlik edebiyatiyle, ne 
bu vatandaşın karnı doyar, ne bu vatandaş refaha 
kavuşur. 

Ben bu konuya bir parça temas ettikten sonra, 
kendi memleketim olan Gaziantep'in birkaç önemli 
probleminden bahsedeceğim. 

1966'da biz Gaziantep'te bir örnek küçük sanayi 
sitesi kurmaya başladık, sene 1976. 10 senedir bit
medi. Buıun biran evvel bitirilmesini Sayın Bakandan 
istirham ediyorum. Sayın Bakan bir süre önce Gazi-
antep'e teşrif buyurmuşlar, orada sanayicilerimizle 
görüşmüşlerdir. Oradaki yatan büyük sanayi potan
siyelini memleketin sanayiinin kalkınmasında mer

kez ve mesnet ittihaz ettireceklerinden eminim. Ga
ziantep sanayicileri harp sanayiine büyük önemle bir 
katkıda bulunabilirler. 

Üçüncü Demir - Çeiik Fabrikasının yan sana
yiinin Gaziantep'te' kurulması, Doğuya ve Gazian-
tep'e büyük bir ekonomik katkıda bulunacaktır. 
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Sümerbank Tekstil Fabrikasının makine yapan, 
makine fabrikası kuruImasT'planlanmıştı, şimdiye ka
dar realize edilmedi. Bunun da biran evvel tahak
kukunu istirham ediyorum. 

Deri fabrikası, öteden beri Gazianteplilerin ec
dat sanatıdır. Bu deri fabrikası için bazı etütler ya
pıldı; biran önce onun da tahakkukunu istirham et
mekteyim. 

Kilis'te fosfat yatakları var, bunun gübre fabri
kası hammaddesi olarak ele alınmasının yerinde ola
cağı inancındayım. 

Gaziantep, bundan evvel 1966'da çıkan bir ka
rarnameyle geri kalmış 22 ile dahildi. Organize sa
nayi sitesi kuruldu, burada birçok fabrikalara baş
landı; fakat bitmeyenler var. Ticaret ve Sanayi Oda
sının müracaatı da var sayın Bakanlığa; 1980'e ka
dar bu müddetin uzatılmasını ve Gaziantep'in Kilis, 
Nizip, Yavuzeli, Oğuzeli, Araban ilçeleri geri kal
mış bölgeler arasındadır, bu geri kalmışlığın bu ilçe
lerde de devam ettirilmesini bilhassa istirham etmek
teyim. 

Sayın arkadaşlar, 
Bu mahallî konulara bu şekilde kısa kısa temas 

ettikten sonra, başka bir konuya geliyorum. Sayın 
Üstünel köprü için Sayın Genel Başkanımızın «Köp
rü şamatası» yaptığından bahis buyurdular. 

Sayın Demirel, köprü şamatası değil, köprü reali
tesini tahakkuk ettirmiştir. O köprüler ki; Fırat üze
rine kurulan Fırat Köprüsü, Birecik Köprüsü Doğuya 
ekonomik yeni bir çağ açmıştır. 

İstanbul Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya ve Uzak 
Doğuya bağlayan, yalnız Türkiye için değil, Uzak 
Doğunun da Orta Doğunun da büyük bir ekonomik 
yolunu açmıştır. Buraya eğer bu köprü yapılmasay-
dı, bize her gün binlerce lira bırakan TIR kamyon
ları buradan geçebilir miydi? Bizim, Anadolu'dan 
gelen sebze ve meyzelerimiz, köprü olmadığı için gün
lerce nöbet bekliyor, çürüyüp atılıyordu. Bu ekono
mik değil midir? Biz bu köprüyü yaptıysak, hakika-' 
ten memlekete büyük bir ekonomik kıymet getirdik. 

Biz, nazariyatla uğraşanlardan değiliz. Hem na
zariyat, hem tatbikata geçeriz. 

Montaj sanayiinden bahis buyurdular. Montaj sa
nayii, o zamanın icabına göre bir zarureti. Eğer 
montaj sanayii kurulmasaydı, ağır sanayi onu takip 
edemezdi. Nitekim, İtalya'da evvelâ montaj sanayi 
gelmiş, ağır sanayi onu takip etmiştir. 

Bugün dünyada hiçbir memleket, sanayiini yal
nız kendisinde bitirmemektedir. Meselâ, Mercedes 
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tabrıkalaı-inın bujileri Hoianda'dan, elektronik kısmı 
Fransa'dan gelmektedir. Ben, Amerika'da Ford Fab
rikasını gezerken, bir aksamının İsveç'ten ithal edil
diğini öğrendim. 

Traktöre, bundan 10 - 15 sene evveline bu mik
tar ihtiyaç olmadığı için, Türkiye'de traktör fabrika
sı kurulamamıştı. Bugün 100 bini aşan ihtiyaç, trak
tör fabrikasının kurulmasını, ağır sanayiin kurulma
sını icap ettiriyor. 

Uçak sanayii, Amerikan ambargosundan sonra 
memleketin önemli millî savunması konusu dolayı-
siyle zaruret halini almıştır; bu bakımdan ona geçi
yoruz. Ağır sanayi bu şekilde kurulur. 

Sayın Üstünel, «Şamata» kelimesini ben bir pro
fesörün ağzına yakıştıramadım. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yok, yok yakıştı? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — Ya-

kıştıysa Allah mübarek etsin kendisine. 
Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutlar. 
Sayın üyeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki görüşmeler bu suretle bitmiştir. 
Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümler okunarak teker teker oylarınıza 
sunulacaktır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlsğı 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

111 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 6! 969 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sar.ayi koruma ve geliştirme 307 624 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Küçük sanatları koruma ve 
geliştirme 481 664 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bolum 
(Prog.) 

113 

Lira 

7 047 400 

5 994 400 

40 015 200 

Sanayii teşvik uygulama 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Sanayi araştırma - planlama -
projelendirme 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1976 yılı 
Bütçesi kabul edilmiştir. Kuruluşa ve milletimize 
hayırlı olmasını dileriz. 

Ç) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

2, — Devle! Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/382: Cumhu
riyet Senatosu : 11386) (S. Sayısı : 354) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık: Bakanlığı Bütçesinin müzakerelerine başlı
yoruz. 

Komisyon hazır. 
Hükümet?.,. 

ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK PAK-
SU (Kahraman Maraş Milletvekili) — Vekâleten 
ben bulunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet hazır. 
Grupları adına söz isteyen sayın üyeleri bilgileri

nize sunuyorum: Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Yusuf Ziya A.yrım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yusuf Ziya 
Ayrım, buyurun efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Şimdi bütçesini görüşmekte olduğumuz, başta 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmak 
üzere, Bakanlık erkânını, muhterem meslekdaşlarımı, 
Adalet Partisi Grupu adına saygıyle selâmlayarak, 
bütçe üzerindeki Grupumuz görüşlerini ifade etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem senatörler; 
Bu Bakanlık bütçesinin bir özelliği vardır. Hiz

met faaliyeti, dağ başındaki çobandan başlayarak, 
beşikteki çocuktan, en büyük tüccar ve sanayiciye 
kadar, yaşam kavgasında bulunan herkesi ilgilendir
mektedir. 

Bu bütçenin önemli olmasının yegâne sebeplerine 
gelince: 

Nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlasının köyler
de ziraî faaliyette bulunması, bir taraftan düşük fi
yatta mal üreterek sanayii beslemesi ve sanayi da
lına işgücü aktarmasıdır. 

Diğer taraftan, sermaye teşekkülüne katkıda bulun
ması, aynca insanların yaşamları için çeşitli bitkisel 
ve hayvansal besinleri istihsal eden kesimle iigilenme-
sidir. 

Altyapı hizmetlerinden yoksun, kültürden yok
sun, köy ve mezralarda en ağır tabiat şartlarıyle mü
cadele ederek yaşayan köylülerin tabiî haklarını al
mak için bir sürü zorluk ve eziyetlere maruz kalma
ları bakımından önem taşımaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının lâyı-

kıyle tespit edilmiş millî bir politikasının olmayışı, 
tarımla ilgili yetkilerin birçok bakanlıklarda toplan
mış bulunması, bu Bakanlığın işlerinin süratli ve 
rantabl yürütülmesine engel teşkil etmektedir. Ancak, 
hükümetlerin kendi programlarına göre çiftçi sorun
larına eğilmesi, 1950 yılına kadar köy ve çiftçinin 
tamamen Kendi kaderiyle baş başa bırakılması, unu
tulması mümkün olmayan üzücü olaylardandır. 

1950 yilında millî iradeye dayalı Parlamentonun 
teşekkül etmesinden sonradır ki, köy ve çiftçi sorun
larına el atılmaya başlanmış, köy nüfusu hareket et
meye başlamıştır. 

Bu tarihten sonra ufak imkânlara sahip olan köy
lüler, daha iyi bir hayat şartı temin etmek için bü
yük şehirlere doğru rastgele göç ederek gecekondu 
mahallelerinin doğmasına sebep olmuşlardır. 
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Bu durum, telâfisi gittikçe zorlaşan bir sürü eko
nomik ve sosyal sorunların doğmasına sebep olmuş
tur. 

Yalmz, tarım meselelerine şimdiye kadar hiç el 
atılmamıştır denilemez. Yalnız 27 sene kendi kade
riyle baş başa bırakıldıktan sonra, çok geç olsa da 
el atılmış bulunmaktadır. 

Köylü ve çiftçinin meselelerine, millî iradeyle iş
başına gelen Demokrat Parti ve Adalet Partisi Hü
kümetlerinin eğildiği bir gerçektir. Millî iradeyle iş
başına gelmeyen hükümetler, daha ziyade köylüyü sö
mürmüştür. Bunun açık delili, o zaman bir millet
vekilinin, «Köylü bir un çuvalıdır, vurdukça tozar.» 
beyanında bulunmasıdır. 

1950 yılından sonra hapisten kaçar gibi köylüler 
şehre kaçmaya başlamışlardır. 

Sayın senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; ziraat 

mühendisi, veteriner hekim, ziraat teknisyeni bakı
mından çok güçlü bir kadroya sahiptir. Son yıllarda 
bu kadrodan lâyıkıyle istifade edilmediği de bir ger
çektir. Bazı imkânsızlıklar nedeniyle bu kadro çift
çinin hizmetine sokulamamaktadır. Devlet bu per
soneli bilgili yetiştirmek ve görgüsünü artırmak için 
büyük gayret ve masrafları ihtiyar ettiği halde, az 
bir malî külfete katlanarak teknisyenlerin köylere 
gönderilmemesi calibi dikkattir. 

Bu sebepledir ki, zaman zaman teknik kadronun 
çalışmaz olduğu ve işe yaramaz bulunduğu üzüntü 
kaynağı < lmaktadır. Feragatla çalışan bu kadronun 
muvaffak olmaması mümkün değildir. 

1927 yılının 13 milyon nüfuslu Türkiye'sine ba
kacak olursak, birçok gıda maddelerini dışardan it
hal ederken, birçoklarını vitrinlerde seyredip; ancak 
muayyen aylarda bulabilirken; şimdi bilhassa beslen
mede büyük rolü olan meyve ve sebzelerimizi, ta
vuk ürünlerini her mevsimde bol miktarda bulmak 
mümkündür, işte bu varlıklar teknik kadronun yol 
gösterici çalışmaları neticesinde mümkün olabilmiş
tir. 

Sayın senatörler; 
Bitkisel ve hayvansal üretimin neticeleri çeşitli 

zaman süreleri içerisinde mümkün olmaktadır. Ay
lık, mevsimlik, yıllık, uzun yıllar sonunda netice alı
nan mahsul çeşitlerimiz vardır. Tarım mesleği meşak
katli, yorucu bir meslektir. Bu kesimden fazla bir 
kazanç temin etmek de hayaldir. Şayet kârlı bir branş 
olsaydı, bunu da münevverlerin köylülere bırakma-

I sı mümkün değildi. 
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Esasında Türk çiftçisinin meseleleri 3 • 5 yıllık 
meseleler olmayıp, uzun yılların ihmali sonucu doğan 
meselelerdir. O halde, tarım meselelerini uzun bir 
zaman perspektifi içerisinde ve ilmin ışığı altında 
mütalaa etmek gerekir. 

Çok kahır, eza ve cefa çeken, Cumhuriyetin ku
ruluşundan 50 yıl gibi uzun bir süre geçtiği halde 
kendilerine hiçbir Devlet hizmeti götürülemeyen köy
ler halkının bile Devlet ve hükümetlere bağlılığı 
Türk Devletinin bekası bakımından önemli olduğu 
gibi, Türk köylüsünün de en büyük meziyetlerinden -
dir. işte Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleriyle Par
lamentosu ve partilerinin en mühim görevleri bu 
vasfı daha fazla örselememek için çiftçi sorunlarına 
süratle eğilmekle mümkün olacaktır. 

Planlamamız çiftçi sorunlarını sıraya koymuştur. 
Yapılacak iş, elbirliğiyle zaman sürecini kamçılaya
rak bir an evvel acele etmektir. 

Sayın senatörler; 
Bazı mihraklarca Türkiye kasıtlı olarak karam

sar bir tabloya bürüldürülmek isteniyor. Bu doğru 
değildir. Adalet Partisi iktidarları döneminde iyi 
vasıflı tohumluk, gübre, makine ve ekipman, taban 
fiyatlarının tatbiki bakımından büyük mesafeler kat 
edilmiş ve istihsalimizde hayli artışlar olmuştur. 

1927 >ılında birçok mahsulleri dışardan ithal et
tiğimiz halde, bugün bunları bol miktarda kendi 
memleketimizde bulmamız bunun açık bir delilidir. 
Endişe etmeye lüzum yoktur. Nüfusumuz her yıl 
1 milyona yakın artmasına mukabil, bugünkü nüfu
sun iki mislini daha, müreffeh besleyecek potansiye
le sahibiz. 

Bitkisel ve hayvansal ürün istihsalinde toprak, ik
lim, su /e insan emeği en lüzumlu faktörlerdir. Bu 
faktörlerden en mühimi ve zoru, sulama suyu te
min etmektir. Tekniğin ilerlemesi sayesinde zor ve 
pahalı da olsa, ziraî istihsale yarayacak toprak mik
tarını artırmak mümkün olmaktadır. Örneğin; de
nizlerden bir kısmının doldurulması, bataklık ve göl
lerin kurutulması neticesi elde olunan arazilerle tuz
lu toprakların ıslah edilerek ziraate elverişli hale ge
tirilmesi, taşlık ve kayalık arazilerin ıslahı gibi. 

Asrımızda teknik, az ölçüde de olsa, iklim fak
törü üzerine bile tesir etmeye muktedir olmuştur. 
Meselâ; içel, Adana, Antalya, Muğla illeri sahilleri-
mizdeki son yıllarda pek fazla miktarda teşekkül 
eden seralar bunun açık örnekleridir. 

Tarımımızın en mühim sorunlarını aşağıda ol
duğu gibi sıralamak mümkündür : 
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Birincisi; tarımda en mühim konu, sulama suyu 
dur. Zaman zaman tarımımızın tabiat şartlarına bağ
lı olduğu, yağmurların fazla olduğu yıllarda mah
sulün bol olduğu, yağmursuz yıllarda mahsulün az 
olduğu bunun açık bir delilidir. 

ikincisi; toprak ve insan ilişkileridir. 

Üçüncüsü; teknik bilgi konusu, vasıflı tohumluk 
ve damızlık, kredi mekanizması, gübre, makine ve 
ekipman, mücadele, taban fiyatı, ziraî sigorta ve pa
zarlama gelmektedir. 

Yurdumuzun 24 milyon hektarlık tarım arazisi
nin; ancak 8,5 milyon hektarı sulanabilecek durum
da olup, bunun halihazırda; ancak 3 milyon hektarı 
sulanır durumdadır. Birinci ve ikinci Plan dönemin
de 1 milyon hektarlık arazi sulamaya açılmıştır. 

Sulanabilir hale getirilmesi için; ancak 1995 yı
lma kadar 5,5 milyon hektar arazi sulanabilecek ha
le getirilecektir ki, yine geriye 3 milyon hektar ara
zimiz kalmaktadır. O halde ilk yapacağımız iş, her 
ne pahasına olursa olsun bir an evvel, 1995 - 2000 
yıllarını beklemeden bu 8,5 milyon hektarlık sulana-
bilen arazinin hepsini sulanır hale getirmektir. 

Yalnız, sulama imkânlarını köylümüzün yap
ması mümkün değildir. Bunu ancak Devlet sağlaya
bilir. Çünkü, Birinci ve ikinci Plan dönemlerinde 
yapılan masraflar hektara taksim edildiğinde, hek
tar maliyetinin 16 binde olduğu görülür ki, bunu 
köylünün yapması mümkün değildir; ancak Devle
tin bu soruna el atması gerekmektedir. 

En büyük sorunumuz, tarımın hava şartlarına 
bağlı oluşudur. Yapılacak iş; 1995 - 2000 yıllarını 
beklemeden, bir an evvel sulanabilir arazinin suya 
kavuşturulmasıdır. Halbuki bu konu, tamamen Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının inisiyatifi 
dışındadır. Çünkü, biliyorsunuz ki, büyük sulama 
şebekelerini Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
yürütmektedir. 

Birinci Plan döneminde sulamaya % 45,3; İkinci 
Plan döneminde % 53, Üçüncü Plan döneminde 
% 43,3 yatırım payı ayrıldığı halde, doğrudan doğ
ruya Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu
nunla hiç bir ilgisi yoktur, inisiyatif Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına bağlıdır. O halde, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yalnız ko
nuyu ciddiyetle takip etmesi gerekmektedir. 

Yurdumuzda iki türlü suiama tesisi yapılmakta
dır; birisi Devlet Su İşleri tarafından, ikincisi de Top
rak - Su tarafından Şimdi, Birinci, ikinci ve Üçüncü 
Plan dönemlerinde büyük sulama tesislerinde hedef-
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lerın gerisinde kalmışız, küçük sulama tesislerinde 
hedefin önüne geçmiş bulunmaktayız. 

Yurdumuzda sulanan arazileri diğer birkaç millet 
ile mukayese edecek olursak; bizdeki sulanan arazi 
miktarı, arazinin yüzde 7,1'i, Yunanistan'da bu mik
tar yüzde 18.5. İtalya'da yüzde 20'yi bulmaktadır. 
Sulama, verimi en az yüzde 20 - 25 artıracağı gibi, 
bilhassa istihdam sorunu yaratmaktadır. Çünkü, bir 
dekarlık bir kıraç tarlada buğday ektiğimiz zaman, 
buna nihayet bir - iki işçi gitmektedir. Halbuki sula
nan arazide çeşitli mahsul yetiştiği gibi; meselâ pan
car, pamuk ve sair mahsul yetiştirildiği zaman bir 
dekarda iki kişi yerine 5 - 1 0 - 1 5 kişi çalıştırılmak
tadır. Bu durum, istihdam sorununu artırdığı için çok 
önemlidir. 

Yeraltı sularından faydalanmayı hızlandırmalıyız. 
Başka ülkelerde 2 bin, 3 bin metre derinlikteki yer
altı sularından faydalanmak mümkün olduğu halde, 
yurdumuzda maalesef, ancak ve o da son yıllarda 
olmak üzere bu konu ele alınmıştır. Derin kuyu tu
lumbaları da son yıllara kadar dışarıdan ithal edildi
ği için, bu konuda bir hayli yavaş hareket edilmiştir. 

Yurdumuzda 400 bin hektar arazinin yeraltı su
yundan faydalandırılarak sulanması mümkünse de, 
bundan faydalanmak için de ancak 600 milyon kilo
vat enerjiye ihtiyaç vardır. 

O halde. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğının bu konuda da Enerji Bakanlığı ile sıkı bir iş
birliği içerisinde bulunması ihtiyacına kaniim. 

Küçük sulamaları Toprak - Su Genel Müdürlüğü 
muvaffakiyetle yürütmektedir. Evvelce Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan bu Genel Mü
dürlük, halen Köy İşleri Bakanlığı bünyesi içerisin
de bulunmaktadır. Tekrar bunun Tarım Bakanlığı 
bünyesi içerisine alınmasını uygun mütalaa etmekte
yiz. 

Sayın senatörler; 
Sulamadan sonra tarımımızın en mühim sorunu, 

toprak - insan ilişkileridir. Bu konu, 1946 yıllarından 
itibaren önem kazanmaya başlamış; hatta Demokra
tik Partinin doğmasını o zamanki Toprak Kanununa 
bağlayanlar bile vardır. O tarihlerde çıkarılan 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile çiftçileri
mizin yalnız topraklandırılması cihetine gidilmiştir. 
Tesis ve onarım kredileri lâyıkıyle açılmadığı için, 
bir kısım çiftçilerimiz, zamanla yine bu arazileri zen
ginlere devretmek suretiyle şehirlere göç etnîeye baş
lamışlardır. 

Nihayet 1973 yılında çıkarılan Tarım ve Toprak 
Reformu Kanunu ile bir Toprak - Tarım Reformu 
Müsteşarlığı kurulmuş; fakat bu Müsteşarlığın kuru
luşunda müstakil oluşu, Tarım Bakanlığı bünyesin
den ayrı oluşu da üzücü bir keyfiyettir. Çünkü, esa
sen kredi, toprak, su mevzularının bir bakanlıkta bu
lunması lâzım ki, inisiyatif onun elinde olsun ve ha
kikaten onu o ilgili bakanlıkta murakabe edebilelim. 

Zaten biz, yapılan hizmetleri birçok bakanlıklara 
dağıttığımız için, murakabeyi de iâyıkı ile yapamıyo
ruz. Kredi mevzuunu ele aldığımız zaman, Tarım 
Bakanı «Bu mevzu ile ben ilgili değilim» deyip işin 
içerisinden çıkıyor. En nihayet, çok şükür ki Toprak 
Mahsulleri Ofisi bu Bakanlığa bağlandı da, yetiştir
diğimiz mahsullerle direkt irtibat temin edebildik. 

Amaç olarak, yalnız toprak dağ>iımını esas ola
rak ele almayıp, verimi artırmak ve sosyal adaleti 
sağlamak bakımından arazi tevziatı ile birlikte arazi
lerin topîulaştırıiması keyfiyeti esas alınarak, ziraî 
girdiler, köylerin altyapı hizmetleri ile çiftçi konut
larının yapımı bu son çıkarılan Kanunda öngörül
müştür. 

Pilot bölge olarak Urfa ili seçilmiştir; fakat ça
lışmaların daha da çabuklaştırılmasını temenni edi
yoruz. Saym Bakanın, bu teşkilâtla da sıkı bir işbir
liği içerisinde olmasını arzulamaktayız. 1757 sayılı 
Kanun tatbikatından, toprak endeksleri olmadan ka
mulaştırma yapıldığından dolayı da, yeni sorunlar 
doğmuştur. Kamulaştırılan 148 bin dönümlük ara
zinin 60 bin dönümünün taşlık ve kayalık oluşu ca
libi dikkattir. Şimdiye kadar 225 bin dönüm arazi 
kamulaştırılmış ve bu suretle toplam 161 aileye 812 
nüfusa 26 bin dönüm arazi verilmiştir ki, bu çok 
azdır arkadaşlar. Çok hızlandırmamız lâzımdır; çün
kü cari masraflar çok fazla ve Türk köylüsü ve çift
çisinin de bekleyecek zamanı kalmamıştır ve soru
nun üzerine süratle eğilmek lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Asıl mesele, toprakların üzerindeki ziraî nüfusun 

fazla oluşudur. Bazı yerlerde arazinin ekonomik ola
rak işletilemeyecek derecede küçük bölümlere ayrıl
dığını görüyoruz. Planlamamız, zamanla bu fazla nü
fusun sanayie aktarılmasını öngören çalışmalara baş
lamıştır. 1977 sonuna kadar ziraî nüfusumuzun yüzde 
59'a düşeceği beyan edilmektedir. İlerlemiş ülkeler 
50 - 60 yıllık uzun çalışmalar neticesinde bu nüfusu, 
Amerika'da olduğu gibi, yüzde 3'e kadar indirmiş
lerdir; fakat yüzde 3'lük tanın nüfuslu bir ülke bü
tün dünyaya gıda yardımı yapıyor. Demek ki, zihni-
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yetlerde değişiklik yapıp, tarıma tekniği sokmak lâ
zımdır. 

Topraklarımız, üzerinde yasayanları geçindir
mediğinden ve bunlara huzurlu bir gelir veremediğin
den, köyden şehire doğru bu göç başlamıştır. O hal
de, zaman geçirmeden sanayi yatırımlarının bu böl
gelere süratle kaydırılması gerekir. Bilhassa, hayvan
cılık ürünleriyle ilgili sanayie ait teşvik belgelerinin 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kaydırıl
masını ve sayın Bakanın bu konuda çiftçi lehine ta
kipçi olmasını temenni ediyoruz. 

Diğer taraftan, geri kalmış bölgelerimizdeki altya
pı hizmetleri, ulaşım ve haberleşme imkânları ikmal 
edilmelidir. Aslında, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bünyesinde yer alması keyfiyeti de buradan ileri gel
mektedir. 

Sayın senatörler; 
Çiftçilerimizin ekserisi amprik bilgilerle, ziraat 

kültüründen yoksun olarak çalışmaktadırlar. Bu se
bepledir ki, ziraî istihsalimizde verim düşük ve kalite 
bozuk bulunmaktadır. Bakanlığın Yaym - Neşriyat 
Teşkilâtının lâyıkıyle çalıştığı iddia edilemez. Bilhassa, 
ziraî istihsalde çalışan kadın nüfusun eğitilmesi şarttır. 
Bilhassa, memleketimiz gerçeklerini yansıtan filmlerin 
çiftçilere gösterilmesi temin edilmeli, bol bol ziraî neş
riyat köylere yollanmalıdır. 

Bilhassa, radyo ve televizyonda köy sorunlarına 
çok az yer verilmektedir. Bu hususta Bakanlığın ne gibi 
çalışmalar içerisinde bulunduğunu öğrenmek isteriz. 

Bakanlık bünyesindeki genel müdürlüklerin yaym 
teşkilâtlarını koordineli bir şekilde çahştınîmaları ve 
israftan da mümkün mertebe kaçınacak şekilde hare
ket etmeleri gerekmektedir: 

Köylere gidersiniz, bakarsınız, veteriner bir film 
makinesi almış, gelmiş bir film gösteriyor:, ziraatçi 
bir taraftan gösteriyor; su ürünleri bir taraftan gös
teriyor... Bu masrafları tek elde toplamalı ve memle
ketin şartlarına uygun öğretici filmler göstermeliyiz. 

Tarımın önemli bir konusu da, verimi artırıcı bir 
etken olan vasıflı tohumluk kullanılmasıdır. Sertifikalı 
tohum, verim üzerine yüzde 20 - 25 tesir ettiği g'ibi, 
ekim anında da dekara atılan tohumluk, kilo bakı
mından. yerli tohuma nazaran daha azdır. Bu bakım
dan da faydalıdır. Ekseri çiftçilerimiz kendi yetiştir
miş oklukları verimi az. hastalıklı tohumları ekmekte
dirler. 

Birçok bölgelerde yıllardır çalışmaz durumda bulu
nan selktörlerin de bir an evvel çalıştırılır hale getiril

mesi ve selektör adetlerinin artırılması tohum temiz
liği bakımından önemli bir konudur. 

Çiftçilerimizin yegâne buğday, arpa tohumlukları
nı yetiştiren ve feragatle çalışan Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğüdür. Üretme çiftliklerinin bazı 
yıllarda istihsal etmiş oldukları tohumlukların büyük 
bir kısmının çiftçiye intikal ettirilmeyerek elinde kal
ması da, acınacak ve üzülünecek bir keyfiyettir. 

Değirmenlere sevk edilen tohumluk nakliyatı ön
lenmelidir. Bu durumlar üzerinde Bakanlık hassasi
yetle durmalı ve tohumu zamanında çiftçinin eline in
tikal ettirmelidir ve zamanında ekim yaptırma imkân
ları sağlamalıdır. Ekimde tohumluk ekilecektir, Ba
kanlık Aralık ayında tohum sevk ettirir oraya, tabiî 
bu gibi tohumlukların hepsi değirmene gidiyor arka
daşlar ve yazlıktır bu vasıflı tohumluklar. Bu sorun 
bir türlü halledilmiş durumda değildir. 

Diğer taraftan Doğu Anadolu bölgesi yazlık ekim 
yapmaktadır. 8 yerli, 7 yabancı çeşitimiz vardır, hep
si güzlük çeşitleridir. Yazlık çeşit ekilen bu yerlere to
humluk olarak da bu güzlük çeşitleri vermekteyiz. 
Ekseri yıllar Doğu Anadolu bölgelerinde bir ihtilâf 
zuhur etmektedir; çünkü kışlık çeşitlerin üzerinden 
uzun bir kış devresi geçmesi lâzımdır ki, verimli ola
bilsin. Halbuki bu kış devresi olmadığı için, bazı se
neler başağa kalkamıyor, kalkamayınca da «verdiğiniz 
tohumun vasfı iyi değildir, olmadı.» diye ihtilâflar 
oluyor, müracaat oluyor, boşuna bankalara borçlan
mış oluyorlar. Maksat, çiftçiyi, illâ belâyı def eder gibi 
•def etmek değildir, hakikaten bunun geleceğini garan
tiye alacak şekilde kalkınmasını istiyorsak, şartlara 
uygun tohumlukları vermemiz lâzımdır. Yoksa, Ofis 
ambarlarındaki 40 ambarhk buğday tohumlarını ve
rirsen, boşu boşuna bunlarla uğraşmak bu gibi tekni
ğin icapları değildir. Bu kadro da bunu yapacak gü
ce sahiptir; ama nedense bir türlü harekete geçilip, 
organize edilemiyor. 

Şimdi sayın Bakandan istirhamım şudur ki, Doğu 
Anadolu'daki bu yazlık tohumluk ihtiyacını karşıla
mak için acaba bir ziraî araştırma müessesesi açmayı 
düşünüyorlar mı? 

Eskiden Erzurum'da böyle bir müessese vardı 
üniversite kurulmadan evvel, sonradan üniversite ku
ruldu, bu arazi de üniversiteye terk edildi; fakat bil
miyorum bugün üniversitenin çalışmaları ne merkez
dedir, hakikaten yeni yazlık tohum çeşitleri bulmuş 
mudur? Bunlar hakkında malumat verirlerse, mem
nun oluruz. 
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Diğer' taraftan, özel çiftçilerle anlaşmalı olarak 
yapılan hububat tohumu çalışmalarının teşvik edil
mesini, hâlâ bu surette üretilen tohumluk miktarının 
ne kadar olduğunu da öğrenmek istiyoruz. 

Diğer bir konu da, sebze tohumlukları sertifikas-
yonuna da hız verilmelidir. Artık o hale gelmiştir ki, 
sebze istihsalimiz de fazlalaşmıştır, bazı bölgelerimiz 
bu sertifikalı tohum bulmakta çok müşkülât çekmek
tedirler. Onun için bilhassa bu konuya önem veril
melidir. 

Muhterem senatörler; 
Çeltik konusu tamamiyle hükümetlerimizce ihmal 

edilmiştir. Bunlar kendi kaderleriyle başbaşa bırakıl
mıştır. Eskiden Adana bölgesinde Topraksu'nun bir 
araştırma müessesesi vardı, orada çalışma yapılıyor
du; fakat bu son yıllarda Çorum bölgesine doğru bir 
seyahatimiz oldu, burada gördük. Onun için Bakan
lık bu çeltik tohumu konusunu ele alarak, bilhassa 
Kargı, Osmancık dereleri kenarındaki bu fakir köy
lülerin ihtiyaçlarıyle de ilgilenmesi gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Tarımın önemli girdilerinin birisi, kredi mekaniz

masıdır. Ziraî krediler kifayetsiz olmakla beraber, 
tevziat şeklinin de âdil ölçülere göre yapıldığı iddia 
edilemez. Her şeyden evvel, kredi insiyatifinin Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının emrinde olması 
gerekir. 

Bu sebeple, Et - Balık Kurumu ve Toprak Ofisi 
Genel Müdürlüğü gibi T. C. Ziraat Bankasının, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanması 
gerekmektedir. Kredi tevziatında şu hususlara dikkat 
edilmelidir : 

1. — Kredi miktarı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca bugün için 60 - 70 milyar liraya çıkarıl
malıdır. 

2. — Kredi tevziatında teminat yerine, projeli, 
kontrollü kredi sistemi tatbik edilmelidir. Bilhassa 
taşra bankalarının kredi evrakı tanzimlerinde vatan
daşları mütemadiyen Ankara'ya gidip gelecek şekil
de noksan evrak tanzim edip, baştan savma eziyet 
verici hususlardan sarfınazar ederek bu gibi muame
leleri tekerrür eden şube müdürleri hakkında kanunî 
takibat yapılması cihetine de gidilmelidir. Çünkü 10 
bin lira kredi alınması için asgarî 5 bin lirasını har
cayarak Ankara ile bu şube arasında adam gelip gidi
yor. Eğer hakikaten ehliyetli kadrolar yoksa, bunla
ra müdürlük formasyonu verilmesin. Hamdolsun bu
gün Türkiye'de artık yığınlar halinde aklı başında 
üniversite mezunları vardır. Bunların yetiştirilmesi 
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! kurslara tabı olabilir; bu hususun üzerinde durulma
lı. Muhakkak o bölgede bulunan kredi tevziatını te-

I m;n edecek banka şubeleri doğru dürüst evrak yapma 
cihetine gitmelidir. 

Ekseri işletmelerimiz, küçük çiftçi işletmeleridir. 
Bu sebeple, Türk Devletinin bekasını temin eden Türk 
köylüsünün huzurunu bozacak büyük kredilerin ye
rine, 30 ilâ 100 bin liralık kredi miktarlarının veril
mesi üzerinde durulmalıdır. Büyük krediler verip, 
bunları kamplara ayırmanın lüzumuna kani değilim. 

Ziraat Bankasından gayri diğer bankaların da aç
mış oldukları ticarî kredilerin, hiç olmazsa yüzde 10'u 
nispetinde ziraî kredilere verilmesi sağlanmalıdır. 
Kredilerin geri dönmesini sağlayacak şekilde kredile
rin ekim, dikim, damızlık alım aylarına rastlayacak 
şekilde tevzi edilmeleri ve istihsali artırmaya matuf 
olmaları sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Ziraatta ekim ve dikim mevsimi muayyen za
manlara inhisar ediyor. Fakat kredi öyle zamanda 
açılıyor ki, hiç bir işe yaramıyor. Muhakkak bu za-

I manlar nazarı itibara alınmalıdır. 

Ziraî kredi faizleri çok yüksektir. Yüzde 2 ilâ 3'ü 
geçmemelidir. Tarımda verimi artırmada gübrenin 
rolü mühimdir Son yıllarda mahsul artışının gübre 

1 kullantlmasıyle orantılı olduğu meydandır. C. H. P. 
iktidarları döneminde her nedense gübre fiyatlarının 
birdenbire artırılması, o yıl istihsalin azalmasına se
bep olmuştur; fakat Demirei Hükümeti gübre fiyat
larını düşürerek çiftçinin yanında olduğunu bir kere 
daha göstermiş oldu ve istihsalin artmasını kamçıla-

I miş bulundu. Bu, memnuniyet verici bir keyfiyettir. 

Gübre kullanmada toprak tahlilleri yaparak, ona 
göre ihtiyaç duyulan miktarı vererek israfı ve ileride 

I toprakların fizikî yapılarının değişmesi önlenmelidir; 
çünkü artık teknik girmiştir. Rastgele gübre veriliyor 
Türkiye'de; bunun önüne de geçmelidir. Yani bugün 

I mevcut toprak ve tahlil laboratuvarları memlekete 
biran evvel yaygın hale getirilmeli, yoksa zamanla 
topraklarımızın fizikî yapılarında büyük değişmeler 
olabilir. Bunun dışında bölgelerde yanlış gübre kul-

I lanılmasını önlemek üzere, ziraat mühendisleri ve iek-
I nisyenlerin küçük el broşürlerini, gübrelerin ambalaj 

ve terkiplerini çiftçilere ulaştırmaları da sağlanabilir. 
I Gübre kullanma zamanından evvel, mahalline sevk 
I edilerek stok edilmeleri, sunî gübre fabrikalarının 
[ miktarlarının artırılmasına çalışılmalıdır. 
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Sayın senatörler. 
Son yıllarda Türk çiftçisinin modern ziraat alet 

ve makinelerine isteği artmıştır. 1965 yılında A. P. 
iktidarı döneminde yıllık 30 bin traktörün Türk köy
lüsüne intikali planlandığı sıralarda muhalefetteki 
arkadaşlarımız «.Bu memleketi traktör mezarlığına 
çevireceksiniz» diye bağırıp çağırmışlardı. Halbuki 
geçen yıllar, 30 binin yerine 50 bin traktör dağıtıldı
ğı halde şayet mevcut 50 bin daha olsaydı satılabile
ceğini bugün traktörün karaborsada bulunduğu bir 
hakikattir. 

Burada yalnız ince bir nokta var hariçten gelen 
traktörlerde. Gelişmiş ülkeler her nedense, bizi üre
tici malzemeden ziyade, tüketici malzemeyi kullan
maya teşvik ediyor. Burada akıllı olmamız lâzım. 
Bence artık Ziraî Donatımın bugün yayık, arı kova
nı, ve sair basit malzemeler yapması yerine, biçer -
döver, harman makineleri, traktör imalâtına hız ver
mesi gerekir. En mühim konu da bu. Kalkıp başka 
yerleri arayacağımıza, kurulmuş bir Devlet Teşekkü
lü var. «Montaj sanayii şöyle oldu, böyle oldu.» diye 
mütemadiyen münakaşa edildi. Evet lâzımdı, bir in
kişaf safhasıdır, o inkişaftan geçecektir. Bununla da 
mukayesesini yapabilirdik. Eğer, zamanında bu görev 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraî Donatım Kurumuna da 
verilmiş olsaydı, bugün Devlet müessesesiyle özel 
sektörü fiyat bakımından mukayese edebilirdik; fa
kat maalesef bugün bundan yoksunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, şu anda söz süreniz 
bitti, hatta bir dakika tecavüz edildi. Lütfen. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — İkinci i5 
dakikamı kullanamaz mıyım acaba? 

BAŞKAN — ikinci 15 dakikanızı, ancak diğer 
gruplar konuştuktan sonra size verebilirim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Peki. o 
halde bu kısmı bağlayayım efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kooperatif
ler müdürlükleri vasıtasıyle, tarım kredi kooperatif
lerine gönderilen traktörler mahalline çok geç ulaş
maktadır. Bazı bölgelerimiz vardır ki. buralara veri
lecek traktörleri beşer beşer tefrik etmişlerdir. Bazı 
bölgelere bakıyorsunuz beş tane gitmiş, ikinci be;Iik 
parti gitmiş, öbürleri henüz gitmemiştir. Bu lâzıme-
ye riayet edilsin, bir adalet ölçüsü içerisinde her koo
peratifin traktörü zamanında sevk edilsin. 

Saym senatörler; 
Kaliteli mahsul almak, zamanında yapılacak mü

cadele ile ancak mümkündür. Geçmiş yularda büyük 
çalışmalar gösteren ve muvaffak olan Ziıaî Müca

dele Karantina Genel Müdürlüğünün .son yıllardaki 
çalışmaları verimli olmamaktadır. Birçok müracaat
larda, «Biz bu mücadeleyi devlet mücadelesi olmak
tan çıkardık.» demek suretiyle çiftçilerin geri çevril
mesi çıkar yol değildir. Bu suretle millî servetin he
der olması sağlanmış olur. Her ne pahasına olursa 
olsun, yılda milyarlarca zarara malolan haşerelerin 
bu zararları önlenmelidir. Bütün mücadeleler Devlet 
eliyle yapılmalıdır. Geçmiş yıllardaki ziraî ilâç kara
borsacılığını önlemek için Hükümetin şimdiden ted
bir almasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Ziraî mücadele için uçak filoları ihdas edilmelidir. 
Ziraî ilâçların her bölgede aynı fiyatla satılması sağ
lanmalıdır. 

. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayrım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ke

mal Sarıibrahimoğiu, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADİNA KEMAL SARÎİBRA-

HİMOĞLU (Adana) — Sayın senatörler, 
Sektörler arasında tarım kesimi son derece önem

li bir yer işgal etmektedir. Sayın Bakanlığın 1976 
malî yılı Bütçe tasarısında ifade edildiği üzere, 1972 
yılında cari üretici fiyatı ile tespit edilen 237,7 mil
yar TL. sı ulusal gelirin c/c 26'sı olan 60,8 milyarını 
tarım sektörü üretmiştir. 1972 yılında 11 milyar 875 
milyon olan ihracatımızın % 68'ini teşkil eden 8 mil
yar 023 milyon TL. sim tarım ve tarımsal endüstri 
ürünleri teşkil etmektedir. 

Genel nüfusun c/c 59,9 nispeti köylerde yaşamak
ta ve genel aktif nüfus içindeki tarımsal aktif nüfus 
yüzdesi r/( 67'yi bulmaktadır. 

Yine Saym Bakanlığın 1976 malî yılı Bütçe tasa
rısından öğrendiğimize gere; Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığına ayrılan tahsisat yekûnu 2 milyar 
662 milyon 746 bin TL. dan ibarettir. 150 küsur mil
yarlık bütçe içinde bu miktar 1/72'yi ifade etmekte
dir. 

Millî servetin c
c 26'sım, toplam ihracatın % 68' 

ini oluşturan ve 12 milyar civarındaki toplam ihra
catın 8 milyarını üreten ve aktif nüfusun c/c 67'sini 
teşkil eden tarım kesimine ayrılan 2 milyar küsur li
ranın ifade ettiği mana, bu işlemle MC iktidarının, 
Anayasanın 2 nci maddesinde ifadesini bulan: «Tür
kiye Cumhuriyeti... sosyal bir hukuk devletidir.» ve 
4i nci maddesinin, «İktisadî ve sosyal hayat, ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması esası
na göre düzenlenir» diyen temel ilkelerine ters düş
tüğüdür. 
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Tarım sektörü millî gelirimizin hâlâ önemli bir 
payım yaratmaktadır. Cari faktör fiyatları ile bu 
pay, 1948'de % 53,2 iken, 1966'da % 38'e düşmüş
tür. Kanaatimizce, tarımsal üretiminin millî gelirde
ki payının devamlı azalmasının nedeni, üretim artışı
nın yetersizliği değil, ülkemizde yeterince hızlı ol
masa dahi sanayi sektörünün gelişmesi ve esefe şayan 
olmakla beraber hizmet kesiminde yaratılan değerle
rin hızlı bir artış kaydetmesindendir. Bu oluşumun 
diğer bir sebebi; 1954 yılından bu yana tarımsal üre
timin nispî fiyatlarının devamlı düşmekte olmasıdır. 

Bu ncdenie millî gelirde tarımın payı zamanla 
azalmaktadır. 1970 yılında oran % 30 civarında iken, 
bugün c/c 26'ya düşmüştür. Bunun nedeni, diğer sek
törlerdeki gelişmelerden daha çok tarımsal ürün fi
yatlarının nispî olarak düşürtülmekte direnilmesidir. 
Örneğin; 1950 - 1952 yıllarında buğday fiyatı 30 ku
ruş, dolar fiyatı ise 280 kuruştu. 1971 yılında, dolar 
15 lira, buğday ise 90 - 100 kuruşa satılmıştır; 170 ku
ruşa satılması gerekirken. Sayın Ecevit'in Koalisyon 
Hükümetinde buğday fiyatı kiloda 230 kuruşa çıkar
tılmak ve c/c 100'e yakın bir fark verilmek suretiyle 
bu zincir cesurane bir şekilde kırılmak istenmiştir. Ne 
yazık ki, bu fiyatı az bulan ve buğdayın kilosunun 
300 kuruşun üzerinde bulunmasını öneren MC İkti
darının başı, aşağı yukarı aynı fiyatı, bir yıl sonra 
ve hem de mal ve eşya fiyatlarındaki % 30'a varan 
artışlara rağmen, Türk çiftçisine ve köylüsüne reva 
görülmüştür. 

Şahıs başına düşen millî gelirin, şehirsel ve kırsal 
kesimlerdeki sayısal oranlarına baktığımız zaman 
bu çelişkinin ve bu gaddarca adaletsizliğin daha da 
belirgin olduğunu görüyoruz. 

Gerçekten; şahıs başına millî gelir 1948 sabit fi
yatları ile 1948 - 1966 arasında 1,78 katı arttığı hal
de, çiftçi ortalama geliri aynı süre içinde 1,42 artmış
tır. Cari fiyatlarla 1948'de 439 TL. olan şahıs başına 
millî gelir 1966'da 2 460 TL. sına yükselirken, orta
lama çiftçi geliri 312 TL. sından 1 437 TL. sına çık
mıştır. Bu süre içinde çiftçi nüfusunun ortalama ge
liri, şahıs basma millî gelir ortalamasının c/c 71,1'den 
% 58,4'e düşmüştür. 

Yine, bu süre içinde, tarım sektörü dışındaki şe
hirli nüfusun şahıs başına ortalama geliri, cari fiyat
larla, 1948'de 819 TL. sından 1966'da 4 361 TL. sı
na yükselmiş, köylü çiftçi nüfusun şahıs başına düşen 
ortalama gelirinin üç misline fırlamıştır. 

1948'de, çiftçinin ortalama yıllık geliri diğer sek
törler ortalamasının Ç| 38'i olduğu halde, 1966 yılın

da çiftçinin ortalama geliri, diğer sektörler ortalama
sının % 33'üne düşmüştür. Bu orantı 1966 - 1970 ve 
1976 dönemlerinde ve çiftçi ve köylü aleyhinde de
vam edegelmiştir 

Şu tablo göstermektedir ki, son 20 yıllık devre, 
köylü ve çiftçinin millî gelirdeki payını azaltmış, şe
hirsel nüfusun ve endüstriyel çevrelerin ve erbabı ti
caretin millî gelirden arslan payını almasını mümkün 
kılmıştır. 

8 milyarlık ihracat hacmine ve millî hâsılanın 
% 26'sına hükmeden bir kesimin kaderine hâkim 
olan veya olması gereken bir Bakanlığın yıllık bütçe
nin 1/72'sine sahip kılınması, o kesiminin; yani üre
tici köylü ve çiftçi kesiminin diğer sektörler lehine 
sömürüldüğünün söz götürmez kanıtlarıdır. 

Şu tablo, söylenen, yazılan ve kitleye ve özellikle 
politikacılara telkin edilmek istenenin aksine; diğer 
sektörlerden köylüye ve çiftçiye sübvansiyon yapıl-
madığınm, aksine efendimiz köylülerin sırtından şe
hir kesimine ve özellikle tüccar ve endüstriyel kesim 
mensuplarına haksız ve adaletsiz bir sübvansiyon 
gerçekleştirmekte olduğunun kesin kanıtlarıdır. 

«Milliyetçiyiz, halkçıyız ve köylüden, halktan ya
nayız» diyerek kırsal kesimin çeyrek asırdır oylarını 
toplamakta devam eden Millî Cephe İktidarının ve 
onların murisleri olan veya murisleri olduklarını id
dia eden A. P. ve yandaşlarının, ne kadar gayri sa
mimî ve sermaye kesiminin dostu ve koruyucusu ol
duğunun daha büyük kanıtı olamaz. 

MC İktidarının model aldığı Birleşik Amerika'nın 
çiftçilerine ve her çiftçi ailesine 10 000 TL. nın üzc 
rinde sübvansiyon gerçekleştirdiği ve hukuksal yön
den bağlandığımız Ortak Pazar ülkelerinin beher 
çiftçi ailesine asgari 10 000 TL. sübvansiyon tanıdı
ğı bir dönemde, bu tatbikat. MC İktidarının ve MC 
İktidarının geçmişteki temsilcilerinin ne derece halk
tan ve üreticiden yana olduğunun kesin kanıtlarıdır. 

Bu başlangıç, bir gerçeği ortaya koymak ve ger
çekten üreticiden, halk kitlelerinden ve ezilenlerden 
yana olanları, sermaye çevrelerinin ve güçlü sınıfla
rın maksatlı propagandalarının etkisinde kalarak, 
masa başında ahkâm kesen samimî halk yanlılarının 
uyanmasına yardımcı olmak için yapmış bulunmakta
yız. Özellikle, «Üreticinin etkili şekilde vergilendiril
mesi» sloganı ile hareket ederek, sermaye çevreleri
nin ve büyük toprak sahiplerinin ekmeğine yağ süren 
yazarlara ve safdil aydınlara ithaf ediyoruz. 

1962'lerde Hükümetçe resmen davet edilerek Zi
raî Gelir Vergisi konusu rapor ettirilmiş olan İngiliz 
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iktisatçılarından ve politikacılarından Kaldor'un ün
lü raporunda ifade ettiği üzere; tarım kesiminde gelir 
vergisi tatbikatının uzun tecrübesi ve tatbikatı olan 
İngiltere'de dahi, değil tarımdan verimli gelir vergisi 
tahsilatı temin etmek, tarımsal gelir vergisinin ticarî 
gelir vergisi dahi kaçırmaya imkân vermekte oldu
ğuna dair görüşünü kanıtlayan bugünkü tatbikatın 
mümessili ve müsebbibi olan çiftçi - tüccar, çiftçi - sa
nayici kesiminin oyununa gelmekte bulunduklarını, 
bu idealist aydınlarımıza hatırlatmak isterim. 

Kırsal nüfusun ortalama geliri 1948'de, şehirli 
nüfusun gelir ortalamasının î /2,5'u iken, 1966'da 
1/3'üne inmiş ve halen de bu nispet köylü aleyhine 
devam edegelmiştir. 

Osmanlı Devletinde mevcut olan bu haksızlık ve 
adaletsizlik, maalesef özellikle 20 yıldır köylünün 
çok daha verimli çalışmasına ve kazanmasına rağmen, 
köylü aleyhine artmakta devam etmektedir. 

İşte, Türkiye'de üzerinde fazlaca durulmayan ve 
aksine yayınlar ve söylentilerin tersine bir anlayışa 
meydan verilen ve üzerinde hassasiyetle durulması 
gereken en büyük sosyal dengesizlik bu noktadadır. 
Kırsal nüfusun kadersizliği bununla da bitmemekte-
dir. 

1970 rakamlarına göre. 1 ilâ 50 dönüm arasında 
toprak sahibi aile oran ff 68 olup, yıllık ortalama 
geliri 2 900 TL. sı ve fert başına yıllık gelir 485 TL. 
dır. 5i ilâ 200 dönüm arasında toprak işleyen küçük 
işletmelerin yüzde nispeti r/c 27,5 olup, ortalama ge
lir 10 300 TL., fert basma yıllık gelir 1 117 TL. dır. 
201 ilâ î 000 dönüm arasında arazi işleyen işletme 
yüzdesi 3.5 olup, yıllık ortalama geliri 44 510 TL. sı ve 
fert basma yıllık gelir 7 417 TL. dır. 

1 000 ve daha fazla dönüm arazi işleyen işletme 
oranı c'( 1 olup. işletmenin yıllık ortalama geliri 
298 500 TL. d:r ve fert başına yıllık gelir 49 750 TL. 
dır. 

Şu rakamların ifade ettiği mana. cüce işletme sa
hibi ve c/( 68'i teşkil eden ailelerin fert başına yıllık 
gelirleri ile büyük işletme sahiplerinin yıllık geliri 
arasında 100 misli ve baş döndürücü bir farkın bu
lunduğudur., 

Yukarıda metinleri verilen ve tüm Türk vatandaş
ları için sosyal adalete uygun ve insanca yaşamayı 
hedef edinen Anayasa hükümleri muvacehesinde bu 
tablo yürekler acısıdır. 

Orta ve büyük işletmeler yüzdesi 4,5'i geçmeyen, 
cüce ve küçük işletmelerin yüzdesi 95,5 rakamına ba
liğ olan ve (',- 95.5'un cüce işletmelerde fert başına 

günde 130 kuruş ve küçük işletmelerde 300 kuruş 
kazanç payı düşen Türkiye'mizde, kırsal nüfusun 
c/c 95,5'unun en iptidai düzeyde var olma mücadelesi 
içinde çırpındığını ve tam anlamı ile maddî sefaletin 
girdabına yuvarlandığını kabul etmek gerekmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının tespitlerine dayanan 
şu resmî rakamların veciz ve hazin anlamlarına rağ
men, birtakım çevrelerde çiftçilerin etkin şekilde ver
gilendirilmesi ve muafiyet hadlerinin daraltılması id
dialarının sürdürülmekte bulunması, çıkar çevreleri
nin sömürü niyetlerine alet olmaktan başka bir anlam 
taşımamaktadır. 

Tarım işçisinin büsbütün sefalet içinde bulundu
ğunun izahı dahi lüzumsuzdur. Hâlâ Tarım - İş ya
sasının çıkarılmamış bulunması ve örgütleşmeleri-
ii.in de mümkün kılınması bu sefalet manzarasını büs
bütün derinleştirmektedir. 

Yaygın ve etkin biçimde ciddî ve gerçek koopera
tifçiliğe dayanan toprak reformunun gerçekleştiril
memiş bulunması, kırsal nüfus sefaletini artırmakta 
ve yaygınlaştırmaktadır. 

Kamuoyunun baskısı ve politik çıkar hesapları ile 
yürürlüğe konulan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Yasası, çelişkilerle dolu. ciddî ve süratli bir 
reformu gerçekleştirme şansından ve imkânından 
uzaktır. 

Bu yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 2510 sayılı 
İskân Yasasını bir ölçüde ve 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Yasasını tamamiyle işlemez hale getir
mesi büyük bir talihsizlik olmuştur. Türkiye çapında 
örgütlenmiş bulunan Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğünün, gerek 2510 sayılı Yasaya ve gerekse 4753 
sayılı Yasaya dayanarak uzun yıllardan beri sürdür
düğü topraklandırma ve donatım faaliyetleri kısıtlan
makla, köylü ve çiftçinin etkin biçimde topraklandı
rılma olanakları büyük ölçüde kısıtlanmıştır. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası ile 
kurulmuş bulunan Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı. merkezî bir örgütten ibaret kalmış ve yurt 
sathında çalışacak örgüt ve elemandan mahrum bu
lunmuştur. 

Ller ne kadar bazı yönetmelikler ve bakanlık 
emirleri ile Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü ile 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü elemanlarının Top
rak ve Tarım Reformu çalışmalarında yardımcı ol
maları önerilmiş ise de, Anayasanın 6 ncı maddesinin 
«Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde yerine getiri
lir» hükmü karşısında, bu emir ve yönetmeliklerin 
yoklukla malul bulunduğunun kabulü zarurîdir, 
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Bu gerçeği bilen bahis konusu genel müdürlükler 
ve elemanları haklı bir tereddüt ve tedirginliğin için
dedirler. 

Topraksızın, az topraklının biran önce toprağa 
kavuşturulması ve adaletsiz ve haksız gelir dağılımı
nın bir ölçüde önlenebilmesi için; 

1757 sayılı Toprak Reformu Yasasının demokra
tik sol ilkelere uygun bir anlayışla ve kooperatifçi
liğe dayalı köy - kent projelerine imkân verecek şe
kilde süratle değiştirilmesi; 

Bu değişiklikten sonra Millî Emlâk Genel Mü
dürlüğünün ilgili üniteleri ile Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğünün Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığına bağlanması; 

2510 sayılı Yasanın işler halde tutulması gerek
mektedir. 

Şehirsel ve kırsal kesimler arasındaki 1/3'e varan 
gelir dağılımı adaletsizliğinin önlenmesi için : 

Düşük fiyat ve köyden şehire işleyen sübvansiyon 
politikasının süratle terk edilmesi; 

Güçlü çıkar çevrelerine ve büyük toprak sahiple
rine yarar sağlayan bugünkü kooperatif düzeninin 
değiştirilerek, topraksız ve az topraklı çiftçilerin yö
netimine imkân veren etkin ve yaygın bir kooperatif
çilik düzeninin kurulması; 

Ürün taban fiyatlarının, (Emek + işletme mas
rafı + ortalama çiftçi ailesini geçindirecek bir ra
kam + işletmeyi modernleştirecek imkân) faktör
lerinin nazara alınarak kooperatifler eliyle ve en az 
bir yıl evvel tespit ve ilânı; 

Girdi fiyatlarının asgari düzeyde tutulması imkâ
nının ciddî ve etkin bir sübvansiyon politikası ile 
mümkün kılınması; 

Traktör, biçer - döver ve benzeri alet ve makine
lerin motor ve dişlilerini üretecek fabrikanın veya 
fabrikaların İktisadî Devlet Kuruluşları ve koopera
tifler eliyle kurulması; 

Tarımsal ilâç ve gübre fabrikalarının yeter üre
timi gerçekleştirecek sayı ve kapasitelere çıkarılarak 
dışa bağımlılığın önlenmesi; 

Bilumum girdilerin fennî ve biyolojik kontrol ve 
dağıtım imkânlarının teminine, yeterli ve yetenekli 
eleman ve teşkilâtın kurulması ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı emrine verilmesi; 

Tarımsal kredi politikasının zamanında, yeterli ve 
kontrollü kredi teminine yönelik bulunması ve Zira
at Bankasının Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğına bağlanması; 

I Pazarlamanın, kooperatifler, üretici ve bakanlık 
işbirliği ile ve ekonomik verilere uygun ve etkili şe-
i.'lde yürütülmesi; 

Bütün bu ve benzeri tarımsal çalışmaların sos
yal adalet ve üretimde kârlılık ve verim artışına yö
nelik, uzun vadeli programlara bağlanması ve bakan
ların keyfine göre değiştirilmeden tatbiki; 

Partizanlığa paydos denmesi gerekmektedir. 
Bu ve benzeri tedbirler, ilmî ve gerçekçi verilere 

dayanılarak hazırlanacak bir program dahilinde ger
çekleştirilmediği takdirde ekonomimizin temel daya
nağı ve milletimizin beslenmesinin anakaynağı olan 
bitkisel ve hayvansal tarımın istenen, beklenen ve 

I mümkün olan kârlılık ve verimliliğe kavuşması müm-
I kün olmayacak, endüstriyel kalkınmamız yavaşlaya-
I cak, adaletli bir gelir dengesi kurulamayacak ve bü-
| yük patlamaların önlenmesi mümkün olmayacaktır. 

I Bu nedenlerle, tarım politikasının tespitinde, Gı-
J da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına etkin bir rol 
I tanımak, diğer bakanlıkların ve dairelerin tarımsal 

politika ile ilgili yetkilerinin bu bakanlığa devri ge-
I rekmekle beraber; tarımsal politikayı Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığını aşan millî bir politika ola-
I rak takip etmek ve benimsemek zaruretini gözden 

uzak tutmamak gerekir. 

Bugüne kadaı takip edilen ve halen içinde bulun
duğumuz tarımsal politika ve tatbikat, gerekli ana-

I tedbirlerin dahi etkin biçimde alınmadığını, millî ser-
I vetten kırsal kesimin nasibini alamadığını, el yordamı 
I ile ve babadan kalma yöntemlerle işlerin yürütülmek -
I te olduğunu, diğer sektörlerin kırsal kesimi sömürme-
j sine imkân verecek yasalar ve tatbikatın devam et-
I mekîe olduğunu kanıtlamaktadır. Örneğin: 

Anadolu üreticisinin en önemli mahsulü buğda-
I yın, 29 Haziran 1938 gününde yürürlüğe giren 3491 
I sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Yasasının 1 nci mad-
I desi gereğince : «Dünya fiyatları nazara alınmak su-
I retiyle Haziran ayının ilk on günü içinde ilân edil-
I mesi» tatbikatı sürdürülmektedir. 
I Oysa ki, değişen sosyal, politik ve ekonomik gö-
I rüşler ve artan nüfusun beslenme zaruretlerini na

zara alan ileri ülkelerin tümünde, en az bir yıl evvel 
I ve tarımsal gelişmenin ve sosyal adaletin gereklerine 
I uygun şekilde taban fiyatların tespit ve ilânı uygula-
I ması sürdürülmektedir. 

Güney illerinin tamamında tahıl mahsulünün ve 
I özellikle buğdayın Haziran başlarında ve hatta Ma

yıs ortalarında idrak edildiği ve piyasaya sürüldüğü 
I vakıası karşısında; bu hüküm ve tatbikat, aracı ve 
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tefecilerin, üreticinin sırtından tatlı kârlar ve haksız 
kazançlar temini imkânını vermektedir. 

Çoğu seneler tüketicinin himayesini, sosyal adalet 
gereği olarak ve dokunaklı ve tumturaklı nutuklarla 
empoze suretiyle, tahıl fiyatlarını dünya pazarındaki 
fiyatlardan da düşük tutan iktidarlar, Anayasa ve 
Türk Milletinin öz faydalarına ters düştüklerini, ile
ri tahıl ülkelerinin sübvansiyon yoluyîe, üretici ve 
tüketici faydalarını dengelemekte olduğu gerçeğini 
görmezlikten gelerek, üreticinin sömürülmesînde ara
cı olduklarını unutmamalıdırlar. 

Yıllardır ilk defa Sayın Ecevit Hükümeti tarafın
dan, buğdayın kilosuna c/c 76'lık bir zam yapılmış, 
kooperatiflere gerekli olanaklar temin edilerek bol 
pamuk mahsulünün kooperatifler eliyle satın alınarak 
aracı ve tefecilerin sömürüsünden Türk üreticisi kur
tarılmaya çalışılmıştır. 

Bu zammı dahi az gören ve c/c 200'lük zammı 
öngören Sayın Demirei'in yıllık ortalama mal ve eş
ya fiyatlarındaki artışın da çok altında bir zamla ye
tinmesi, MC İktidarının üreticiye karşı ve güçlüden 
yana sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerinden biha
ber bulunduğunun kanıtıdır. 

Gübre kullanma mevsiminin sonunda, gübre fi
yatlarında yaptıkları indirimi, tahıl ve diğer ürünler 
fiyatlarındaki sakat ve üretici zararına sürdürdükleri 
politikanın mazereti olarak ileri sürmeleri, hiç kim
seyi aldatmamıştır. 

Kaldı ki, üreticinin büyük kısmının bu indirimden 
yararlanamadığı şüphesizdir. Çünkü, pek çok Ana
dolu çiftçisi, çeşidi nedenlerle gübre kullanmadığı 
ve kullanamadığı halde, tahıl ve diğer mahsuller 
üretmektedir. Bu nedenle, özellikle toprağı ve imkân
ları dar yörelerdeki en çok yardıma muhtaç üretici
ler, hem indirimden yararlanamamışlar, hem de MC 
nin düşük fiyat politikasından küçümsenemeyecek 
zarar görmüşlerdir. 

Gübre fiyatlarının girdilere yükü ile yüksek ve
ya normal taban fiyatının getirdiği faydalar arasında 
da rakamsal açıdan, fiyatlar adına ve lehine büyük 
ve ciddî farklar vardır. 

Ecevit Hükümeti. c/c 76'lık. fark vermekle, dö
nümde 300 kilo buğdaya üreticiye 228 Türk lirası 
kazandırırken, gübreye yaptığı ve zamanın şartlarına 
göre zorunlu olan zamla, dönüme 70 - 80 Türk lira
sı gibi bir yük getirmiştir ki, yine üretici lehine 
% 200'lük bir kazanç bahis konusudur. 

Oysa ki, Sayın Asiltürk'ün Cumhuriyet Senato-
sundaki 7 . 10 . 1974 günlü beyanatı, Ecevit Hükü

metinin gübre zammının lüzum ve zaruretinin kanıtı
dır. Devlet adamları, bu hükümette şöyle, öbür hü
kümette tersine ve böyle konuşmazlar. Müşterek me
suliyetin sahibi M. S. P. li Sayın Özal, partidaşı ve 
görev arkadaşını tekzip durumuna düşemez. Hükü
met etmenin bu gereklerini kendilerine ve MC Hükü
metine «Bir hediye» olarak takdim ederim. 

Çağ dışı ve güçlüden yana ve üretici zararına sa
kat politikanın en belirgin örneklerinden birini ta
rımsal mücadele yöntemlerinde görmekteyiz. Örne
ğin; iki senedir Çukurova bölgesinde zararları mil
yarlara varan tahribatlar yapmakta bulunan beyaz si
neğin etkili ve ciddî bir mücadelesi yapılmamıştır. 

Oysa ki, 24 Mayıs 1951 tarihinde yürürlüğe giren 
6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Ka
nunu, Hükümete ve Ziraat Bakanlığına son derece 
etkili ve rijit tedbirler almak yetki ve görevini ver
mektedir. Bu yasa hükümleri işletilerek devletin bil
cümle kolluk kuvvetlerinden faydalanmak mümkün 
iken, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eli ko
lu bağlı beklemiş ve bir yıl evvel, nispeten mevzi olan 
tahribat 1975 yılı mahsulüne yaygın halde Çukurova' 
nın her tarafına kol atmıştır. 

Vaktiyle çok daha malî ve teknik imkânsızlıklar 
içinde süne ve çekirge gibi haşerelerin kökünü kazı
yan Devletin, bugün MC İktidarı elinde, milyarların 
heder ve heba olmasına, malî ve teknik imkânsızlık
lardan bahisle, seyirci kalması elem vericidir. 

Oysa ki, bu zararlının, Sudan, Hindistan, Pakis
tan gibi ülkelerde mücadele yöntemlerinin etkili şe
kilde sürdürüldüğü ve etkili ilâçların yeterli ziraat 
kuruluşları ile saptandığı resmî beyanatlardan ve 
yetkili ziraat odaları belgelerinden anlaşılmaktadır. 

Uçucu ve süratle ve büyük miktarlarla türediği 
bilinen bu zararlının, üreticinin münferit mücadele
leri ile yokedilmesi 'e zararsız hale sokulması imkân
sızdır. Hükümetin, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karanti
na Kanunundaki yetki, imkân ve görevleri kullana
rak derhal harekete geçmesi ve resmî kuruluşlar eliy
le ve tekelden bu savaşın olumlu sonucu alınıncaya 
kadar sürdürülmesi gerekmektedir. 

Aksi halde, bu yıl olduğu gibi, pamuk mahsulü 
çok dar sahalara inhisar edecek ihracatımızın ve dö
viz imkânımızın ciddî bir bölümünü teşkil eden pa
muk ziraati, yerini daha az verimli ve gerekli mah
sullere terk edecektir. Ayrıca, bilgisizce yapılan ve 
tümden yapılmadığı için etkisiz olan mücadele, ilâç 
firmalarının haksız, tatlı kârlar temin etmesini ve 
tekstil sanayiinin gerilemesini mucip olacaktır. 
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Sentetik sanayicileri ile bağlı bulundukları dış 
sermaye çevrelerinin ekmeğine yağ sürülecek ve pa
muk üreticisi biraz daha sefalete itilmiş olacaktır. 

Bilgisizce yapılan ilaçlama, beyaz sinekte olduğu 
gibi, zararlılarda tabiattaki mevcut dengeyi bozucu 
etkiler yapmakta, ve zararlılara zararlı birtakım yara
tıkları imha etmektedir. 

Şu suretle Sayın Bakandan ricamız; Ziraî Müca
dele ve Ziraî Karantina Kanununun 26 ncı madde
sinin emri olan ve bunca zaman çıkarılmamış bulu
nan nizamnamenin derhal çıkarılmasını temin ile be
raber, topyekûn ve Devlet eliyle mücadele yöntem
lerinin tespiti ve zamanında tatbik edilecek şekilde 
hazırlanmasıdır. 

Millî servete c/c 26'lık bir katkısı bulunan ve 12 
milyarlık ihracatın 8 milyarını oluşturan bir sektörün, 
parasızlık, vasıtasızlık vs. gibi sebeplerle milyarlarca 
liralık zarara sokulmakta devam edilmesi, hiç bir in
saf ve iz'an ölçüsü ile savunulamaz. 

İktidarın unutmaması gerekir ki, MC'nin dayan
dığı sermaye çevrelerinin de, üreticinin düştüğü bu 
yoksulluktan büyük zararlar görmesi ve millî eko
nominin altından kalkamayacağı bir duruma sürük
lenmesi mümkündür. Çukurova çiftçisi ve tüm pa
muk üreticisi felâketine seyirci kalanların yakasına 
yapışacaktır. Hem de rûz'u mahşerde değil, bu 
dünyada ve en yakın bir zamanda... 

Aynı eskimişlik, tarımsal kredide de kendini gös
termektedir. Üreticinin c/c 50 kredi ihtiyacını dahi 
karşılamaktan uzak bulunan ve tek kaynak olan Zira
at Bankası, yetersiz sermayenin ve partizanca yapılan 
tayinlerin girdabı içinde bocalamaktadır. Ticarî mev
duata bel bağlayan ve bu zaruretle ve biraz da par
tizan baskılarla tüccara geniş kapsamlı krediler açan 
Ziraat Bankasının yeterli sermaye ve yetenekli idare
cilerle donatılması zaruridir. Sürdürülen tersine tat
bikat, Sayın Süleyman Demirel İktidarının «Serma
ye piyasası» diye benimsediği tefeci, fırsatçı ve insaf
sız aracıların üretici aleyhine tatlı ve haksız kazanç 
tahminini mümkün kılmaktadır. 

Traktör, biçer - döver ve diğer tarımsal araç ve 
gereçler Güney Amerika tipi montajcılığın ve insaf
sız tüccarlığın insafına terk edilmiştir. 

Bugün herkesçe bilinen gerçek, montajcılık yolu 
ile tüm makine sanayiine geçmek mümkün olama
maktadır. Çünkü, baştan montajcıların işine gelme
mektedir. Yıllardır devam eden ve montaj talimatna
mesi ile yüzde yüz imalâta geçmeleri zorunlu kılınan 
montaj fabrikalarının tüm imalâta geçmemiş bulun

maları bu hükmün kanıtıdır. Oysa ki, Ziraî Donatım 
Kurumuna temin edilecek yeter imkân ve sermaye 
ile motor ve dişli imali mümkün olabilir ve tüm trak
tör ve benzeri aletler yapımı mümkün kılmabilir. 
Bildiğimiz kadarı ile, bu bapta bazı çalışmalar ve ha
zırlıklar da yapılagelmiştir. Fakat, büyük sermayenin 
etkisinde bulunan ve varlığını ve iktidarım o yolda 
sürdüren bugünkü iktidardan böyle hayırlı ve millî 
servete yararlı bir icraat beklemek mümkün değildir. 

Hiç değilse ithal izni gibi, döviz tahsisi imkânım 
da Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına vermek 
ve Ziraî Donatım Kurumu ve kooperatifler yolu ile 
komple traktör ve benzeri aletlerin ithalini mümkün 
kılmak suretiyle zincirleme aracıların haksız şekilde 
yükselttikleri fiyatları normal seviyesine indirmek ve 
bu sahadaki karaborsayı önlemek mümkün olabilir. 

Köy - kentlerin kurulması, kooperatifçiliğin kü
çük ve orta çiftçiye söz hakkı veren bir statü içinde 
yaygın hale getirilmesi, arazinin toplulaştırılması ve 
bu esaslara dayalı Toprak Reformunun süratle ger
çekleştirilmesi emek ve girdilerdeki israfı önleyecek 
ve makine ve modern işletmelerin kurulmasını müm
kün kılacak ve tarımda kârlılık ve verimliliği sosyal 
adalete uygun ölçüler içinde en yüksek düzeye çıka
racaktır. 

Adedi 75 milyonu bulan hayvanlarımızın kalite 
ve veriminin bugünkü iptidailikten kurtarılmasının 
tedbiri süratle alınmalıdır. Mer'a ve çayırların ıslahı 
ve hukukî statülerinin belirlenmesi, et kombinalarının 
yeterince ve özellikle Doğu bölgelerinde yapılması ve 
pazarlamanın ekonomik verilere uygun şekilde plan
lanması ve yem sanayiinin kurulması ve üreticiye 
yeterli yemin vaktinde ulaştırılması ve et taban fiyatı 
politikasının yukarıda arz edilen esaslara uygun ola
rak yürütülmesi, tarımsal kalkınmamızın büyük bir 
itici gücü olacaktır. 

Hayvansal hastalıklarla yeterince ve zamanında 
mücadele edilmemesi dış piyasalara paralel ve adale
te uygun taban fiyatının vaktinde ilân ve tatbik edil
memesi, ölümler ve kaçakçılık kayıplarını milyarlara 
varan bir düzeye eriştirmektedir. 

Herkesçe bilinen ve resmî beyanlarla da teyit edi
len bu milyarlarca kaybın önlenmesi için sarf edile
cek emek ve masrafın, bir yıllık kayıptan fazla olma
yacağını tahmin etmek için, çok büyük iktisatçı olma
ya gerek olmadığı kanısındayım. 

Sayın Bakan, Bakanlığın birçok değerli teknis
yenini kendi partisel anlayışına uygun bulmadığı ne
deniyle azlettiği gibi, birçok zevatı da sırf partisel 
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ve dinsel faaliyetler açısından yetkili ve etkili ma
kamlara getirmekte sakınca görmemiştir. 

Sayın Bakanın, bu partizan tutum ve davranışının 
en güzel, en gerçekçi ve sıhhatli kanıtlarını veren es
ki Bakanlık Müsteşarı Sayın İzzet Baykal'ın 25.4.1975 
tarihli istifa mektubunu, tarihî bir belge olarak ve 
uyarıcı olur ümidi ile aşağıda aynen alıyorum : 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, şu anda 
otuz hakikalık süreniz bitti. Grupları adına... 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum. 

BAŞKAN — On beş dakikalık daha hakkınız 
var, isterseniz onu kullanın. Çünkü, grupları adına 
başka söz iste}ren sayın üye yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Devamla) — O halde kullanıyorum 
efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, o zaman benim de... 

BAŞKAN — Efendim, biliyorum sizin hakkınız 
saklıdır. Ancak, siz geleceksiniz kürsüye, tekrar be
yefendi gelecek; insicam kaybolacak. Onun için de
vam etsinler.. 

YUSUF ZİYA AYRİM (Kars) — Âdil ölçüler 
içerisinde olması için de benim gelmem lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmaların insicamlı 
devamından bir zarar mı gelir? Tüzükte şöyle hü
küm vardır: Ancak, bütün gruplar adına konuşan
lar konuşmadan ikinci söz gruplar adına verilemez, 
der. Eğer size vermiş olsaydım, sırada Halk Partisi
nin sözcüsü olduğu halde ve Tüzük hükmüne rağmen 
size sıra vermiş olacaktım, ama şimdi kendilerinden 
başka ve sizden başka söz isteyen sayın grup temsil
cisi sözcüsü olmadığına göre, arada bir başkasının 
sıraya girmesi söz konusu değil. Maruzatım budur 
efendim. Usul. Tüzük bunu emretmektedir. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu; 15 dakikalık 
daha süreniz var. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Başka grup 
yoksa, mesele yok. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA

HİMOĞLU (Devamla) — «Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığına, 

Ankara 
Sayın Bakan 
Uzun yıllar Bakanlığın Genel Müdürlük, Müste

şarlık gibi her kademesinde görev yaparak, Ulusuma 
ve mesleğime şerefle hizmet ettim. 
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Birinci Koalisyon döneminde geniş tepkilerle kar
şılanan ve kamuoyunca da bilinen tutum ve davranı
şınızın geçerli bir yöntem olmadığı konusunda size 
zaman zaman yazılı ve sözlü uyarılarda bulundum. 
Buna rağmen tutumunuzda herhangi bir değişiklik 
olmadı. Şimdi ise, daha güvenoyu bile almadan Ge
nel Müdürlük teklifi ve Müsteşarlığın muvafakati 
beklenmeden, idarecilerin daha önceki icraatlarında 
sakıncalar görüp görevinden aldığı M. S. P. İlleri 
yüksek kademelere atamalardaki ısrarınız, İkinci Koa
lisyon döneminde de göreve bıraktığınız yerden de
vam edeceğinizin açık bir kanıtıdır. 

Sonucunun nereye varacağı bilinmeyen yanlış ta
sarruflarınızın mesuliyetini paylaşmama olanak yok
tur. 

Sayın Bakan, 7 aylık icraatınız döneminde Türk 
tarımına bir katkınız olmadığı gibi, Teşkilâtımdaki 
mevcut güvence ve huzuru da bozdunuz. Çiftçileri
mize yıllarca hizmet vermiş, gayret ve başanlarıyle 
herkesin takdirini kazanmış birçok ziraat yüksek mü
hendisi, genel müdür, mütehassıs, öğretmen ve me
murlarımızı hiç bir objektif esasa dayanmadan kit
le halinde tayin ettiniz. Buna karşılık M. S. P. mil
letvekili adayı olmaktan başka bir özelliği olmayan, 
Bakanlığımızca tanınmayan, yetkisi ve resmî sıfatı 
bulunmayan kimselerle Devlet idaresindeki hiyerarşik 
düzeni hiçe sayarak, kapalı kapılar arkasında parti
zanca tayinleri beraberce düzenlediniz. 

Sayın Bakan, 
Dine ve gerçek dindarlara saygım sonsuzdur. Zi

raî Araştırma Enstitüsünde kur'an kursu açtırmak, 
mescit kurdurmak Bakanlığımıza verilmiş bir görev 
değildir. Türkiye'de bu görevi yapacak Diyanet İş
leri Reisliği vardır. Hal böyleyken dini, politika ara
cı olarak kullanmak, benim din ve layiklik anlayışı
ma tamamen ters düşmektedir. 

Sizinle, iki Türk vatandaşı olmaktan öte, Ata
türk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlılıkta, çoğulcu ve 
özgürlükçü demokratik düşüncede, çağdaş fikirde, 
devlet yönetimindeki anlayışta, tutum ve davranışta 
ortak bir yönümüz yoktur. 

Sayın Bakarı, 
Birçok kimse, sizin bu yanlış tutumunuzu fren

lemek için Müsteşarlıkta kalmamı tavsiye ettiler. Bu 
tavsiyelerde bir fayda görmedim. Çünkü yasaları
mız müsteşarlara, Bakanın olumsuz tasarruflarına 
karşı bir direnme yetkisi tanımamıştır. Bu koşullar 
altında beraber çalışmamız olanaksızdır. Tarım Ba
kanlığına yeniden atanmanız, hem ülkemiz, hem de 

332 -



C. Senatosu B : 36 8 . 2 . 1976 O : 4 

teşkilâtımız ve hem de sizin için büyük bir talihsizlik 
olmuştur. 

Müsteşarlık görevinden ve memuriyetten istifa 
ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 1 5 . 4 . 1975 
İzzet Baykal 

Müsteşar.» 

Başta da söylediğim gibi, ihraç dövizinin üçte 
ikisini, millî servetin % 26'sını oluşturan ve % • 95,5' 
nun gelir düzeyi çakalları dahi. değil geliştirmek, ya
şatmaya dahi yetmeyen üreticinin, yıllık bütçenin 
1/72'sine denk ve 2 milyarlık bir ödenek lâyık gö
rülen Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hiz
metine ve himmetine terk edilmesi, sektörler arasın
daki dengenin Anayasanın 2 nci maddesine aykırı şe
kilde ihlâl ve ihmal edildiğinin ve Türk üreticisinin 
sonu belli olmayan zamanlara, kadar sefalete terk 
edildiğinin ve Türk üreticisinin daha uzun yıllar şe
hirliyi ve büyük toprak sahiplerini besleyeceğinin acı 
ve °-lem verici sayısal kanıtlarıdır. Fakat, akgünler 
yakındır. Türk üreticisi uyanmıştır. Kendisini sömü
renlerin ve sömürtenlerin yakasına yapışacaktır. «Mil
lî Cephe» diye milleti ikiye bölüp güçlüleri semir
ten, güçsüzleri sömürten azınlık iktidarının sonu gel
miştir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ne 
azınlık iktidarı? 

C. H. P. GRUPU ADİNA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — 226'yı bul da göreyim... 

3AŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Müdahale etmeyin Sayın Yılmaztürk. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Ne terör, ne baskı, ne 
masum gençlerin meydanlarda faili meçhul cinayetle
re kurban edilmesi, Türk Milletinin sosyal adalet 
içinde ve demokratik sol ilkeleri istikametinde insan
ca yaşama susamışlığını söndüremeyecek ve Türk 
halkını susturamayacaktır. Yakın geleceğin C. H. P. 
iktidarı, inançlı ve imanlı elleriyle üreticinin dertleri
ne deva olacaktır. Türk köylüsünün makûs talihini, 
C. H. P. nin demokratik sol iktidarı kısa zamanda ye
necektir. İnşallah bugünler çok yakındır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine, ibretamiz bir belgeyi okumama müsaadele

rinizi istirham ederim. Söylediler, inanmamıştım, 
ama belgesini verdiler, taaccüp ettim. 

«Lojman sakinlerine; 
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü lojmanlarında 

oturan ailelerin çocuklarına yaz tatilinden yararlanı-

j larak müessese mescitinde aşağıda gün ve saatleri 
I belirtilen tarihlerde Kur'an kursu dersleri verilecek

tir. 
j Arzu eden ailelerin kursa iştirak edecek çocuk 
! isim ve adedini tespit etmek..» 
\ HAL İT KAHRAMAN (Diyarbakır Miltetveki-
j li) — Ne var bunda?.. 

C. H. P. GRUPU ADİNA KEMAL SARIÎBRA-
HİMOGLU (Devamla) — «Ve kursla ilgili temin 
gidilmesi lüzumlu hususları öğrenmek üzere...» 

BAŞKAN — Bir saniye Saym Sarıibrahıimoğlu. 
Sayın Cumhuriyet Senatosu üyeleri dışında bulu-

I nan sayın milletvekillerinin lütfen hatibe müdahale 
I etmemelerini rica ediyorum efendim. 
[ jBuyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADİNA KEMAL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — «..Mescit görevlisi Orhan 

I Arslan'a müracaat etmeleri duyurulur. 
8 . 7 , 1974 

I Müdür 
Ethem Özel» 

I .Saatler ve saire de yazılı; imza altonda beyler!.. 
I Bu mescitli Kur'an kursu açtıran vatandaşımız, 
I Sayın Özal tarafından Su Ürünleri Genel Müdür 
I Muavinliğine terfih ettirilmiş efendim. Bu mescitçi 
I arkadaşımız buraya tayin ettirilmiş... 
I Yine dinsel bakımdan yakınlığı olan İsmet Ağan 
j isminde bir muhterem zat, bize verilen bilgilere gö-
I re, halen Müsteşar Muavini ve Ziraat İşleri Genel 

Müdür Muavini. Madem bu kadar değerli, üç va-
I zifeyi birden görecek kadar kudretli ise, hiç değil-
j se müsteşar yapın da, değerli bakanlık görevlileri, 
I teknisyenleri de bir görev bulsunlar; görev alsınlar. 

I Daha birçok olaylar var efendim. Bunlardan çok 
I enterasan bulduğum birkaç olayı arz edeyim: 
I İzmir Müftü Yardımcısı olduğu söylenen Nusret-
I tin Mesutgil, (Denir; söylenir.) bu da Personel ve 
I İdarî İşler Genel Müdür Muavinliğine tayin edilir 
I ve yine birtakım elektrik mühendisi Meteoroloji Iş-
j leri Umum Müdürlüğüne, kimya mühendisi Beslen-
I me Umum Müdürlüğüne vesaire... 

I Sayın senatörler; 
I Mahkeme kadıya mülk değil; bir bir milî ema-
I netin sahibiyiz. Aldığımız millî emaneti kanunların, 
I adaletin, milletin ve hakkın hizmetinde kullanmak 
1 zorundayız. Kendi personelini, kendi emek vermiş 
I insanlarını, emektarlarını dahi kitle halinde adalet-
I siz şekilde kıran, darıltan, ezen Sayın Bakanın; (Ve-
I rilen bilgiye göre 180 teknisyeni birden kapı dışarı 
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etmiştir) kendi özel anlayışına ve görüşüne göre 
partizan davranışlarda bulunanları mükâfatlandır
ması Devlet anlayışına uymaz ve mevcut yasalara 
da tamamıyle aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, İnşallah zamanla, bu sa
kat tatbikat son bulur. 

Şimdi bazı temennilerim de olacak: 

Arkadaşlarım: 
Bugün dünyada beslenme son derece önemli bir 

konu haline gelmiştir. Türkiye'de beslenme düzeni 
gerçekten yürekler acısıdır. Bugün protein alama
ma yüzünden ve tahılla beslenme yüzünden Türk 
Milleti gerçek gizli bir açlığın pençesinde kıvranmak
tadır. Sağlığı bozulmakta ve yaratıcı zekâsı gereği 
kadar gelişmemektedir. Hattâ Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Sağlık Teşkilâtının 1959'da yaptıkları bir 
toplantıda bütün bağlı memleketlerde beslenme kür
sülerinin kurulması ye bu konuda ciddî tedbirler alın
ması öngörülmüş ve bizim Millî Eğitim Bakanlığı 
da okullara tamim etmiştir ve hakikaten Garp mem
leketlerinde bu mevzuda kürsüler kurulmuş ve bir
çok memleketlerde de beslenme bakanlıkları kurul
muştur. Bizde de böyle bir bakanlığın kurulması 
ve Tarım Bakanlığına ziraî politikanın tayininde yar
dımcı olması, araştırmalar yapması gerekmektedir. 
Gerek istihsal, gerek ithal, gerekse araştırma fonksi
yonu açısından son derece lüzumludur. Çünkü Tür
kiye'de insan, hayvan ve toprak açlığı vardır. Top
rak, bugün ilgisizce, tahliller yapılıp gerekli güb
relerin hangisi olduğu bilinmeden, uluorta bilgisiz
ce gübre atıldığı için, hatta birçok yararlı nebatlar 
da tahribe uğramakta ve âdeta toprak bu sunî gübre
lerin tiryakisi haline gelmekte, atılmadığı takdirde 
de mahsul olmamaktadır. Yanlış tatbikatın âdeta 
toprak yapısını da bozar bir mahiyeti mevcuttur. 

Onun için ileri ülkelerde, bilhassa Amerika'da 
ziraat fakültelerine, çevrenin toprak yapısının ince
lenmesi vazifesi verilmiştir ve bu su tabiileri, top
rak tahlilleri yapılar. Bizim de birkaç tane ziraat 
fakültemiz mevcuttur; yaz aykırında kapıları kapar, 
çeker giderler. Ziraat Bakanlığının Hükümet içinde 
bu mevzuu ciddiyetle mütalaa etmesini, ele alma
sını ve ziraat fakültelerinin bu görevle görevlendi
rilmelerini istirham ederim. 

Sonra, hayvanları doyurmak başlı başına bir 
mevzudur. Eski, bildiğimiz, klâsik, babadan kalma 
meralarla doyurmak mümkün olmamaktadır. Fen
nî meracıhğa geçilmesi lâzımdır. Yine neşriyattan 
öğrendiğimize göre; «soya fasulyesi bir dönüme 144 

I kilo amonyum nitrat verir,» denmektedir ve % 
4 0 - 4 5 arasında protein ve % 20 yenebilir yağ oranı 
bulunduğu söylenir. Vaktiyle Turhal Şeker Fabri
kasının yapıldığı sırada Alman teknisyenlerin tavsi
yesi ve öncülüğü ile Turhal mınükasında soya fasul
yesi ekimi tecrübesi yapılmış ve müspet netice elde 
edilmiştir. Yine Karadeniz'de, Ordu vesair mıntıka
larda tecrübesi yapılmış, hatta Türkiye - Ordu Soya 
Birliği dahi kurulmuş ve orada bir de fabrika kurul-

I duğu halde, parasız yardım şeklinde verilen amonyum 
1 nitratlı Amerikan gübreleri yüzünden bu Birlik ve 
I Fabrikanın çalışamaz hale geldiğini söylerler. Bunu 
j bazı neşriyattan öğrenmiş bulunmaktayız. 

I Bütün bu geçmiş tecrübelerin ışığı altında soya 
I mevzuunu Sayın Bakanlığın ciddiyetle tetkik etmesini 
I ve Türkiye'de bunun yetişme imkânlarının araştırıl-
I masını istirham etmekteyim. 

Meksika buğdayını mevcut Tohumluk Yasasına 
I rağmen milyonlarca dönüm arazide tecrübeden çekin-
I meyen ve 2'0'ye yakın çeşit buğdayı tecrübe suretiyle 
I iki - üç sene çiftçinin gerçekten mağdur olmasına im-
I kân veren bir iktidarın ve onun devamının, soya me-
I selesinde illâ da fennî rapor almak, illâ da Sayın Pro-
I fesör Celâl Tanman'ın müspet mütalâa etmesini bek

lemek suretiyle; böyle hakikaten hayırlı, faydalı, ge-
I rek insan, gerek hayvan gıdası, gerekse toprak gıdası 
I açısından yararlı bir mahsulü denemekte; bu kadar 
I üretme çiftlikleri vesaireler de bulunduğu halde, bu 

kadar hasis davranması, doğrusu anlam verilecek 
bir şey değildir. Ben sayın bakanlıktan bu noktada 
gerekli araştırmaları yapmalarını ve bugüne kadar 
yapılmış olan araştırmaların da tarafıma yazılı veya 

I sözlü olarak bildirilmesini istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, ikinci söz 
I süreniz de şu saniyede bitmiş durumdadır. Lütfen 

bağlayın efendim. 
C. H. P. GRUPU ADİNA KEMAL SARIİBRA

HİMOĞLU (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın senatörler, Sayın Bakanlık mensupları, sa-

I bırla bu gecenin geç saatlerinde beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ederim, sağ olun, var olun, hayırlı 
günler efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıibrahim
oğlu. 

I Buyurun Sayın Ayrım, Adalet Partisi Grupu adı
na ikinci defa ve 15 dakika ile kayıtlı olarak. 

A. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 
l (Kars) — Konuşmamın ikinci kısmına başlıyorum. 
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Son yıllarda Adalet Partisi iktidarları döneminde 
daha fazla ziraî mahsule taban fiyat politikasının 
tatbiki istihsalimizi kamçılamıştır. Destek alımları ve 
taban fiyat tespitleri, maliyet fiyatları da nazara alı
narak, ekonomik ve sosyal tercihleri de ihtiva etmesi 
gerekmektedir. Son Ege tütün piyasasında fiyat tes
piti bunun belirli bir örneğidir. 

Taban fiyat politikasının bütün ziraî mahsullere 
teşmili yegâne temennimizdir. 

Bazı bölgelerde destek alımlarına sosyal fon ilâ
vesi de gerekmektedir. 

Ziraî sigortayı yaygın hale getirmenin kolaylıkla
rını sağlamalıyız. 

Ziraî kalkınmamızı sağlamak için istihsal ve tüke
timi kontrol altına alarak, zihniyetlerde gerekli deği
şiklikleri yaptıktan sonra kurulacak kooperatifler va-
sıtasıyle mümkün mertebe aracıyı ortadan kaldıracak 
şekilde hareket etmeliyiz. 

Sayın senatörler; 
Ziraî nüfusumuzun önemli bir kısmı geçimini 

hayvancılıktan sağlamış bulunmaktadır. 10 milyonu 
aşkın bir nüfus hayvan ürünlerinden direkt olarak 
istifade etmekteyse de, Türkiye hayvancılığı perişan 
bir durumdadır. Her ne kadar hayvan populasyonu-
muz, kümes hayvanları hariç, 76 milyona ulaşmışsa 
da, miktar bakımından dünya milletlerine göre ön 
sıralarda olmamıza rağmen, verim bakımından çok 
gerilerdeyiz. 

İrat hayvanı olarak, başta koyun olmak üzere, 
ikinci sırayı sığır işgal etmektedir. Koyun populasyo-
nunun % 97'si, sığırın % 91'i yerlidir. 40 yıldan beri 
yapılan merinos sunî tohumlaması ancak 1 milyona 
yakın merinos elde etmiştir ki, kifayetli görmüyoruz. 
Bu oran % 2,48'dir. Yalnız yeni bir Genel Müdür
lük de kurulduğuna göre, bu konunun ciddiyetle, teş
vik edici tedbirlerle ilmî yollardan daha sıhhatli yü
rütüleceğine kani bulunmaktayız. 

Hayvancılığımızın millî ekonomideki payı, 1971 
rakamlarına göre % 28,1 'dir. Hayvancılık ve su ürün
lerinin payı ise % 8,2'dir. 

Hayvancılığımızın başlıca sorunlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz; 

Üretim sorunu, beslenme, yem sorunu, barınak 
sorunu, kredi, taban fiyat sorunu ve pazarlamadır. 
Büyük çoğunlukla, köylü elindeki sığır üretimi kendi 
kaderine terk edilmiştir. Köylüler ekseriyetle hayvan
larını sürüler halinde otlattığından, verimi düşük er
keklerin aşmasıyle dölleme olmaktadır. Daha kuvvet
li vasıflı hayvanlar kasaplara ve kastre edilerek öküz 

| olarak kullanılmaktadır. Bu tip üretimde bazı genç 
I sığırlar da erken doğum yaptıklarından cılız kalmak-
I tadır. 
I Devlet müesseselerinde damızlık için harcanan pa-
I laların heder olduğu bir realitedir. O halde, heder 
I olan seneleri bir tarafa iterek, özel damızlık yetiştiren 
I müesseseleri teşvik etmemiz gerekir. Halen Bakanlı-
I ğımızın kontrolü altında bulunan bu şekilde kaç mü-
I essese vardır, varsa kapasiteleri ne kadardır? 

I Sığır sunî tohumlaması daha verimli olmuştur. 
I Tavuk üretiminde, 1955 yılından itibaren Ameri-
I ka'dan Legorn, Nevhomshire, Ploymut ırklarını getir -
I mek suretiyle tavukçuluk son yıllarda c/c 11'e kadar 
I kalkınma hızına sahip olmuştur. Yalnız Doğu Ana-
I dolu köylerinde hastalıklardan mütevellit hemen he-
I men tavuk kalmamıştır. Bakanlığın bu konu üzerine 
I ciddiyetle eğilmesini temenni etmekteyim. 

I Hayvancılığımızın beslenme bakımından sorunu-
I na gelince; köylü hayvanlarının % 85 ilâ 90'ı gıdaî 
I kıymeti sıfır olan saman ve az beslenme değerini haiz 
I olan otlarla beslendiğinden, yaza çok zayıf olarak 
t gelmekte ve bu sebeple süt ve et verimleri az bulun-
I maktadır. 
I Mevcut meralarımızın bakımsız ve rotasyona tabi 
I olmadan otlatılması ve kaliteleri iyi hayvanların ye-
I ti sürümesine engel teşkil etmektedir. Mera bakımı-
I na yön vermeliyiz. Meralarla ilgili kanun biran ev-
I vel çıkarılmalıdır. 
I Son yıllarda kesif yem sorununu halletmek üze-
I re, 7'si Devlete, 12'si Devletin iştirakiyle kurulan 
I fabrikalar olmak üzere, 30 adette özel teşekkülün 

bulunmak suretiyle 49 fabrika faaliyet halindedir. 
I 1977 yılına kadar 20 tane daha bitirilecektir. Türkiye' 
I de daha birçok fabrikaların açılmasını temenni edi-
I yoruz. 

1974'deki yem üretimi 550 bin ton, 1975'de 650 
I bin ton, 1976'da 800 bin tondur. Çok azdır, fazlalaş-
I ması gerekmektedir. Bu üretim dalında % 15 kalkın-
I ma hızı mevcuttur. Üzerinde uzun müzakereler de-
I vam ederek çıkarılan 1734 sayılı Yem Sanayii Ka-
I nununun tatbikatı gayet başarılı olmuştur. Yemle-
I rin satış fiyatlariyle, hayvansal ürün fiyatları ara

sında, hayvancılığın teşviki yönünden iyi bir denge 
I sağlandığını memnuniyetle müşahede etmiş bulu-
I nuyoruz. Bilhassa tavukçuluğun % 11 kalkınma hı-
I zının sebebi de budur. Dengenin kırmızı ette de mey-
I dana gelmesini temenni ediyoruz. 

Türkiye'de kaliteli ve değerli yem verimi yük-
| sek damızlık vermekle ancak ekonomik olabilmek-
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tedir. Bunun için verimi yüksek hayvan ırklarının 
sayışım artırmak için ithal ediyoruz. Mevcut yem
lerin % 25'i at, öküz ve eşeklere verilmekte. % 15'i 
de parazitör hastalıklarla zayi olmaktadır. 

Destekleme alım fiyatları hayvan döküm mev
siminden asgarî 6 ay önce ilân edilmelidir. 

Zamansız kuzu kesiminin büyük et kaybına se
bebiyet verdiği bir hakikattir. Acaba Bakanlığın bu 
husustaki çalışmaları ne merkezdedir? Neticeyi öğ
renmek isteriz. 

Mühim bir konu da, hayvan yerine et olarak ih
racat yapmaktır. Halbuki, bugün tamamiyle canlı 
olarak kaçak yapılmaktadır, birçok mahzurları var
dır. Bakanlık bu konunun üzerinde hassasiyetle dur
malıdır. 

Son bir husus olarak, 4081 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu vardır. Çiftçinin sorunlarına eğilen 
bu kanun, bugüne kadar çıkmamıştır. Hakikaten 
büyük bir boşluk vardır, biran evvel bu kanunun 
üzerinde durularak, Parlamentonun bu kanunu çı
kartması lâzımdır. 

Süt sanayii noksan kapasitede çalışmaktadır. Bir 
türlü bu sanayi dalı faaliyete geçirilemedi. Onun için 
Bakanlıktan istirhamımız, bu konu üzerinde hassasi
yetle durmalıdır. Bilhassa sütçülük bölgelerinde; ar
tık büyük şehirlerdeki fiyatları, nihayet aradaki 50 
kuruşluk bir nakliye farkını esas alarak, Ankara ve 
İstanbul'da 5 lirayken, Kars'ta 325 kuruşa süt alma
nın manası yoktur. Bu sakat fikirden vazgeçsinler, 
fabrika da doğru dürüst çalışsın. Yoksa, 5 ton, 10 ton 
sütle; bu da Devlet Üretme Çiftliğinden getirilen süt
le, fabrikayı çalıştırmak daima zarardır ve burada 
cari masraflar da gittikçe artıyor. Bunun üzerinde Ba
kanlığın bilhassa durmasını rica ediyorum. 

Diğer bir konu, arıcılık istasyonları vardır; bun
lar, tabiattaki serbest bir serveti toplama bakımm-
dan çok önemli bir konudur. Halbuki, biz bu teşek
külleri tamamiyle kendi haline bırakmışız. 

Meteoroloji istasyonlarının daha yaygm hale 
getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diler, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayrım. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
Sayın. Ucuzal, grupunuz adına söz hakkınız 8 da

kika efendim. 

1 AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş-
I kan, yetmezse ben söz sıramı Sayın Ucuzal'a verebi-
I lirim. 
I BAŞKAN — Yetmediği takdirde birinci sıranı-
I zı Sayın Ucuzal'a veriyorsunuz. Siz beşinci sırada-
I siniz, konuşma hakkınız saklıdır. 
j Buyurun Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski-
I şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

I Gecenin bu saatinde kürsüye grupum adına ikin-
I ci defa gelmeyi hiç arzu etmiyordum. Gönül arzu 
j ederdi ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ko-
I nuşan arkadaşımız geçmişi ele almadan, 1976 yılında 
I ve ileri yıllarda partisinin ne düşündüğünü, neleri 
I tavsiye edeceğini dile getirip, bu bütçeyi, uygulaya-
I cak Bakanlığın sayın erkânına yol göstermiş olsaydı. 
I Ama gördük "ki, konuşmasının başından sonuna ka-
I dar, kendi tabirleriyle MC, bizim tabirimizle M illi-
I yetçi Partiler Topluluğunca kurulan Hükümetin ic-
I laal'ini da açarak, 20 seneyi ele alıp, bu 20 sene içe-
I risinde gerek Demokrat Parti, gerekse Adalet Partisi 
I olarak ve bugün de Milliyetçi Partiler Topluluğu ola-
I rak köyde yaşayan vatandaşların aleyhine, şehir-
I de yaşayan vatandaşların lehine bir iktidar dönemi 
I geçirmiş olduğumuzu ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
I Hepimiz, aşağı yukarı Türkiye'nin siyasî tarihi-
I nin en az 40 senesini yaşayarak geliyoruz. Bu dö

nem içerisinde, Türk köylüsünün Türkiye'de oldu-
I ğunu, Türk köylüsünün Türk vatandaşı bulunduğunu, 
I Türk köylüsünün sesinin çıkarılmasını, Türk köylü

sünün kendi Devletinin kapısına varabilme imkân
larını. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün beğen-

I mediği iktidarlar sağlamıştır. 
Türkiye'de köylünün varlığını, (Gayet açıkça ifa

de ediyorum) beğenmedikleri dönemde Demokrat 
Parti, sonra Adalet Partisi ve şimdi de Milliyetçi Par
tiler Topluluğu Hükümeti bütün gücüyle ele alıp, 
onun insan gibi yaşamasına gayret etmiştir. 

52 senelik Cumhuriyet Tarihinin; (Arkadaşım he
sabını iyi yaptı.) 32 senesi Cumhuriyet Halk Parti -

I sine aittir, 20 senesi de bize. Bizim bu 20 senelik 
dönemde, milletimizin huzurunda da, tarihin huzu
runda da alnımız açıktır. Köylüyü arayıp bulan biziz. 

. Köyün yolunu, köyün suyunu, köyün okulunu, kö
yün her türlü derdini, (Ve görüştüğümüz bütçe mü
nasebetiyle) köyün tohumluğunu, köyün gübresini, 
köyün hayvancılık sahasındaki ihtiyacını, köyün 

I kredi sahasındaki ihtiyacını, köyün kredi sahasında-
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ki ihtiyacını; her türlü ihtiyacını sağlayan dönem, 
beğenmediniz 20 yıllık dönemdir. Onun için, bu 
tarafları, tavsiye ediyorum, çok karıştırmayın. 

Eğer yeni yeni o köylere gitmeye alıştıysanız, 
sizleri o köylere götüren yollar, bu beğenmediniz 
dönemin eseridir. 

«Ne yapmışız dokuz aylık Hükümet dönemimiz
de?..» Daha, 31 Mart 1975"te Hükümet kurulmuş, kuru
lur kurulmaz, o sözde himayeye çalıştığınız; fa
kat sessiz sedasız bir kararnameyle gübreye yüzde 
300 nispetinde yaptığınız zamla hem kendisini, hem 
toprağı aç bıraktığınız o dönemi ortadan kaldırmak 
için, benim muhterem Hükümetim gübrede yüzde 
40'a yakın bir ucuzlatma yaptı. Öyle güzel bir za
manda yaptı ki, tam yeşil gübrenin ihtiyacı bulun
duğu dönem; tütünün, pamuğun, sebzenin ve ekim 
mevsiminin tam başlangıcı döneminde yaptı ve böy
lece vatandaşımıza biz daha geldiğimiz gün el atma
nın imkânını sağladık ve giderek Eylül'de de aynı şe
yi ikinci defa tekrarladık. 

Onun için, gelin bu köylü meselesinde Cumhu
riyet Halk Partisi olarak, sizin dışınızdaki partile
rin karşısına çıkmayın. Çünkü, bir söylerseniz yüz 
tane cevap alırsınız. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Kürsülerde konuşmak bir şey ifade etmez. O köy

de doğan, büyüyen, yaşayan insanlara bir şey gö
türüp verdiğinizi ispat etmeniz lâzımdır. 

Bugün, beş bine yakın köyde şu ışık aydınlatma 
yapıyor. Cenabı Hak imkân verirse, kalan 35 bine 
de götüreceğiz; ama siz ne yaptınız?... O 35 bin köy
de gaz lâmbasıyle karanlık gecesini aydınlatan o 
büyük topluluğu unutarak, «Zenginlerin arabasında 
yakılan benzinin parasını fakir fukara veriyor.» 
bahanesiyle, akaryakıta zam yaptığınız zaman, yüz
de yüz o karanlık geceleri aydınlatan gaza da zam 
yaptınız. 

Milliyetçi Partiler Topluluğu haksızlık yapıyor
muş, köylüyü ihmal ediyormuş, sermaye çevreleri
ni koruyormuş ve sübvansiyon, vergi iadesi yapıyor
muş tüccara... 

Sizin siyasî tarihinizde en karanlık yer olarak 
kalacak pamuk durumunun verdiği sıkıntıyı orta
dan kaldırmak için, Milliyetçi Partiler Topluluğu 
Hükümeti en güzel şeyi yaptı. Sekiz lira taban fi
yat koydunuz, yüzde 80'ini, 20 - 25 - 30 gün Çuku
rova'da gece ayazda, gündüz güneşin altında, 300 -
500 - 1 000 kilo pamuğunu teslim etmek için alım 
merkezlerinde hapsettiniz, Çoluk çocuğundan uzak, 

20 - 25 - gün bir arabanın başında beklemek, bir 
köylü vatandaş için dünyanın en büyük eziyeti oldu. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, şu andan itibaren şah
sınız adına olan süreniz çalışmaya başladı efendim, 
bilgilerinize sunarım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Teşekkür ede
lim Sayın Başkanım. 

Bu köylünün çoğu, Ziraat Bankasına olan bor
cunun müddeti bitmesi sebebiyle, sekiz lira ilân et
tiğiniz o taban fiyatını, o sıkıntının içerisinde; geride 
kalan işini tamamlamanın sıkıntısı içerisinde 4-4,5 
liraya sattı ve siz şu kürsüden ve başka kürsülerden 
şikâyet ettiğiniz aracıları ihdas ederek; o aracılar, 
4 liraya aldığı pamukları götürüp alım merkezle
rine, hem de aynı gün teslim ettiler. 

Gelin arkadaşlar, bu mevzuları açmayalım da, 
hem bu değerli zamanları israf etmeyelim, hem de 
ne verme imkânımız varsa bu güzide topluluğa onu 
vermeye çalışalım. 

«Amerika'da 10 bin, Ortak Pazarda 10 bin...» 
Böyle bir şeye kalksak, geleceksiniz buraya, orta 
ve büyük çiftçilere, «Siz şunları verdiniz, bunların 
geliri fert başına 49 bin değil 149 bin oldu.» diye, 
yine az topraklı, az gelirli çiftçi vatandaşı hima
ye edercesine birtakım sistemlerin icabı konuşma 
yapacaksınız. Biz, çiftçiyi, köylüyü korumak için 
Gelir Vergisinden muaf tuttuk. Bir şey verme gücü 
olmayan kişiden vergi alın, diye tavsiyede bulu
nuyorsunuz. Olmayan şeyi almak çok zor. 

Mazide biliyoruz; altı liralık yol Vergisi için Türk 
köylüsünün kabının, kaçağının, yatağının nereler
de satıldığını biz hatırlıyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana)— Ce
lâl Bayar o zaman İktisat Vekiliydi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Gü

cendirirsin o zaman, dikkatli ol Ucuzal. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz gerçekleri 

söylüyoruz. Kusurları olanlar varsa, elbette gücen
mezler. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Son
ra bakan olamazsın ha!.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Sarıibra-
himoğlu, lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz eski bir par
lamentersiniz, kürsü hürriyetine saygılı olmanız lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal,- ben hatırlattım. 
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ÖMER UCUZAL (DevamJa) — Yeni gelmenize | 
rağmen, tecrübenizden bahsediyorum. Ben burada 
bakan olmak için değil, ben aziz milletime hizmet 
etmek için geldim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —Ata
türk'ün 27 senesi bu milletindi. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın ve sataşma
yın, çok rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Atatürk'ü üç 
sene evvel reddettiniz «Yeni Cumhuriyet Halk Par
tisi» diyar ek. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Kim red
detti canım... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Niçin koydunuz 
«Yeni» kelimesini Cumhuriyet Halk Partisinin başı
na?... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Se
ni alâkadar etmez. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Atatürk'ün dö
nemine biz şü kürsüde yıllarca saygı besledik. Biz, 
1938 - 1950 arasına karşı çıktık. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, sadede davet edin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sıkıştığınız za
man Büyük Atatürk'e sığınacaksınız, serbestlediğiniz 
zaman ikinci enternasyonale kadar el uzatmaya ça
lışacaksınız... Yok böyle şey. Büyük Atatürk'ün Par
tisi olduğunu söyleyen kişiler, sosyalist yollarda yü
rüyemezler. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ona 
senin aklın ermez Ömer Bey, derin iş. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Senin aklın neye 
eriyor arkadaş?... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın rica 
ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Doğup geldiğin 
Ceyhan'dan ne getirdin, şuraya koydun?... 

1974'de beyaz sinek Mersin'den ta Ceyhan'a ka
dar tahribat yaparken neredeydi senin Partin? Hü
kümetti; hangi tedbiri aldınız? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Kor
kut Özal'a söyle, o Bakandı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — İşinize gelme-
ğidinde hizmet edenlere mesuliyetleri dağıtın, lâfa 
geldiğinde siz konuşun... Biz hizmet edeceğiz, siz 
konuşacaksınız.. Yok böyle şey arkadaşlar. Onun 
için sözümün başında söyledim, bir söylerseniz yüz-
tanesini alırsınız. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ney
se, Özal şimdi sana cevap verir. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Traktör, motor 
fabrikası kurulmalıymış... Niye kurmadınız?.. 10 ay 
Hükümet yaptınız ve s'iz 1977'ye kadar da Hükümet 
olma imkânına kavuşmuştunuz. Niye memleketin 
en sıkıntılı döneminde bir sürü yoklukları, tahribat
ları yapıp, bırakıp kaçtınız?.. Size gidin diyen mi oldu?. 
Ortağınız dahi, «Nereye gidiyorsun? Gitme, gel be
raber çalışalım» diye söyledi. 

Sonra geliyoruz buraya, bu kürsüden kendisini 
müdafaa edemeyecek kişileri ele alıp birtakım fetva
lar veriyoruz; böyle şey olmaz arkadaşlar. Hükümet 
kanunlar imkânında kendi takdirini kullanacak
tır. 

Ne yaptınız 1974 Türkiye'sinde? Emrinizde bu
lunan Bakanlıklarda ne yaptınız? Hepsine millet 
şahit. 

Kimsenin gözüne bakmadan herkesi yolcu etme
nin ve böylece partizanlığın bu memlekette 25 sene 
sonra yeniden icra edilir hale geldiğini gösterdiniz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Şahsım adına almış olduğum söz hakkımı ne 

yazık ki, arkadaşım böylece israf ettirdi. Benim sa
yın Bakanlıktan temennilerim şunlar: 

Traktör ihtiyacı sahipleri için vesika ihdas edil
mişti. Bu iyi niyetlerle yeniden ortadan kaldırıldı; 
ama bunun bir mahsuru belirdi değerli arkadaşlarım. 

Parası olan her kişi şimdi gidip traktör satan 
yerlerde sıraya girmek suretiyle asıl ihtiyaç sahibi 
olan çiftçileri sıranın gerisinde bırakıyor. Benim 
istirhamım, bu hususu bir kere daha görüşmekte 
fayda var zannediyorum. 

İkinci istirhamım Ziraî Donatım Kurumundan 
alacak. Türkiye'de aşağı yukarı Ziraî Donatım Ku
rumu bölgelerin hangi gübreyi kullanarak daha faz
la verim sağladığını tespit etmiş durumdadır. Depo
larına o bölgenin ihtiyacı olan, o bölgede kullanılan 
gübreleri sevketmek suretiyle vaktinde gübrenin ih
tiyaç sahiplerine yetiştirilmesini ve toprağın da han
gi gübreden ürünü daha fazla verme imkânı varsa 
bu yolda hareket edildiği takdirde; Türk köylüsü 
çalışıyor, gayret ediyor, fazla mahsul almanın çaba
sı ve ümidi içindedir. Ziraî Donatım Kurumundan 
bu yardımı beklemek hakkımız. 

Üçüncü bir istirhamım olacak; tohum temizleme 
işinde şimdi bir ücret alınıyor. Mümkünse bir tonun 
altında kalan tohum temizlemesini eskisi gibi Dev
letin yapmasında pek büyük bir zarar yoktur; ama bir 
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ton tohumun üstünde ekim yapan vatandaşlardan 
bu temizleme ve ilaçlama masrafı alınsın. 

Sonra traktör alabilme imkânı için de konulan 
baraj oldukça fazla; 350 dönüm sulu veya 500 dö
nüm kıraç toprak... Bugün toprak oldukça değer
lenmiştir ve işlenmesinde de; 100 dönüm dahi olsa 
traktörle işlemekte büyük yarar var. Bu bakımdan 
bu miktarların hiçolmazsa yarısına indirildiği tak
dirde, bu kadar toprağa sahip olan çiftçi vatandaş
larımızın traktör alma imkânını da sağlamış olu
ruz. 

Bir diğer istirhamım; 19 Eylül'de çıkan kararna
me ile ikinci defa yapılan gübre indirim fiyatım 
(Tabiî yetkili mercilere devamlı bu müracaatlar ol
muştur, kararname 19 Eylül 1975'te çıkmıştır) müm
künse ilk tatbikatta olduğu gibi, nasıl 1 Nisan'a gö-
türüldüyse, bunun da 1 Eylül'e götürülmesinde hem 
gübre, hem tohumluk bakımından yararlı olacağı 
kanatindeyim. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder, bütçe
nin milletimize ve Bakanlığımız teşkilâtlarına ha
yırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygıyle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Buyurun Sayın Sebahattin Savcı. 
SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri. Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının değerli mensup
ları; 

Bakanlığın ve bağlı genel müdürlüklerin 1976 büt
çe tasarısı üzerinde şahsım adına teklif ve temenni
lerimi yapıcı bir zihniyet ve tutum içinde arz ve ifa
de etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesileyle Yüce Heyetinizi selâmlayarak sözleri
me başlıyorum. 

Büyük ve âdeta bakanlıklar içerisinde dev bir 
Bakanlık olarak kabul edeceğimiz, köye ve köylüye 
büyük hizmetler ulaştıran bu Bakanlığın; fakat bü
yüklüğü nispetinde önümüze gelen bütçede de ge
rekli rakamları göremediğimiz bu Bakanlığın büt
çesi üzerinde 10 dakika içerisinde çok şeyler söy
lemek mümkün değil. Bahusus benim gibi, bu camia-
nin en alt kademesinden en üst kademelerine kadar 
hizmet vermiş, Parlamentoya gelmiş bir arkadaş ola
rak birçok meseleleri, çözüm yollarını bilen kimse ola
rak ifade etmek için zamanın beni yendiğini tahmin 
ediyorum. 

Muhterem Başkanımın müsamahasına dayanarak 
söyleyeceklerimi özetle ifade etmeye çalışacağım. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Dünyanın iki büyük kıtasını birleştiren ve çok 

önemli stratejik bir bölgede bulunan yurdumuz, ta
biî yapısı ve kaynakları bakımından çok şanslı bir 
ülke olmasına ve nüfusunun yüzde 70'e yakını köye 
ve toprağa bağlı bulunmasına rağmen, bugün ta
rımda özlenen bir düzeye ulaşılamamıştır. Herke
sin bildiği ve dediği gibi, tam bir tarım memleketi 
karakterini henüz muhafaza edegelmektedir. Esa
sında, Türkiye'nin millî ekonomisinde tarımın payı 
büyüktür. Özellikle, başta hububat olmak üzere, 
diğer ziraaî faaliyetlerdeki üretim genel açıdan 
meteorolojik şartlara, bitki, hayvan hastalık ve za
rarlarına bağlı olarak yıldan yıla birtakım değişik
likler göstermektedir. 

Şunu belirtelim ki, tarımda modernizasyonun 
üretimdeki olumlu sonuçlarını kaydetmek gerekir. 
Medenî ve demokratik bir düzen içerisinde planlı 
kalkınma dönemlerini idrak etmekte bulunan mem
leketimizde her yıl yüzde 2,8 gibi bir oran ile nüfu
sumuzun süratle artması, ekonomik gelişme çaba
larını güçlendirmektedir. Artan nüfusun gıda ve sa
nayi hammadde ihtiyacını karşılamak zarureti kar
şısında, tarıma gerekli önemi vermek ve bu alanda 
daha çok yatırım yapmak imkânı aramak, tekno
lojik gelişmeleri uygulamak mecburiyetindeyiz. 

İlk Beş Yıllık Planda tarım sektörüne ağırlık ve
rildiği belirtilerek, yüzde 4,2 yıllık büyüme hızı he
def olarak alınmış; fakat gerçekleşme yüzde 3,2 ol
muştur. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, «Kalkınma politika
sının ilkeleri» kısmında «Tarım sektörünü, üretim
den tüketime kadar bütün aşamalarında bir re
form tutumu içinde diğer sektörlere net kaynak ak
tarabilecek güce ulaştırmak, tarımdaki gelişmeyi, 
ekonominin ihtiyaçlarına yeterli bir duruma getir
mek esas olacaktır.» denmektedir. 

Hakikatte, kendisine hizmet edilen büyük kitle, 
çiftçi kitlesinin tarım problemlerini halletmek, her 
hükümetin anagörevi ve meselesi olmalıdır. Tarım 
sektöründeki problemlere gereken ağırlığı veremez-
sek, köy ve köylü meselelerimizi çözemeyiz. Dola-
yısiyle refahı tabana yayma idealini gerçekleştir
mek mümkün olamaz. 

Bu bakımdan, tarımın ve tarım ile uğraşanların 
bütün meselelerini topluca ele alan ve millî plan ile 
ahenkli olarak, onun içinde mütalaa ediecak bir 
özel planın öncelikle ele alınması ve yürütülmesini 
de lüzumlu görmekteyiz. 
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Görülüyor ki, yurdumuzda tarımsal gelişmeyi 
hızlandırmaya engel olan problemlerin halli için çok 
taraflı tedbirler topluluğuna ihtiyaç vardır. Bugün 
modernleşme eğilimi içinde bulunan Türkiye tarı
mının kalkınmasında önemli mesafeler alınmış
tır. Arzu edilen, tarımda rantabiliteyi sağlayacak 
gelişmenin süratlendirilmesi, mülkiyete dayanan zi
raat işletmelerinin kurulması, ziratte işgücünün di
ğer sektör faaliyetleri içerisinde değerlendirilmesi
dir. 

Sayın senatörler; 
Millî ekonomisinin dayanağı tarım olan memle

ketimizde, Tarım Bakanlığı gibi Türk sosyal haya
tının en önemli ve büyük hizmetlerini bünyesinde 
toplayan ve kalkınma esprisi içerisinde planlı dö
nemdeki gayretlerimizin en büyük ağırlığını taşıyan 
bu Bakanlığın bütçesi ve kuruluşu üzerinde durmak 
elbette kolay bir görev değildir. Bunu özetleyerek 
ifade etmek istersek: 

Görülüyor ki, bu Bakanlığın arzu edilen tarımsal 
gelişmeyi sağlayabilecek bir malî güce kavuşturul
ması gerekmektedir. Bu hususu Yüce Senatonun tak
dirine arz ederken, hizmetin ifası bakımından nüfu
sumuzun çoğunluğunu teşkil eden büyük bir kitleye 
hitap eden bu Bakanlığın teşkilâtı ve görevleri üze
rinde de bilhai-sa önemle durmak gerekir. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği üzere bu Bakanlık, 1937 yılında çıkarı

lan 3203 sayılı Teşkilât ve Vazife Kanunu ile halen 
memleketimizin tarım politikasını uygulamak, ta
rımsal üretimi düzenlemek, ıslah etmek ve geliştir
mekle görevli kılınmış bulunmaktadır. Günümüzün 
şartlarına cevap veremeyecek durumda bulunan bu 
Kanunun biran önce değiştirilmesi zarureti vardır. 
Birçok kuruluşları bünyesinde toplayan Meteorolo
ji Genel Müdürlüğü ile Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü gibi ayrı bütçelere sahip bulunan 
iki Genel Müdürlük ve 440'a tabi Kamu İktisadî Dev
let Teşekkülleri 30'a yakın kuruluş ve birimleri ile 
hizmet gören bu Bakanlığın yeniden güçlenmesini 
sağlayacak reorganizasyonun yıllardan beri üze
rinde çalışıldığı bu reorganizasyonun biran önce 
yapılmasını zarurî görmekteyiz. 

Bu arada şunu da ifade edeyim ki, Toprak Mah
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Et ve Balık Kuru
munun bu yıl bu Bakanlık bünyesinde mütalâa edil
mesi yıllardan beri özlenen bir netice olarak takdi
re şayandır. Bahusus, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofi
sinin alım ve mesaisi cidden sevindirici ve takdirle 
karşılanacak bir haldedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı da, Tarım Bakanlığı 
bünyesinde yeniden bir düzenlemenin yapılmasını 
öngörmüştür. Dış ülkelerdeki teknik uygulama ve 
pazarlamaya ilişkin koşulları zamanında öğrene
bilmek için tarım ataşeliklerinin kurulmasını da 
zorunlu görmekteyiz. Çok kaliteli bir personel ca
miasını bünyesinde toplayan merkez ve taşra teş
kilâtına ademi merkeziyet esasına göre mevcut kıy
metlerini teşkilât birimleri içinde lâyık oldukları yere 
koyarak elindeki entellektüel ve potansiyel gücü ge
reği gibi değerlendirebilirse, bu alanda çiftçilerimi
ze, köylülerimize ve millî ekonomimize çok daha ya
rarlı hizmetler yapacağına inandığımız bir bakan
lık görüyoruz. 

Şunu kabul etmek lâzımdır ki, kalkınmada esas 
olan insan faktörüdür; teknik güçtür. Bununla be
raber, sağlanan imkânları en iyi kullanmasını bilen, 
hizmeti aşk mertebesinde seven inançlı bir kadro ile 
Türkiye yükselecektir. Biz, köyden fışkırmayan, ni
metlerini köye götürmeyen bir kalkınmanın da müm
kün olacağına inanmamaktayız. 

Muhterem senatörler; 
Memleketimizde tarımsal politikanın tespitinde 

en önemli kriter, kanaatimce halkın beslenmesi
dir. Bu da, artan tarımsal ürünler ihtiyacını kaza
nabilmek için yeni arazi elde etme gayretlerine pa
ralel olarak topraklarımızdan daha fazla verim sağ
lamakla olacaktır. Halkımız en iyi şekilde dengeli, 
çeşitli gıda maddeleri ile bir gıda rejimi içerisinde 
beslenmesini temin edemediği takdirde, sanayileş
mek-de zorlaşacaktır. 

Nobel ödüllerinin yaratıcısı isveçli mucit Alfret 
Nobel, yer yüzünde aç insan kalmaması için, açlıkla 
mücadeleye büyük değer vermiş ve bunu şu sözlerle 
ifade etmiştir, «Bence, yaşayan insanların karnını do
yurmak, ölüler şerefine abideler dikmekten daha 
önemlidir.» Evet, dünya medeniyetinin geleceği, 
bütün insanlık için iyi bir hayat seviyesi sağlanma
sına bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, süreniz 3 dakika taştı, 
Lütfen, sizin ihtisasınıza ve baştaki beyanlarınıza 
dayanarak, toparlamanızı rica ediyorum. Yüce Genel 
Kurul size bir müddet daha süre tanıyacaktır. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, ben süremden verebilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, süre vermek müm
kün değil. Sıra verilir, süre verilemez. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 
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Muhterem senatörler; 
Hakikaten söyleyeceğim çok şeyler var, fakat 

mümkün olduğu kadar özetlemeye ve duygularımızı 
en iyi şekilde ifade etmeye çalışacağım. 

Üretim artışını sağlayacak girdilerin temini, ürün
lerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasıyle, tarım 
işletmelerinin bünyelerinin ıslah edilmesinde tarım 
kredileri etkili bulunmaktadır. Bugün bu alanda ye
gâne kredi müessesi olan Ziraat Bankasının plas
man programlarında görülen kaynak ve imkânla
rındaki artışları olumlu karşılamaktayız; ama Ziraat 
Bankasının; yani kredi musluklarını elinde tutan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğünün bir başka bakanlığa bağlı olarak hizmet 
görmesini de yadırgamaktayız. 

Bakanlığın araştırma, öğretim, eğitim ve yayım 
kuruluşları arasında daha etkili bir koordinasyon sağ
laması ve çiftçiye götürülecek hizmetlerin bir müşte
rek programa bağlanması zarureti vardır. 

Hizmetin köye kadar götürülmesi, teknik ziraat 
merkezlerinin kurulması, taşıt ile çeşitli eğitim ve 
öğretim araç ve gereçlerinin temini, tarımsal faali
yetin bilhassa ilçe seviyesinde takviyeli olarak ya
pılması zaruretine de inanmaktayız. Bu teknik gücün, 
bu kıymetli arkadaşlarımızın ilçe seviyesinde büyük 
faydalar sağalyarak, hizmeti götüreceklerine inan
maktayım. 

Türkiye tarımında hayvancılık çok önemli bir 
yer işgal eder. Bilhassa, Doğu ve Güney Doğu Ana-
lu bölgelerinde çayır ve meraların geniş bir saha 
kapladığı illerimizde büyük bir potansiyel vardır. 
Birim başına verimi artırmakla, gerek iç talebin 
karşılanması ve gerekse ihraç imkânlarının mevcut 
olması gözönünde bulundurulacak olursa, hayvan
cılığın planlı dönemlerde de öncelik kazandığı açık
ça söylenebilir. 

1976 yılında ümit ederim ki, yoğurt, süt ve çeşitli 
hayvan ürünlerinin yetiştirileceği işletmecilik, köy 
hayvancılığı projelerinin uygulanması, yem üretimi 
teşvik, kredileme, besicilik ve hayvan alımları konu
sunda ve bunların sanayi ile entegre çalışacak şekil
de bir teşkilâtlanmanın yapılmasında da zaruret 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, lütfen bağlayınız efen
dim. O kadar daha süre verdik size. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Meclis gündeminde bulunan hayvan sağlık za
bıtası ile diğer çiftçi mallarını koruma müessesi gibi, 
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çiftçi ve köylülerin dertlerini ilgilendiren kanunların 
meclislerimizden biran evvel çıkması zaruretine 
inanmaktayız ve bunun için bir temsilci olarak gay
ret sarfedeceğimizi ifade etmek isteriz. 

Muhterem senatörler: 
Görülüyor ki, görüşlerimizi özetle belirttiğimiz 

tarım politikasının esası, hizmeti ifa eden Bakan
lık teşküâtiyle birlikte tarım sektöründe de topye-
kûn üretimi artırmaya dayanmaktadır. Bunun için 
de yeter veya hiç toprağı bulunmayan çiftçilerimizi 
toprağa kavuşturmak, dağınık topraklan toplulaş
tırmak, işletme bünyelerini düzenlemek, suların 
tarmıda en iyi şekilde kullanılmasını temin etmek; 
çayır, mera, otlak ve yaylakların kullanılma ve ge
liştirilmelerini sağlamak, en uygun kredi sistemini ve 
yeterince ortaya koymak gibi tedbirlerin alınması 
zarureti vardır. 

Memleketimizin kalkınmasının, tam ve şuurlu bir 
şekilde teşkilâtlanmış çiftçi kitlesinin varlığı ile de 
mümkün olduğunu belirtirken, bunun da fedakâr 
ve yurtsever aydınlarımızın köylere yönelmeleri, 
hizmetin en iyi şekilde köye götürülmesiyle müm
kün olacağına inanıyoruz. Köy ve köylü meselesini 
bir beşeriyet ve medeniyet davası olarak telâkki edi
yoruz. İnanıyoruz ki, Türkiye'nin refahı Türk çiftçi
sinin refah ve saadetinden doğacak ve bunun yolu 
köylülerimizden geçecektir. 

Muhterem senatörler; 
Netice olarak sözlerimi bitirirken, şunları belirt

mek istiyorum: 
Türkiye'de bugün herkes aklından memnun; fa

kat halinden şikâyetçidir. Memleketimizin topyekûn 
kalkınmasında esas olan temel faktör, insan unsuru
nun ele alınması ve bunun üzerinde durulmasıdır. 
Aç insanları doyurmak lâzımdır. Toprağı, insanı, hay
vanı aç olan bir memlekette huzur ve refah bekle
nemez. En büyük problem budur. Bu, bu Bakanlığın 
en büyük görevidir. Çünkü, aç insanlar ne hak tanır. 
ne yasak... 

1976 yılı Bütçesinin, Bakanlığın güzide mensup
larına, sevgili meslektaşlarıma başarılı olmasını, mem
leketimiz ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce Heyetinizi saygiyle 
selâmlarım. (A. P., M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 
Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın saygı değer üyeleri; 
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Sayın grup sözcüleri, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı bütçesi üzerindeki tenkit ve temen
nilerini dile getirdiler. Bir bağımsız üye olarak ben 
de aynı konudaki görüşlerimi açıklamaya çalışaca
ğım. Ancak, sözlerime başlamadan önce, bir zaman
lar aralarında bulunmuş olmaktan sonsuz mutlu
luk duyduğum Bakanlık mensuplarını huzurunuzda 
saygı ve hürmetle selâmlarım. 

Bir teknik ziraat elemanı değilim, onun için de 
teknik bir konuşma yapacak değilim. Esasen yap
sam da, başkalarının bu konudaki meslekî hudutla
rına tecavüz etmiş olurum. Sadece bir çiftçi çocuğu 
olmam dolayısıyle, köylerde çalışmam neticesinde 
edinmiş olduğum bazı tecrübeleri şurada 3-4 kelime 
ile dile getireceğim. 

Ziraat teknik elemanlarıyle çiftçilerin mutlaka 
bir diyalog kurma imkânlarını sağlamamız lâzım 
geliyor. Ziraat teknisyeni köylüyle temas etmelidir. 
Köylü, mutlaka ziraat teknisyenin çalışmasını gör
melidir. Toprak kalitesinin tespitiyle, hangi toprak
ta hangi cins ürünün daha iyi geliştiğini, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı mensupları mutlaka 
vatandaşa götürmeli, anlatmalı ve dolayısiyle vatan
daş bizzat görmelidir. 

Arazi toplulaştırması mutlaka Türkiye'de de ele 
alınmalıdır. Çiftçinin 5 tane tarlası varsa, 5 ayrı yer
dedir; halbuki Avrupa memleketlerinde bu 5 tarla 
biraraya gelmiş ve bir çiftlik meydana getirilmiştir. 

Çiftçi bilhassa görmek ister, gördükten sonra 
bunu uygular. Bunun için de demostrasyonlarla çift
çiye Tarım Bakanlığı bazı çalışmaları bizzat göster
melidir. 

Doğu Anadoluda bilhassa arıcılık tamamiyle ih
mal edilmiştir, geri kalmıştır, kimse arıcılıktan bir 
şey anlamıyor. Karadenizden gelenler, 4-5 ay orada 
arılarını getirip de vatandaşın gözlerinin önünde 
kalıyorlar, daha sonra haliyle gidiyorlar. Bu durum 
karşısında oradaki vatandaşta huzursuzluk hali mey
dana çıkıyor. 

Tarım Bakanlığında kaç sene evvel köy hayvan
cılığını geliştirme projesinin mevcut olduğunu bili
yorsunuz. Üç yıl bu proje uygulaması herhangi bir 
etkin çalışma yapamamıştır. Tarım Bakanı Sayın 
Korkut Özal, bundan 2 yıl evvel herhalde 46 kadro
yu temin etmek suretiyle bu projenin çalışmasına se
bebiyet vermiştir. 

Şimdi benim burada dile getirmek istediğim hu
sus şudur: Doğu Anadolunun, özellikle Muş'un ikti-
saden kalkınması tamamiyle bu projenin uygulanma

sına bağlıdır. Böyle olunca, ne yapıp yapmalı, zaman 
kaybedilmeden ilk etapta ele alınan Kars, Elâzığ ve 
diğer illere, Muş gibi hayvan potansiyeli çok kuv
vetli olan illeri de dahil etmelidir. Bu husus çok mü
himdir. Çünkü, gerçekten Doğu Anadolunun bir
çok ilinde tahıldan ziyade hayvancılık daha çok ve
rimli olmaktadır. Bakandan ve Bakardık mensupla
rından bu hususta yardımlarını istiyoruz. 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bu konuda 
çok fazlasiyle görev düşmektedir. Çünkü, iki sene 
evvel de dile getirmiş olduğum gibi, şap hastalığı 
Doğu Anadoluda hayvanların en berbat, en korkunç 
düşmanıdır. Gerçekten, Bakanlık mensupları, bilhas
sa Genel Müdürlük bu konuda çok titizdir. Ben bu 
sene bizzat şahit oldum, Genel Müdürlük bu hususta 
çok titizdir; fakat mahallî kuruluşlarda çalışmakta 
olan veteriner arkadaşlarımız aynı titizliği göster
memektedirler. 

Muş'ta bir vatandaşın hayvanı hasta olduğu tak
dirde Veteriner Müdürüne başvurmaktadır. Veteriner 
Müdürü ona, muayyen miktarda paranın toplan
ması teklifinde bulunmaktadır; miktarım söyleyeme
yeceğim. Hayvanı hasta olan o vatandaş köyüne dö
necektir, vatandaştan o miktar parayı toplayıp ge
lecek, bankaya yatıracak, ondan sonra makbuz ala
cak Veteriner Müdürüne götürecek ve bundan son
ra Veteriner Müdürü bu parayla Elâzığ'dan ilâç iste
yecektir... Bazen (ki, olmuştur) yanlış ilâç gelir bu 
sefer işleme tekrar baştan başlanır. İstirhamım, bu 
hususun ortadan kalkması için Bakanlığın girişim
lerde bulunmasıdır; yani Muş'ta ilâcın muhafaza 
edilmesini mümkün kılacak bir imkânın sağlanma
sıdır. 

Traktör sorununu fazlasiyle uzatmadan iki - üç 
kelimeyle dile getirmek istiyorum. Sıraya girmiş olan 
vatandaş dışında, sıraya girmeden traktör almak müm
kün müdür, değil midir? Bazı kimselerin, 3-4 adedi
ni alıp da memleketine götürdüğü hususunda dedi
kodular duydum. Bir politikacı olarak bugüne ka
dar tek bir traktör almış değilim. Yalnız, şu veyahut-
ta bu parlamenterin bir seferinde 3-4 tane traktör 
aldığını inanılır kaynaklardan duydum. Bilhassa bu 
konunun aydınlatılmasını istirham ediyorum 

Madem ki, traktör bizim için bir sorun idi, bunu 
5 - 10 yıl evvel niçin düşünmedik ve ona göre niçin 
gereken tedbirleri almadık? Burası çok mühimdir. 

Türkiye'de en çok aranan orta tip traktör üreti
minin artırılması için, Hükümetin vakit kaybetme
den gerekli tedbirleri almasını öneriyorum. 
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Geçen yıl Muş'ta temeli atılan yem fabrikası için 
Sayın Bakana ve Bakanlık mensuplarına şükranla
rımı arz etmek isterim. 

Bu yıl Sayın Bakanın, her biri 100'er ineklik iki 
modern çiftliğin açılması 'için bir çaba içinde olduk
larını haber almıştım; fakat çalışmaların son durumu 
hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Acaba çalış
malar ne merkezde? 

Bu yıl bol mahsul alınmış ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü ambarlarını, çiftçiden aldı
ğı bu mahsulle doldurmuştur. Mesailerini takdirle 
karşılamamak mümkün değildir. Ayrıca, ilk olarak 
Devlet Üretme Çiftliği kanalıyle 1,5 milyon hektar
lık bir saha üzerinde uygulanması düşünülen buğ
day ıslahatı projesini alkışlamamak mümkün değil 
dir. Bu suretle çiftçinin bundan böyle tohum sorunu 
çözülmüş olacaktır. 

Hayvan potansiyeli çok yüksek olan Muş'ta bir et 
kombinasının kurulması için Sayın Bakandan ve 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden yardım
larını istirham ediyorum. Çünkü, hakikaten Muş'un 
nüfusuna oranla hayvan potansiyeli çok yüksek
tir. 

Bütçenin Bakanlık mensuplarına, aziz Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi say-
ğiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İsmail İlhan. 
Buyurunuz Sayın Alâeddin Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Bakan, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının güzide mensup
ları; 

10 dakikalık süre içerisinde kısa maruzatıma geç
meden evvel bir - iki hususu tashih etmek mecburi
yetinde olduğumu ifade ediyorum. 

Bu sene bir moda oldu; illâ da yanlışları söyle
me modası. Her vesileyle her sözcü illâ da bir şey 
söyler; çok defa yanlış söyler gider. Bir de şimdi, 
«Azınlık Hükümeti» tabirini duyduk Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsünden. 

Hükümet; işte cümle âlem kâinatın bildiği, Milli
yetçi Cephe Partiler Topluluğu, dört partiden müte
şekkil bir Koalisyon Hükümetidir. Bunun azınlık 
Hükümetiyle alâkası yok. Acaba, kendilerinde mev
cut ve bir türlü ulaşamadıkları azınlık Hükümeti 
kurma iştiyakından mı bu tabir geliyor, onu anla
mak mümkün değil. 

Bir ikinci nokta; cami meselesi. Bana bir şey ha
tırlattı bu. Şimdiki Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba

kanı Sayın Korkut Özal, Türkiye Petrolleri Genel 
Müdürü iken, muhtıradan sonra Enerji Bakanlığına 
gelen Cumhuriyet Halk Partili Sayın Senatör Topal-
oğlu, hemen vazifesinden aldı ve ben inceledim ku
surun ne olduğunu. Türkiye Petrollerine bağlı istas
yonlarda mescit, cami yahut namaz kılacak, bir yer 
ihdas etmesi ve kendisinin ibadetine düşkün, inanç
lı bir insan olmasından öte bir suçu olmadığım gör
düm. 

Sayın Bakan, sabah namazından yatsı namazı
na kadar çalışan, enerjik, inançlı bir insan. Onun ye
rine getirdiği bir Genel Müdürle iki muavine; üç ki
şiye Sayın Özal'ın yaptığı işi yaptıramadı, Türk pet
rol politikasını da perişan etti, ondan sonra benim 
tesadüfen Cumhuriyet Senatosunda bir gündem dışı 
konuşmamın akabinde gece yarısı istifaya mecbur 
kaldı. 

Tabiî ki. gün geldi, zaman geldi sayın eski Ge
nel Müdür, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu, 
malûmunuz. Elbetteki inanç sahibi bir insan, Baka
nı bulunduğu müessesede de Bakanlığın mensupla
rı, güzide insanlar içerisinde dinine, inancına, iba
detine düşkün insanlara elbette ki Devletin hizme
tini görmek için, bir ibadet edecek, namaz kılacak 
yer göstermesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bunu, 
sayın Halk Partisi sözcüsünün yadırgamasını belki 
tabiî karşılarız; onların inançları, meşrepleri yahut 
hususiyetleri icabı, ama bunun Jayikliğe aykırı oldu
ğunu ifade etmek yanlış. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — İnanç, 
inanç!.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Nereden 
çıkıyor bunlar?... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bu 
layıkliğe aykırı değil... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Layik 
değil bir kere: lâik. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Efen 
dim, «Layiklik» kelimesini Cumhuriyet Senatosunda... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir saniye efen
dim; itham edici, birbirimizi kırcı müdahalelere se
bebiyet verici beyanlarda bulunmayın. Çok rica edi
yorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sayın 
senatörler; 

Katiyen, itham aklımdan geçmez 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sülâle

nize din dersi verecek kadar da dindarız. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sizi 
tebrik ederim. Sizden din dersi aJmaya her zaman 
ihtiyacım olduğunu ilân da ederim; memnun olurum. 

Ben Senatoya geleli 8 sene oldu. Her sene lâyikli-
ğin gerçek manasını anlatmaya çalışmışımdır. Bunda 
başarı da elde ettim. Çünkü Cumhuriyet Halk Parti
si sözcüsü bu seneye kadar lâyikliğe, din ile dünya
yı ayırmak diye tarif ediyordu. Ne ise biz söyleye. 
söyleye, bu sene layikliğin, din ile dünyayı ayırmak 
değil, din ile devleti ayırmak olduğu noktasına gel
diler. Bu bakımdan memnunum. Demek ki, birbiri
mizden öğreneceğimiz, istifade edeceğimiz şeyler var
dır. 

Yani, mukaddesatçı bir görüşle bir bakanın, bir 
bakanlık bünyesi içerisinde Bakanlık mensupları
na ibadet etmeleri için bir yer tahsis etmesi Diyane
tin görevi değil, lâyikliğe de aykırı değil. Bunu böy
lece belirtmiş olayım. 

Bir de bu hususa temas edilerek, burada kendi
sini savunma imkânına sahip olmayan Bakanlığın 
güzide mensuplarının âdeta tasrih ederek ve gözünün 
içine baka baka, illâ da bir nevi serzenişte bulun
manın, elbette ki yakışıksız bir beyan olduğunu da 
ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Her bakan geldiği zaman, kendisiyle çalışaca
ğı bakanlık arkadaşlarım seçer. Seçmesi kadar da ta
biî bir şey yoktur. Burada müsteşarın mektubu uzun 
uzun okunuyor; (Zaten biliyoruz) ama bunun yanın
da ayrıca da ilgililerin gözünün içine baka baka bir
takım beyanlarda bulunuyor. Bunu da yadırgadığı
mı ifade ediyorum. 

Amerika'dan misaller verildi. Benim de aklıma 
geldi, arz edeyim: 

Tarıma büyük önem veren Amerika Birleşik Dev
letlerinin, sayısı 700 civarında olan üniversitelerinin 
400 kadarı tarım ile ilgili fakülte halinde faaliyet 
yapar; ama bunun yanında Sayın Cumhuriyet Halk 
Partili sözcü arkadaşıma hatırlatmak isterim, bir 
400 kadar da Amerika'da İlahiyat Fakültesi var. Bu
rada bütün dinler incelenir, okunur ve öğretilir. 

Benim esas ifade etmek istediğim bir konu var, 
o da, tavukçuluk meselesi. Benim vilâyetim Bolu' 
da Yığılca ilçesinde tavukçuluğu geniş ölçüde dene
meye kalktık, 200 kadar kümeste büyük başarı kay
dettik. Orman Bakanlığı Or - Köy Genel Müdürlüğü
nün de yardımı ve İller Bankasının da teşebbüsü ile 
bu çalışmayı yurt içi ve yurt dışı piyasasına cevap 
verecek tarzda büyütmek istiyoruz. Bu seneki hede
fimiz. kümes adedi 1 040'dır. 

j Bir sıkıntı ile karşı karşıyayız; gerek yumurta tipi 
tavuk yefirtirmekte, gerek et ihtiyacını karşılayan 
besi tipinde, çok güzel ırklar yetiştirilmiştir; fakat 
ihtiyacı karşılayacak durumda değil. Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının muayyen bölgelerde 
tavukçulukta da damızlık merkezlerinin, istasyon
larının tesisi gerekmektedir. Mesele, civciv, İstanbul' 
dan, uzak yerlerden pahalı fiyatla almıyor, Düzce' 
deki bu ufak merkez, çok güzel yumurta tipi ve besi 
tipi tavuk yetiştiriyor; ama ihtiyacı karşılamıyor. Bir 
damızlık istasyon halinde ve oldukça geniş bu iki 
tür ihtiyaca cevap verirse, hakikaten tavuk yetişti
ren o fakir dağ köylüsü vatandaşlarımız hem civ
civ alımında muayyen, özel kişilerin mahkûmu, esiri 
olmaktan kurtulur, hem de kalite itibariyle iyi tür
leri yetiştirmek imkânını bulur. Bu hususa Bakan
lık ilgililerinin dikkatini çekmek istiyorum. Acaba 
bu müesseseleri muayyen bölgelerde geliştirmek müm
kün olur mu? 

Şüphesiz, insan sağlığında ve hayatın idamesinde 
proteinin yeri çok büyük. Bir de benim müşahadem 
olarak, bölgemizde büyükbaş hayvancılığın gelişmesi 
yanında, bakımının kolay olması ve daha az kül
fetli olması bakımından tavukçuluk bizim bölge
de daha cazip geldi. Bir kadın veya bir çocuk 4 bin, 
5 bin, 3 bin tavukluk kümeste onun suyunu, yemi
ni mükemmel verebiliyor, bu işi görebiliyor; ama 
50'lik, 100'lik bir mandırada, ahır hayvanında, is
ter damizlık süt hayvanı, ister besi hayvanı olsun, bun
ların bakımında daha çok insan gücü ihtiyacına lü
zum vardır. Bazen öyle yerler oluyor ki, bir man
dırada sağımda bir sağman, çok kıymetli bir yük
sek mühendis seviyesinde aranır eleman haline geli
yor. Hakikaten sayı yüksek olduğu zaman sağım me
selesi, bizim bildiğimiz alaturka usûllerle sütü alma 

I imkânına sahip olamıyoruz. 
Vilâyetimizde süt fabrikasının ihtiyacını karşıla-

I yacak olan süt hayvanının sayısını artırmak duru
munda ve ihtiyacındayız. Bolu'muzda hayvancılık 
gelişmeleri çok iyi denebilecek seviyededir. Bunu 
daha da artırmak için Bakanlığın ilgililerinin yar
dımını istirham ederim ve bilhassa veteriner hizmet
lerinde büyük ölçüde hayvan sağlığını korumak 

I için veteriner ihtiyacı içindeyiz. Bundan evvelki 
bütçelerde bir veteriner fazlalığı lâfı edilmiş idi ve 
hayret etmiştim: zannederim bir istatistiki yanlışlık 
olacak, Türkiye'de hekim ihtiyacı kadar değilse bile, 
bu hayvancılığın geliştirilmesi karşısında geniş ölçü
de veteriner ihtiyacı da kendiliğinden ortaya çıkmış 

I oluyor. 
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Sözlerimi böylece bitirmiş oldum. Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının 1976 yılı Bütçesi mem
leketimize, milletimize ve ilgililere uğurlu ve hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaztürk. 

Sayın Ahmet Özmumcu buyurun efendim. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Gıda - Tarım ve Hayvancılık ,. 
Bakanlığının değerli mensupları; 

Gecenin bu geç saatinde Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının 1976 yılı Bütçesi hakkında şah
sî fikirlerimi kısa kısa arz etmek üzere söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği üzere, dünya büyük bir hizia nü

fus bakımından arttığı gibi, gıda bakımından da ihti
yacı yönünden büyük çapta isteğe bağlı oluyor. Bazı 
uzmanların söylediklerine göre, eğer önümüzdeki yıl
larda gıda üretimi iki misline çıkarılmayacak olursa, 
takriben Asya Kıtasında 500 milyon kadar insan öle
ceğinden bahsetmektedirler. Sanıyoruz ki, bu, üzerin
de çok çok düşünülmesi lâzım gelen bir konudur. 
Ülkemizde ise nüfusumuz her yıl % 3 artıyor. Bu, 
bir milyonun üzerinde bir nüfus demektir. Bu, buğ
day istihsalimizin de her yıl 270 ilâ 300 bin tonluk bir 
artışını gerektirmektedir. 

1975 yılında iyi bir mahsul elde ettik. İhtiyacımız
dan daha fazla elde edişimiz var. Rekoltemiz aşağı -
yukarı 14 ilâ 15 milyon ton kadar. 11.5 ile 12 milyon 
tonluk yıllık buğday ihtiyacımız var, ama bu demek 
değil ki, her sene bu kadar buğdayı elde edeceğiz.. 
Bunun garantisini kimse veremeyecektir. Öyle ise, aşa
ğıda arz edeceğim tedbirleri almak zorunluğu meydana 
çıkıyor. Eğer almayacak olursak, sanıyorum ki, dünya
nın her yerinde olduğu gibi, biz de bir zaman gelecek 
ithal edecek buğday bulamayacağız. Zira artık bu
gün buğday stratejik bir madde haline gelmiş durum
dadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Verimin artırılabilmesi için iyi toprak lâzım, iyi 

tohumluk buğday lâzım, su lâzım, gübre lâzım, zirai 
mücadele lâzım. İyi toprak derken, Türkiye'de Allaha 
şükür iyi topraklarımız var; 24.5 milyon hektar ekile
bilir arazinin 8.5 milyon hektarını buğday üretiminde, 
buğday ziraatinde kullanıyoruz. Ama hepinizin bil
diği gibi, bu 8.5 milyon hektarlık sadece buğday zi
raatinde kullandığımız bu arazinin hepsini her sene 
ekmiyoruz. Anadolu'da çiftçi bir kısmını bu sene, diğer 
kısmını da gelecek sene ekmektedir. Buna her yerde 

belki başka isim verilebilir; ama bizim bölgemizde 
«Nadasa bırakma» tabir edilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir zaman Nebraska Üniversitesinin bir profesörüy-

le konuşurken nadasın (ki, bu konuşmam aşağı - yu
karı 10 - 15 sene önceydi) artık bırakıldığını, nada
sa bırakma yerine yonca ekmenin toprağa kuvvet ver
diğini bana bahsetmişti. Kendim de bir nebze çiftçilik 
yapıyorum, 3 - 5 dönüm arazim var. Her sene zorun
lusunuz; çünkü çiftçi, bilhassa .küçük çiftçi toprağını 
ekmeye yetişemiyor. Öyleyse bu nadasa bırakmak, bu 
boşluğu ekmemeyi ortadan kaldırmak lâzım. Zira bi
zim gibi bütün dünyada da buğday ihtiyacı fazladır. 
Bugün Doğu Blo'ku Amerika'dan, Kanada'dan buğ
day alıyor. E, biz bir zaman gelir ihtiyacımızı karşı
layamaz isek, biz de başka yerlere, dün olduğu gibi 
avuç açacağız demektir. Onlar vermezse sonuç, sanı
yorum ki, aç kalmak olacak. Öyleyse toprakta verimi 
artırmak için, biraz evvel arz ettiğim tedbirleri al
mak zorundayız. 

Topraksu vasıtasıyle biliyorsunuz ki, düzeltili
yor, toprak tapulaması yapılıyor. Buna biran ev
vel gidilmelidir. 

Akarsu yönünden memleketimiz çok zengin kay
naklara sahip, ama küçük sulamalar bugüne dek yeter
li derecede yapılamamış. Buna da gitmek lâzım. Güb
remiz de var. Öyleyse zirai mücadeleyi yaptığımız za
man, her zaman için iyi verim alma imkânımız orta
ya çıkacaktır ve dolayısıyle de başka kimselere muh
taç olmak durumundan kendimizi kurtaracağız. 

Yalnız, zirai ürünlerin elde edilmesi buğday ihtiya
cımız, gıda yönünden değil. Biliyorsunuz ki, tarım sek
törü millî gelire % 26 gibi büyük bir katkıda bulu
nuyor. İhracatımızın da aşağı - yukarı % 60'ın üzerin
de bir kısmı zirai ürünler oluyor. Bunun yanında Tür
kiye nüfusunun takriben % 59'u köyde yaşıyor ve ak
tif; yani çalışan nüfusun da çoğunluğu tarımda ça
lışıyor. Öyle ise, gerek millî gelire katkısı bakımından, 
gerekse bizim ihtiyacımızı karşılaması yönünden bu 
züraate ehemmiyet vermek zorundayız. Şayet bunları 
tatbik etmeyecek, bunu temin etmeyecek olursak, sa
nıyorum ki, ileriki yıllarda beslenme yönünden büyük 
müşkülâta uğrayacağız demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz da Teknik Ziraat Teşkilâtından bahsetmek 

istiyorum. Gerçek şudur ki, açıklıkla da beyan etmek 
isterim. Teknik Ziraat Teşkilâtı yeterli olarak Türk 
çiftçisine, Türk köylüsüne yararlı olamamaktadır. 

JR 
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Burada Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
değerli mensuplarına bir misal vermek isterim: 

Biliyorsunuz ki, Türkiye Şeker fabrikalarının pan
car kooperatifleri, pancar bölge şeflikleri var. Burada 
çalışan mühendis arkadaşımız köylünün ayağına gider, 
ne zaman pancarı ekecek, ne zaman gübreleyecek, ne 
zaman çapasını yapacak; hem parasını verir, hem eği
tir, hem de teknik yönden yardım eder. Gönül arzu edi
yor ki, Teknik Ziraat Müdürlüğünün teşkilâtında bulu
nan mühendis arkadaşlarımız da aynı şekilde çalışsınlar. 
Köylünün ayağına gitsinler, köylüye ne zaman buğday 
ekeceğini, ne zaman gübreyi atacağını, hangi cins güb
reyi o toprağa atacağını, ne zaman sulayacağını; bu 
şekilde söylemek suretiyle bu köylüyü eğitsinler. Eğitir
lerse sanıyorum ki, verim çoğunlukla artacaktır. Bunu 
bütün samimiyetimle söylüyorum, yoksa bir art dü
şünce olduğu için değil. Gayemiz, Türk köylüsüne hiz
met etmektir. Hizmeti nasıl yapabiliriz? Ancak köylü
nün ayağına gitmekle yapabiliriz. 

Bir konuyu burada üzülerek söylemek istiyorum; 
seçim bölgemle ilgili olduğu için üzülerek söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz ki, buğday taban fiyatları Bakanlıkça 

ilân edilirken, iktisadî coğrafya haritası alınır, ona ba
kılır, o bölgelere göre yapılır; bu açık. Ancak, benim 
seçim bölgem olan Kütahya ili İç - Batı Anadolu Böl
gesindedir. Benim ilim gibi bazı diğer yerler de ol
duğu için açıklıyorum, yoksa yalnız benim ilimi ilgi
lendirmiş olsaydı söylemezdim. 

Şimdi bu bölgenin, Kütahya ilinin yarısı Ege Böl
gesinde; yani Ege iklimi ile bağlıdır; yağışlar, sıcaklık, 
toprak durumu herşey ona göredir. Ama çoğunluğu bil
hassa buğday, arpa, pancar gibi ziraat yapılan bölümü 
(ki, 2/3'ünü kaplar) İç Anadolu karakteriyle tamamen 
aynıdır. Yağışı aynıdır, iklimi aynıdır. Bugün Kütah
ya'ya gidecek olursanız, Ankara'dan, Konya'dan, Es
kişehir'den, Afyon'dan çok daha sert bir iklim görürsü
nüz. Kar vardır, çok çok soğuktur. Yalnız orada bir de
miryolunun sağma bakıyorsunuz ki, İçanadolu böl
gesine bağlı, burada buğdayın fiyatı ayrı; sol tara
fına geliyorsunuz, burası Ege bölgesine bağlı, buğday 
fiyatı ayrı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, emeğini topraktan alan, ekimden alan çiftçi 

kardeşlerimizi üzmektedir. Lütfetsinler Sayın Bakan
lık mensupları, geçiş bölgesinde olan benim bu ili
min ve buna benzer diğer iller için, ne gerekiyorsa 
onu yapsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Özmumcu, süreniz doldu. Lüt
fen bağlayın. 

AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Bağlıyorum, 
Sayın Başkanım. 

Et - Balık Kurumunun 1975 faaliyetlerinden de çok 
memnun olduğumuzu, müspet karşıladığımızı belirt
mek isterim. İnanıyoruz ki, 1976 malî yılında da Et -
Balık Kurumu Müessesesi faaliyetlerini daha ileriye 
götürecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millî gelire büyük katkısı olan Türk çiftçisine ve 

Bakanlık mensuplarına 1976 malî yılı Bütçesinin ha
yırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özmumcu. 
Sayın üyeler; 
Sayın Mehmet Feyyat tarafından, görüşmelerin ki

fayeti hakkında bir önerge verilmiştir. Okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1976 yılı 
Bütçesi üzerinde şalisi adına konuşan üyelerin konuş-
malarıyle konu aydınlanmıştır. 

Görüşlerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Mehmet Feyyat 
BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra konuşacak olan 

6 ncı üyenin (ki, son söz üyenindir esasına dayanmak 
suretiyle bu hakkı veriyoruz.) Söz hakkı saklı kalmak 
ve yine Sayın Bakana sual sormak ve Sayın Bakanın 
cevap vermek hakkı da saklı kalmak üzere, kifayeti 
müzakere önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanına vekâleten 
Çalışma Bakanı Sayın Ahmet Tevfik Paksu. 

Buyurun efendim. 
Sayın Bakan, size de hatırlatmak istiyorum: Sizin 

söz süreniz, size sorulacak sorular ve onların cevap
ları dahil, bir saattir. Gözönünde bulundurulmasını rica 
ediyorum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
VEKİLİ ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK 
PAKSU (Kahraman Maraş Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; 

Sözlerime başlamadan-önce, Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarım. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde konuşan grup sözcüleri arkadaşlarımın ve 
şahsı adına konuşan arkadaşlarımın tenkit ve temenni
lerine vaktin müsaadesi nispetinde cevap vermeye ça
lışacağım. 
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 22 genel 
müdürlükten müteşekkil; Bütçesi, transferler dahil, 3 
milyar 72 milyon liraya ulaşmış büyük bir bakanlık
tır. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımın, beyan ettikle
ri gibi, bugün dünyada açlık, bütün insanların en baş
ta gelen meselelerinden biri haline gelmiştir. Onun için, 
sanayileşen ülkelerde dahi ve bilhassa Türkiyemizde 
zlraatin, tarım ürünlerinin sanayi ile aynı ölçüde, bir
birine paralel bir şekilde, teknik seviyede ilerlemek 
mecburiyeti olduğunu beyan etmek isterim. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki konuşmalarıma, arkadaşlarımın sormuş ol
dukları suallere ve Bakanlığın içerisinde bulunan diğer 
genel müdürlüklerin durumuna ve umumî olarak Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üzerindeki görüş
lerimi kısaca arz etme'k istiyorum; zamanın müsaade et
tiği nispette. 

Muhterem senatörler; 
Memleketimiz, arazi varlığı, su kaynakları ve eko

lojik şartlar bakımından büyük bir üretim potan
siyeline sahiptir. Ancak, tarımızda; teknolojik seviyede 
yeterli gelişme sağlanmadığı için, üretim büyük çapta 
tabiat şartlarına bağlıdır. Bu nedenle, tarımda verim 
seviyesi düşük ve tarımsal üretim yıldan yıla büyük 
dalgalanmalar göstermektedir, İşte, tarımımızda üre
timle ilişkili sorunların ve buna bağlı olarak ekonomi
de görülen istikrarsızlığın başlıca kaynağı; tarımda 
verim düşüklüğü ve üretim dalgalanmalarının yüksek 
oluşu meydana getirmektedir. 

Tarımımızda verim seviyesini yükseltmek, tarım
sal ve ekonomik istikrarsızlığı azaltmak, tarımla uğra
şanların gelir seviyesini, tarımda istihdamı artırmak 
için, tarımda yatırımları ve girdi kullanımını artırmak 
zorunludur. 

Tarımımızda, nüfus yoğunluğu nedeniyle tarımsal 
işletme sayısı çok ve işletmeler çok parçalıdır. 1970 
yılı tarım sayımına göre; ülkemizde 3 milyon 80 bin 
666 adet topraklı tarım işletmesi vardır. Tarım işlet
melerinin % 89.7'si ise 100 dekardan küçük işletmeler 
meydana getirmektedir. Ayrıca, tarımsal işletme ba
şına ortalama 5.04 parça arazi düşmektedir; dönüm 
olarak. 

Toprak tasarrufu şeklinde de büyük dengesizlik var
dır. Aynı sayım sonuçlarına göre, tarım işletmelerinin 
-% 8.8'i topraksızdır. Ayrıca, tarım işletmelerinin 

. % 75'i, tarım arazisinin % 3 Tini işlemektedir. 
Memleketimizde köy sayısı: 38 bin 600 ve kırsal 

alanlarda yerleşim birimi sayısı ise, 65 bin 277'dir. 

Kırsal yerleşimin çok fazla ve dağınık olması, tarım
sal hizmetlerin çiftçilere yeterli seviyede götürülmesini 
engellemektedir. Memleketimizde tarıma elverişli 
arazi miktarı 21.7 milyon hektar olmasına rağmen, 
1974 yılında tarım arazisi; ekili ve dikili arazi 27.9 
milyon hektardır. Diğer deyişle, 1974 yılına göre 6.2 
milyon hektar arazi tarım dışında kullanılması gereken, 
özellikle nüfus baskısı nedeniyle tarıma açılmıştır. 

Memleketimizin 2/3*ünde kura'k ve yarı kurak ik
lim şartları hâkimdir. Bu nedenle bu bölgelerde ürün, 
sulu şartlar dışında yetiştirildiğinden, verim büyük çap
ta azalmaktadır. Bu nedenle, ekili ve dikili arazinin 
% 30'u her yıl nadasa bırakılmakta, her yıl ürün alı
nan arazi miktarı böylelikle 17,9 milyon hektara düş
mektedir. Nadas arazisinin azaltılması için, toprakta 
suyu muhafaza edecek tedbirler zarurî olmaktadır. 
Ülkemiz, sulama yönünden büyük potansiyele sahiptir. 
Yapılan etütlere göre; 8.5 milyon hektar arazinin sula
ma imkânı vardır. Buna mukabil, 1974 yılında sulanan 
arazi miktarı, 2.2 milyon hektar civarındadır. 

Ülkemizde geniş hayvan varlığı olmasına rağmen, 
hayvancılıkta bakını, besleme, ıslah konularında yeterli 
düzeyde gelişme sağlanamadığı ve hayvancılık genel
likle meraya bağlı olduğundan dolayı verim, binnetice 
üretim seviyesi düşüktür. 

Tarımımızda, ilmî esaslara uygun bir üretim plan
laması yapılmamış olması, bazı ürünlerde talep üzerin
de, bazı ürünlerde ise talep altında üretim yapılmasına 
yol açmaktadır. Bu durum, tarımda zaten kıt olan üre
tim kaynaklarının israfına yol açmakta, ayrıca ekono
mide dar boğazlar doğurmaktadır. 

Tarım sektörünün önemli sorunlarına böylece kı
saca değindikten sonra, şimdi tarım sektörü plan he
defleri üzerinde kısaca durmak istiyorum: 

1974 - 1975 üretim yılında, kuru tarım bölgelerin
de özellike ilkbahar yağışlarının çok iyi olması, hubu
bat üretimini büyük ölçüde ve müspet bir şekilde ge
liştirmiştir. 1975 yılında buğday üretimi 14 750 000 ton. 
Plan hedefi 11 400 000 ton iken, istihsal 14 750 000 
tona ulaşmıştır. 

Arpa : Plan hedefi 4 600 000 ton iken, 4 500 000 
tonluk bir hedefe ulaşılmıştır. 

Burada, 1975 yılında buğday üretimini, plan hedef
lerine göre 2 670 000 ton % 25, arpa üretimi 600 000 
ton % 16 ve toplam tabii üretimi 3 114 000 ton, % 18 
fazla olarak gerçekleşmiştir. Genellike kuru tarım ko
şulları dışında yetiştirilen mısır ile sulu koşullarda 
yetiştirilen pirinç, plan hedeflerinin gerisinde kalmış
tır. 
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Bakliyat üretimi, plan hedeflerine göre 55 G00 ton 
düşük; yani % 8 oranında düşük olarak gerçekleşmiş
tir. Sanayi bitkileri, plan hedeflerinin % 1 üzerinde 
gerçekleşmiştir. Ancak, sanayi bitkileri içinde önemli 
yeri olan pamuk, plan hedeflerine göre 105 000 ton 
düşük kalmıştır. 1975 yılında pamuk üretiminin düşük 
oluşunun başlıca sebebi, pamukta görülen beyaz sinek 
haşeresinin yaptığı zarar ile 1975 yılı pamuk ekilisin
de görülen azalmadır. 

Muhterem senatörler; 
Burada demin konuşan sözcü arkadaşlarım, bilhassa 

bu beyaz sinek mevzuu üzerinde durdular. 
Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı, geçen se

ne bu beyaz sinek mücadelesinde bütün gücü ile ça
lışmış ve Hükümetimiz, buna lâzım gelen alâkayı gös
termiştir. Bu sene de bu beyaz sinek mücadelesi için 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinde 50 
milyon lira bu beyaz sinek mücadelesine ayrılmıştır. 
Yetmediği takdirde Hükümetimiz, beyaz sinekle müca
dele de lüzum görülen bütün imkânları kullanacaktır. 

Yağlı tohumlardan ayçiçeği, plan hedeflerine göre 
210 000 ton düşük olarak gerçekleşmiştir. Çiğit ise, 
pamuk üretiminin düşüşüne paralel olarak plan hedef
lerine göre 168 000 ton; yani % 19 düşük olmuştur. 

İki önemli yağ ürünündeki azalmaya paralel ola
rak, bitkisel yağ üretimi plan hedeflerinin altında ger
çekleşmiştir. 

Muhterem senatörler; 
Nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, tarıma 

dayalı sanayi, hammadde temini ve belirli bir ihra
cat imkânı sağlanmasıdır. Modern tarım metotlarının 
ve imkânlarının uygun bir şekilde kullanılması ha
linde, Türkiye'nin mevcut tarımsal üretiminin mevcut 
seviyesinin 4 - 6 katına çıkarılması mümkün görülmek
tedir. Bu neticenin alınabilmesi için, tarımda tabiat 
şartlarına bağlılığın azaltılması, tarımsal yapının ıslah 
edilmesi, tarımsal altyapının güçlendirilmesi, tarımsal 
üretimin ekolojik şartlara uygunluğunun sağlanması, 
tarımda girdi kullanımının yoğunlaştırılması, kredi 
sisteminin güçlendirilmesi, taban fiyatların, tarım po
litikasının gerçekleştirilmesinde müessir bir araç ola
rak kullanılması, tarımsal faaliyetlerdeki ekonomik ve 
idarî entegrasyonun temini, tarıma hizmet götüren ka
mu kuruluşlarının bir bakanlık camiasında toplanma
sı gerekmektedir. 

Demin konuşan sözcü arkadaşlarımın da ifade et
tikleri gibi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bünyesine Et - Balık Kurumunun alınmasından sonra 
büyük gelişmeler, büyük inkişaflar olmuştur. Bazı ar

kadaşlarım, T. C. Ziraat Bankasının da, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanmasının daha 
iyi olacağı üzerinde durdular. Bakanlığımızın bu nok
tada görüşü de, Ziraat Bankası Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığına bağlı olduğu takdirde, Türkiye'de 
daha iyi hizmet edeceği görüşündedir. 

Muhterem senatörler; 
Tarımda yüksek vasıflı sertifikalı tohumlar, birim 

alanda verim artırıcı girdilerin en önemlilerinden biri
sidir. Bu sebeple, Bakanlığa bağlı ziraî araştırma ens
titülerinde, bölgenin yerli çeşitleri ile ithal edilen çeşit
leri arasında bölge şartlarına en uygun çeşitler seçil
mektedir. Bu çeşitler, yıllık program çerçevesinde Dev
let Üretme Çiftlikleri ve diğer üretici kuruluşlar ve 
sözleşmeli çiftçilerle üretilerek çiftçilere dağıtılmakta
dır. 

1974 yılında 86 241 ton buğday, 16 332 ton arpa 
ve 1975 yılında 98 000 ton buğday, 16 000 ton arpa 
tohumluğu çiftçilere dağıtılmıştır. 1976 yılı hububat 
tohumluğu, üretim ve ihtiyaç programı da şöyledir : 

Buğday : 
Tüm tohumluk ihtiyacı : 1 746 000 ton. 
Sertifikalı tohumluk ihtiyacı : 350 000 ton. 
Üretim programı : 200 000 ton. 
Arpa : 
Tüm tohumluk ihtiyacı : 550 600 ton. 
Sertifikalı tohumluk ihtiyacı : 110 000 ton. 
Üretim programı : 47 650 ton olarak planlanmıştır. 
1976 yılında buğday sertifikalı tohumluk ihtiya

cının c/c 57'si, mısır tohumluğunun c/c 43'ü sağlanmış 
olacaktır. 

Bitkisel üretimin artırılmasında kimyevî gübre kul
lanımının tesiri büyüktür. Bu sebeple kimyevî gübre, 
planlı dönem içinde tüketiminde en hızlı gelişme gö
rülen bir girdi olmuştur. 1962 yılında 295 327 ton olan 
gübre tüketimi, 1973 yılında 3 720 366 ton. 1974 yılın
da 3 136 000 ton, 1975 yılı tüketimi ise 4 100 000 ton 
civarındadır. 

1976 yılı kimyevî gübre tüketmi programı ise; 
4 460 000 ton olarak öngörülmüştür. Gübre tü
ketimini teşvik amacıyle gübre satışları 1375 yı
lında düşürülmüştür. Daha Hükümetimiz işbaşına 
geldiği zaman da bir düşürme yapılmıştı. Ben
den önce burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşımın bu gübre fiyatları düşürülmesi 
hususundaki fikrine iştirak etmiyorum. Türkiyede güb
re fiyatları, bilhassa tarımda gübresizlik, üretimin düş
mesine büyük tesir icra ettiği için, ne zaman ve nere
de olursa olsun gübre fiyatlarında ucuzluk, elbette ki 
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üreticiye ve Türkiye'nin istihsaline büyük imkân sağ
lamış olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Hükümetimiz, bu yıl Türkiye'de gübre sıkıntısı 

çekilmemesi için elden gelen bütün tedbirleri almış
tır. Şimdiden, önümüzdeki devrelerde atılacak gübre
lerin tamamı; dışarıdan ithal edeceğimiz gübrelerin 
tamamı için ithal konusunda anlaşmalar yapılmıştır. 
Bunlar, Türkiye'ye zammnda ithal edilecek ve tüke
ticilere dağıtılacaktır. Türkiye'de gübre sıkıntısı çe
kilmemesi için Hükümetimiz bütün gayretiyle çalış
maktadır. 

Muhterem senatörler: 
Sulama mevzuunda da kısaca izahat arz etmek isti

yorum. Sulama, hem verimi artırmakta, hem de yeni 
bitkilerin üretimini mümkün kılmaktadır. Memleketi
mizde mevcut tarım arazisinin 16,7 milyon hektarı su
lamaya müsaittir. Yapılan arazi tasnif etütlerine göre, 
bu sahanın c/c 74'ü olan 12,5 milyon hektarı sulanabi-
bilen vasıftadır. Ancak, su kaynakları imkânları ve eko
nomik hudutlara göre sulanabilecek saha 8,5 milyon 
hektar olarak görülmektedir. Bugün için fiilen sulanan 
saha ise, 2,2 milyon hektardır. 

Traktör ve tarım alet ve makine üzerindeki görü
şümüz ise: 

Memleketimizin tarımı planlı dönemde sağlanan 
önemli gelişmelere rağmen istenilen makineleşme dere
cesine henüz ulaşamamıştır. 1975 yılı içinde 32 bini ima
lât, 18 bini ithalât olmak üzere, toplam 50 bin adet 
traktör; 403 adet imalât ve 503 adet ithalât olmak üze
re, toplam 906 adet biçer döğer çiftçiye dağıtılmıştır. 

Muhterem senatörler; 
Aslında 1975 yılında Türkiye'de dağıtılması plan

lanan traktör sayısı 45 bindi. Bu, 50 bin olarak ger
çekleşmiştir. Türkiye'nin 1976 yılında tamamı karşı
lanmak şartıyle 100 bin traktöre ihtiyacı olduğu bi
linmektedir. Bu sene 65 bin traktör imali ve ithali dü
şünülmekte ve fakat Hükümetimiz bütün imkânlarını 
zorlayarak 1976 yılında Türkiye'de traktör sıkıntısı 
çekilmemesi için bütün gücünü kullanacaktır. Bu hu
susta grup sözcüleri arkadaşlarım ve şahsı adına ko
nuşan arkadaşlarım da traktör fiyatlarının farklı oldu
ğunu, karaborsada satıldığını söylediler. Maalesef bun
ların önüne geçmek, bütün gücümüze rağmen, müm
kün olmadı. İki fiyat plduğu için; dışarıdan getirilen 
traktörlerle, Türkiye'de imal edilen traktörler arasın
da fiyat farkı bulunduğu için, devamlı ucuz traktör
lere talep artmıştır. Bu sebeple, 1976 yılında dışarıdan 
getireceğimiz traktörler ve Türkiye'de imalâtını artı

racağımız traktörlerle Tüfkiye'nin traktör ihtiyacını 
karşılayacağımızı ümit ediyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Kredi politikası üzerinde de kısaca durmak isti

yorum. 
Hali hazırda tarım sektörüne ayrılan krediler, ta

rım sektöründe duyulan kredi ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır. Yapılan bir etüde göre, çevirme krediler için 
ayrılan plasmanların reel kıymetleri 1970'de 2,6 mil
yar iken, 1974'te 1,8 milyara düşmüş bulunmaktadır. 
Tarım plasmanları 1973 yılında 17.7 milyar lira, 1974 
yılında 22,9 milyar lira, 1975 yılında 30,9 milyar lira 
olmuştur. 

1975 yılı tarım sektörüne ayrılan plasmanların alt 
sektörlere göre dağılımı ile 1976 yılı plasman prog
ramı şöyle olmuştur : 

1975 yılında doğrudan doğruya müstahsile verilen 
zirai krediler 10 milyar 937 milyon 449 bin lira. 1976 
yılında planlanan 13 milyar 966 milyon liradır. Zirai 
kalkınma kredileri 1975 yılında 900 milyon lira, 1976 
yılında 1 milyar 475 milyon lira olarak planlanmak
tadır. 

Teşvik ve geliştirme kredileri; 1975 yılında 1 mil
yar 624 milyon 621 bin lira iken, 1976 yılında 2 mil
yar 039 milyon lira olarak düşünülmektedir. 

Toprak ve tarım reformu kredileri; 1975 yılında 420 
milyon lira iken, 1976 yılında 460 milyon lira olacak
tır. 

Tarım kredi kooperatifleri; 1975 yılında 4 milyar 
250 milyon lira iken, 1976 yılında 7 milyar 970 mil
yon lira olacaktır. 

Toplam 1975 yılında dağıtılan kredi; 30 milyar 877 
milyon 70 bin lira iken, 1976 yılında 49 milyar 165 mil
yon 500 bin lira ve aradaki farkda 18 milyar 288 milyon 
430 bin liradır. 

Tarımla ilgili olarak Hükümet Programımızda bü
yük atılımlar ve çok yönlü yeni girişimler getirileceği 
ifade edilirken, tarımsal altyapı ve girdi kullanılmasına 
hizmet eden kredilere yönelik banka kaynaklarında 
güçlü bir gerçek artışın yer almaması önemli bir sorun. 
6617 sayılı Kanunun ve 3202 sayılı Kanunun 5 nci 
madesİne göre tahsilat bütçesinin % l'nin banka öz 
sermayesine yatırılması öngörüldüğü halde 1970 yılın
dan beri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına hiç 
bir ödeme yapılmamıştır. 

Muhterem senatörler; 
Eğitim hizmetleri bakımından kısaca malumat arz 

etmek istiyorum: 
Eğitim hizmetlerini görmek üzere, 1974 yılında 

45 adet tarım meslek lisesi ve ev ekonomisi meslek 
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lisesiyle, bu okullara bağlı olarak açılan teknik zi
raat, pratik tarım, makinist okulu, personel eğitim 
merkezi ve çiftçi eğitim ve tarım merkezleri vardır. 
Tarım meslek liselerinde, gerek kamu sektöründe, 
gerekse özel sektörde çalışmak üzere daha çok pra
tik bilgilere sahip tarım teknisyenleri yetiştirilmekte
dir. Ev ekonomisi meslek liseleri ise, ev idaresi ve çe
şitli el sanatları konularında eğitim yapmaktadır. 7 
hayvan sağlık memuru okulunda, hayvancılıkta ihtiyaç 
duyulan sanat sınıfı personel yetiştirilmektedir. 

İlkokulu bitiren ve çiştili sebeplerle başka okul
lara gidemeyen 15 - 18 yaşları arasındaki köylü çocuk
larının tarımın her dalında ve çevre istekleri de dik
kate alınarak konunun özelliğine göre 6 - 24 aylık sü
reler içerisinde yetişmelerini sağlamak için, tarım mes
lek liseleri bünyelerinde pratik tarım okulları açıl
masına başlanmıştır. 

Bu faaliyetlerin dışında Bakanlığımızda teknik per
sonelin hizmeti için eğitim çalışmalarına devam edil
mektedir. 

Bitki hastalıkiarıyle mücadele bakımından da şunları 
söyleyebilirim : 

Bitki hastalık, haşare ve diğer zararlı tarımsal ürün 
zararlıları, tarımsal ürün kayıplarına sebep olmakta, 
kayıp oranları memleketimiz gibi gelişmekte olan ül
kelerde % 50'ye kadar çıkabilmektedir. Memleketimiz
de cari iklim şartlan sonucu çok çeşitli olan hastalık, 
haşere ve diğer zararlılarla mücadelenin istenilen dü
zeye çıkarılmaması sonucu, yılda ortalama 8 - 1 0 mil
yar liralık bir zarara müncer olduğu bilinmektedir. 

Hastalık ve zararlılardan doğan bu ürün kayıplarını 
asgarî ölçülere indirmek, tarım ürünlerini kalite yönün
den iç ve dış pazarların istediği niteliklere ulaştırmak, 
tehlikeli hastalık ve zararların yurdumuza girişini ve 
yurt düzeyinde yayılmalarım önlemek üzere, Bakan
lığımızca yaygın çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli 
hastalık ve zararlıların memleketimiz ekolojik şartların
da biyolojileri, ekolojileri tespit edilmekte ve en et
kili ve ekonomik mücadele metotları araştırılmaktadır. 

Araştırma kuruluşlarımız, programları paralelin
de çalışmalarını sürdürmektedir. Devlet ve çiftçiler ta
rafından 1975 yılında, 10 . 11 . 1975 tarihine göre 
43,1 milyon dekar saha ilâçlanmıştır. Ayrıca çeşitli 
hastalık ve zararlılara karşı 53,4 milyon ağaç, sür
meye karşı 81,3 bin ton tohumluk ve ambar zararlı
larına karşı da 29.4 bin ton mahsul ilâçlanmıştır. 

Muhterem senatörler; 
Türkiye'de tohumun ıslahına ve tohumların ilaçlan

masına gerekli bütün alâka gösterilmektedir. Bu sene 
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dağıtılan ucuz tohumluklarla ve teşvik ekim sağlamak 
suretiyle, önümüzdeki yıllarda daha geniş bir düzey
de bu ekim sahaları teşvik edilecek, bu suretle tohum
luk ihtiyaçlarımız da sağlanmış olacaktır. 

Zararlı haşerelerle mücadele, Bakanlığımızın önde 
gelen vazifelerinden birisidir. Türkiye'de bu yıl zirai 
mücadele ilâçlarında bir darlık çekilmemesi için Ba
kanlığımızca bütün tedbirler alınmış ve ithal edilecek 
ilâçlar zamanında ithal edilecek ve dahilde imal edilen 
ilâçlarla birlikte Türkiye'de ürünlere, mahsullere zarar 
veren hastalıklarla bütün kuruluşlarımız ciddî bir mü
cadele yapacaklardır. 

Muhterem senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının en mü

him mevzularından biri de hayvancılık meselesidir : 
Hayvancılığı geliştirme yönünde Bakanlığımızca yü

rütülen çalışmaları başlıca, yetiştiricilik, besicilik, has
talık ve parazitlerle savaş, hayvan pazarlaması ve özel 
hayvancılık projeleri altında toplamak mümkündür. 

Bu amaçla yurdun çeşitli bölgelerinde 58 adet sunî 
tohumlama laboratuvarı, 33 adet tabiî tohumlama la-
boratuvarı ile ihtiyaç duyulan yerlere de koç ve teke 
depoları açılmış bulunmaktadır. 

i 975 yılında 148 bin inek, 140 bin koyun sunî to
humlamaya tabi tutulmuştur. Tabiî tohumlama labo-
ratuvarlarında halen 892 boğa bulunmakta, koç depo
larının kapasitesi ise 916 baş olarak tespit edilmiştir. 
1975 yılı Eylül sonu itibariyle tabiî tohumlamaya tabi 
tutulan inek sayısı 57 013, koyun sayısı 12 687 ve tif
tik keçisi sayısı ise 13 084'tür. 

Hayvancılık kurumlarında kadro fazlası damızlık 
hayvanların yetiştiricilere bedeli karşılığında verilmesi 
işlemine devam edilmektedir. 1975 yılında 189 at, 3 735 
başsığır, 22 476 baş da koyun dağıtılmıştır. 

Memleketimizde (bilhassa konuşan arkadaşlarımız 
da üzerinde durdular) yem üretimi ve yemin zama
nında üreticilere dağıtılması keyfiyeti de mühim bir 
husustur. Yem üretiminin yetersizliği, hayvancılığı
mızın gelişmesini engelleyen en önemli meselelerden 
birisidir. Halihazırda yüzde 8 - 1 0 nispetinde bir yem 
açığı vardır: sindirilebilir besin maddesi olarak. Ayrı
ca, kesif yem tüketimi de arzulanan düzeye ulaşama
mıştır. 

Hayvan ürünlerinin üretiminin artırılmasında ye
me bağlı olarak verimin artışı en önemli etken olarak 
görülmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Yem durumunun ıslahı hususunda alınan bir diğer 
önemli tedbir de Yem Kanunu ile getirilen hizmetler 
olmuştur. 7 . 6 . 1973 tarihli Resmî Gazeteyle yürür-
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lüğe giren 1934 sayılı Yem Kanunu ile hayvanlarımızın 
rasyonel ve sağlıklı beslenmeleri, yem kalitesinin iyi
leştirilmesi, yem imal satış ve muhafaza yerlerinin 
disipline edilmesi, sürüm, pazarlama, ithal ve ihraç 
işlerinin belli esaslara bağlanması, hayvansal üretimle 
yıllık yem üretimi arasındaki tutarlı dengenin tesis ve 
idamesi, ruhsat, beyan, tescil ve kontrol işleri, Devlet 
hizmetleri olarak tespit edilmiştir. 

Kanunla getirilen bu hizmetlerin yürütülmesi için 
16 ncı madde uyarınca Bakanlığımız bünyesinde bir 
Yem Tescil ve Kontrol İşleri Dairesi kurulmuştur. 1974 
yılında bu Daire, Genel Müdürlük haline getirilmiştir. 
Bu kuruluşumuzun 1974 1975 yılları çalışmaları şöy
ledir : 

1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliği gereği 
aşağıdaki ruhsat, tescil ve beyan işlemini yapmıştır : 

Ruhsat verilen yem fabrikaları 47 adet, ruhsat ve
rilen yem katkı maddeleri üreten işletmeler 49 adet, 
ruhsat verilen yem depolama ve satış yerleri 2 079 adet, 
ruhsat verilen yem yan sanayi işletmeleri 19 adet, tes
cil edilen karma yemler 483 adet, beyan edilen yemler 
534 adet. Ayrıca, yağlı tohum küspeleriyle ilgili muh
telif şikâyetler sonucu 253 adet yem numunesi alın
mış olup 22i "inin laboratuvar sonuçları alınmıştır. 

Et ve yem fiyatları arasındaki dengenin yeniden 
sağlıklı bir şekilde teessüsü için gerekli tedbirler alın
maktadır. 

Muhterem senatörler; 
Et ihtiyacının giderek artması ve talebin karşılan

masında zaman zaman dar boğazların ortaya çıkması 
sebebiyle besicilik çalışmaları üzerinde önemle durul
maktadır. Gerek Bakanlığımız kuruluşlarında ve gerek
se Bakanlığımız denetim ve kontrolü altında iç ve dış 
finansman kaynaklarını kullanmak suretiyle yetiştiri
ciler tarafından yapılan besicilik faaliyetlerinin ge
nişletilmesine çalışılmaktadır. 

Et - Balık Kurumunun, başta Şeker Şirketi olmak 
üzere geniş bir besi programıyle 300 bin civarında hay
vanın besiye alınması sağlanmıştır. 

Taban fiyatlar da besiciliği teşvik edecek şekilde tat
bik edilmektedir. Ayrıca, kuzu projesiyle de erken 
kuzu kesimine mani olunarak önemli bir millî gelirin 
ziyan olması önlenmektedir. Söz konusu bu projeyle 
1975 yılında 854 bin kuzu yetiştiriciler tarafından 
2,5 - 3 ay süreli beslenerek ortalama 16-20 kilogram 
canlı ağırlığa ulaştırılmışlardır. 1976 yılında, Ege, Mar
mara ve Trakya bölgesine dahil 15 ilde bir milyon 
baş kuzunun besiye alınması planlanmıştır. 

Canlı hayvan satışlarını hem üretici, hem tüketici 
yararına düzenlemek üzere 1966 yılından beri kuru
lan ve kurulmakta olan pazarlama tesislerine yenileri 
ilâve edilmektedir. 1975 yılında hayvan pazarı sayısı, 
inşaatı devam eden 13 hayvan pazarıyle birlikte 31'e 
yükselmiştir. Önümüzdeki yıllarda da hayvan park ve 
pazarları tesislerine devam edilecektir. 

Bakanlığımız tarafından bütçeye dayalı olarak yü
rütülen hizmetlerin yanında, Dünya Kalkınma Banka
sı ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından sağla
nan kredilerle bazı önemli projeler de uygulanmaya 
'konulmaktadır. Bunlar, Plan ilke ve hedefleri doğrul
tusunda yurt hayvancılığımızın geliştirilmesini, birim 
başına et, süt, yapağı üretiminin yükseltilmesini amaç
layan köye dönük projelerdir. Bu projelerle getirilmek 
istenen hizmetlere, uygulama alanlarına ve finansman 
durumlarına kısaca değinmek istiyorum : 

Projenin hedefi : 
Hedef, rasyonel ve örnek süt sığırı işletmelerinin 

çiftçiler elinde kurulması, hijyenik koşulları haiz süt 
üretiminin sağlanması, süt endüstrisinin geliştirilmesi, 
ka1 iteli damızlık süt sığırı ihtiyacının karşılanmasıdır. 
Bu etapta, 20 ,30, 40, 50 ve 60 başlık 140 süt sığırı 
işletmesi faaliyete geçirilecektir. Bu uygulama sonun
da yılda 1971 yılı fiyatlarına göre 67,5 milyon lira 
değerinde 77 bin" ton süt, 1 500 ton et ve 2 100 adet 
damızlık sığır elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

Uygulama alanı, çevre şartları, pazarlama ve pa
zar imkânlarr bulunan 23 ildir. Proje çalışmalarını yü
rütmek üzere, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da ol
mak üzere dört bölge proje müdürlüğü kurulmuştur. 

Hayvancılığın geliştirilmesi : 
Hedef, proje bölgesinde, şahıs işletmelerinde ve 

köy ünitelerinde sığır ve koyunların ıslahı, sulu ve kuru 
şartlarda yem bitkileri tarımının geliştirilmesi, köy 
orta malı meralarının ıslahı, projeye dahil edilen üni
teleri, damızlık temini, hayvan barınaklarının tesisi, 
küçük sulama tesis ve şebekelerinin geliştirilmesi, çift
çilerin ziraat, alet ve makine ihtiyaçlarının karşılan
ması ve bunlardan rasyonel bir şekilde istifade için 
makine parkları kurulması, orta malı meraların ıslahı, 
sulama ve damızlık gibi müşterek konularda üreticile
rin kooperatif ve birlikler şeklinde organize edilmesi
dir. Projenin tam uygulanması sonucunda 1 000 -
1 500 çiftçi işletmesi, sulama, köy orta malı, çayır -
mera ıslahı, safkan boğa deposu, ziraî alet ve makine
leri grupları, ortaklar ve kooperatifler kurulmuş ola 
çaktır. 

— 351 — 
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Uygulama alanı Kuzey Doğu Anadöluda, Erzurum, 
Kars ve Ağrı illerinin 10 ilçe ve 250 köyüdür. Pro
jenin uygulanması için Erzurum'da bir bölge proje 
müdürlüğü, Kars ve Ağrı illerinde de birer il proje mü
dürlükleri kurulmuştur. 

Yurt ekonomisinde değerli bir kaynak olan hayvan 
varlığımızın gerek sağlığına ve gerekse veriminin 
düşmesine sebep olan sayısız faktörler mevcuttur. Bu 
faktörlerin en önemlilerinden biri de çeşitli salgın 
parazitler ve adi hastalıklardır. Hayvan ürünleri ve 
verim düşüklüğü sebebiyle ekonomik zararlar doğru
dan doğruya hayvan hastalıklarına karşı savaş hizmet
leri, yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan veteriner 
kontrol ve araştırma enstitüsüyle, bölge laboratııvarla-
rında bölgelerin hayvan hastalıkları enfeksiyonları, 
paraziter invazyonları, yapılan araştırmalar sonucu 
tespit edilmekte ve bu kurumlarda üretilen her çeşit 
aşı, serum, biyolojik madde ve kimyevî maddelerle 
tespit edilen hayvan hastalıklarına karşı koruma sağ
lanmaktadır. 

Yurtta büyük zararlara sebep olan şarbon, çiçek, 
yanıkara gibi salgın hastalıklara karşı koruyucu aşı
lamalar genişletilmektedir. 

Ayrıca, paraziter hastalıklara karşı koruyucu olarak 
gerekli ilaçlamalar yaygın bir şekilde uygulanmakta
dır. 

1974 yılında aşılanan ve ilaçlanan hayvan sayısı 
58 951 713, 1975 yılında 36 988 366'dır; yalnız bu 
Ekim sonu itibariyle. Muayeneden geçirilen hayvan sa
yısı 1974'te 57 655 687, 1975 yılında 41 301 722'dir; 
bu da 1975 Ekim sonu itibariyle. 

Bu çalışmalar dışında, 12 ilimizde bulunan veteri
ner kontrol ve araştırma enstitüleri veya bölge labo-
ratuvarındaki parazitologlar tarafından 1973 yılında 
başlatılmış olup, 1974 ve 1975 yıllarında da devam edil
miştir. 

Muhterem senatörler; 
Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı mev

cut bakteriyolojik ve serolojik kurumlarında aşı, se
rum, biyolojik ve kimyevî madde üretimleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

Aşı; 1974 yılında 82 812 492, 1975 yılında 
57 801 082'dir. Bunun listesini tamamen ayrı ayrı söy
lemek istemiyorum. 

Kısaca bunu arz ettikten sonra, 1976 yılında çıka
cak salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarına zamanında 
el koyabilmek, gerekli idarî ve fennî tedbirleri almak. 
geçmiş yıllarda hastalık çıkan köylerde ve umumî mü
cadele programına alınan yerlerde koruyucu aşılama ve 

ilaçlama tedbirleri alınacaktır. Bana göre toplam aşılan 
ması ve ilaçlanması öngörülen hayvan sayısı 58,5 milyon 
baştır. Hastalık çıkan yerlerde aşılanacak hayvanlar 
450 bin baş, koruyucu olarak aşılamalar da 17 milyon 
baş. 

Ayrıca Trakya ve Marmara bölgesiyle Doğu ve Gü
neydoğu sınır illerinde 1 5 - 2 0 kilometre derinliğinde 
aşılama yoluyle tampon bölge tesis edilecektir. Özel
likle şap hastalığına karşı koruyucu aşılama yapıla
cak ve bu amaçla 6 milyon baş çiftırnaklı hayvan 
aşılanacaktır. Ayrıca önemli bir salgın hastalık olan 
sığır vebasına karşı daha önceki yıllarda yapılan mun
tazam aşılamalarla hastalık eradike edilmiş olduğun
dan, 1975 yılı içinde mücadelesine gerek kalmamıştır. 

1976 yılında hayvancılık kurumları civarındaki 140 
löyde 48 bin baş sığır müesseselerin emniyeti bakımın
da koruyucu olarak ilaçlanacak tır. Ayrıca 1/40 pilot 
1 000 köyde demonstratif çalışmalara devam edilecek ve 
1 500 000 ba§ civarında hayvan paraziter hastalıklara 
karşı ilâçlanmaya tabi tutulacaktır. Hastalık mihrak
larında 2 200 000 baş civarında hayvan koruyucu ola
rak ilâçlanacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Su ürünleri hizmetlerinin yurt ölçüsünde istenilen 

düzeyde yürütülebilmesini sağlamak maksadıyle çeşit
li kuruluş ve tesisler için arazi kamulaştırma işlemleri
ne başlanmıştır. Türkiye'de su ürünlerinden pazarlama. 
muhafaza, değerlendirme olanakları sorunları ve çö
züm yolları araştırması yapılarak, su ürünleri muha
faza satış ve işleme yerleri incelenmiş, ürünlerin pazar
lama imkânları, teknik ve ekonomik yönleriyle araştırı
larak ilerde bu konuda yapılacak plan, program ve ya
tırımlar için gerekli bilgiler ve doneler toplanmıştır. 

Su ürünleri üreticileri, T. C. Ziraat Bankasınca 
verilen su ürünleri çevirme kredileri ikraz birimlerinin 
artırılması sağlanmış ve üreticinin ihtiyacını karşılaya
cak hale getirilmiştir. 

Dünya Yatırım Bankasıyle işbirliğine girişilmiş, 
iç su balıkçılığı, su ürünleri muhafazası, pazarlaması 
ve organizasyonu konularında proje çalışmalarına baş
lanmıştır. 

Özellikle ülkemizde kirlenmenin yoğun olduğu Mar
mara bölgesinde su kirlenmesine sebep olan kuruluşla
rın tespiti ve artıklarıyle sürvey çalışmasına başlan
mıştır. Çalışma halen devam etmektedir. 

Su ürünleri üretimini artırmak ve üreticileri koope
ratif leştirmek amacıyle 1380 sayılı Su Ürünleri Ka
nununun 18 nci madesinin birinci bendi uyarınca yurt 
içerisinde imal edilmeyen ve balıkçıların zarurî ihtiyaç-
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larından olan araç ve gereçlerin ithalinde gümrük mu
afiyetini sağlamak gayesiyle kararname çıkarılarak, 
balıkçılığın talepleri karşılanmaya başlanmıştır. 

Samsun, Bodrum, Sinop, Fatsa, Trabzon, İzmir ille
rinde kurulacak su ürünleri tesisleriyle, Eğridir, İspar
ta Bölge Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğlisi, Çanakka
le, Bodrum, İskenderun, Erzurum, Sinop ve Fatsa Su 
Ürünleri Müdürlüklerinin kurulması için çalışmalara 
devam edilmektedir. 

1976 yılı çalışma programı ise su ürünlerinin eko
nomik değere haiz olan ve millî gelirimize katkıda bu
lunacak damızlık türlerin tespiti yönünden çalışmalar 
yapılacaktır. 

Ülkemizde iç su ürünlerinin yetiştirileb'ileceği kay
naklar tespit edilerek, bu kaynakların geliştirilmesi sağ
lanacaktır. 

Akarsu, göl ve baraj gölleri için en ekonomik tür
ler tespit edilerek üretim ve gelişme çalışmaları yapıla
cak, çalışma sonucuna göre doğal iç su kaynaklarının 
balıklandırılmasına başlanacaktır. 

Sayın senatörler; 
Yetersiz ve dengesiz beslenme memleketimizin 

önemli bir sorunudur. Bazı gıdaların nitelik ve nicelik 
yönünden yetersiz üretimi, besin üretiminin pazarlan-
masında ve tüketiciye ulaştırılmasında karşılaşılan ye
tersizlikler, gıda maddeleri kontrol, eğitim ve araştır
ma hizmetlerinin tek elden ve yeterli seviyede yürü-
tülememesi, sorunu doğuran bazı önemli nedenler ol
maktadır. 

Bakanlığın gıda alanında plan ve programlarla ken
disine verilen hizmetleri yapmaya başlamış, görevin ge
rekli kıldığı personeli yetiştirmek üzere geniş eğitim 
programlan hazırlamış ve uygulamaya başlanmıştır. 

Gıda maddeleriyle ilgili olarak karşılaşılan aksaklık
lar ve mevzuatın doğurduğu sorunlar bir etüt sonucu 
belirlenmiş, önümüzdeki çalışmalara esas alınması ge
rekli prensipler tespit edilmiştir. 

1975 yılında yıllık plan ve programlarda yer alan 
hizmetler ilgili kuruluşlarla işbiriği yapılarak yerine 
getirilmiştir. 

Bunun yanı sıra, bütçe imkânları içerisinde bu ko
nuda yapılan Komisyon toplantılarma memleketimizden 
yetkili elemanlar gönderilmiştir. Aynı yıl bitkisel ve 
hayvansal yağların tüketim ve arz durumu konusun
da etüt yaptırılmıştır. 

Gıdanın besin değerlerini gösteren gıda kompozis
yon cetvelleri hazırlanmıştır. 

Kamu ve özel sektöre ait süt ve süt mamulleri te
sislerinin ekonomik bir değerlendirilmesini yapmak, 

bu tür mamullerin ülkemiz ekonomik kalkınmasındaki 
yerini tespit etmek üzere, ülke çapında bir araştırma 
yaptırılmıştır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bakımından 
Türkiye'de 67 ilimizde süt fabrikası kurmak bir gaye, 
bir hedef olarak önümüzde bulunmaktadır. Bu yıl ve 
önümüzdeki yıllarda bu hususta geniş ilerlemeler sağla
nacaktır. 

Memleketimizde gıda mamulleri sıkıntısının önlen
mesi için gerekli olan üretim, maliyet, tedarik, stok, ta
lep ve tüketim etütleri ve projeksiyonlarıyle mamul 
gıda maddelerini üreten ve piyasaya arz eden tesis ve 
kuruluşların bünye analiz çalışmaları yapılacaktır. 

Dış ülkelerde gıda ekonomimize etki yapan gelişme 
ve faaliyetler takip edilerek, gerekli tedbirlerin alın
ması hususunda önerilerde bulunulacaktır. 

1976 yılı faaliyetleri meyanında gıda denge cetvel
lerinin hazırlanması, gıda fiyatlarıyle tüketicilerin ge
lirleri ve besin değerleri arasındaki ilişkilerin tespit 
edilmesi, gıdaların çeşitli şartlarda muhafazasını araş
tırarak kayıpların minumuma indirilmesi konusunda 
çalışmalar yapılacaktır. 

Tarım ürünlerini işleyerek değerlendirmek ve pazar
lama sistemini iyileştirmek, tarım ürünleri ticaretini 
hızlandırma ve besleme dengesini iyileştirme açısından 
önem kazanmaktadır. Bakanlığımızca üreticilerin ürün
lerini daha iyi koşullarla iç ve dış pazarlara satabil
meleri için araştırmalar yapılmış, üreticiye de teknik 
yardımda bulunulmuştur. 

Yine, yapılan araştırmalarla tarım ürünlerini işle
yen bazı gıda sanayii, üretim, tüketim ve pazarlama 
sorunlarına, eğilinmiştir. Üretici kooperatif ve birlik
lerinin pazarlama tesisleri kurulması ile ilgili teşeb
büslerinde teknik yardımda bulunulmuş; ayrıca, kurs
lar aracılığı ile üreticilerin ürünleri nasıl pazar istek
lerine uygun olarak hazırlayacakları gösterilm'iştir. 

Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak üzere stan
dartların hazırlanması üzerinde çalışılmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
3491 ve 440 sayılı kanunlara ve kararnamelere gö

re Toprak Mahsulleri Ofisinin başlıca görevleri aşağı
daki şekilde özetlenebilir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene Türkiyemizde 
şimdiye kadar rekor seviyede hububat alımı yapmıştır. 
Toprak Mahsûlleri Ofisinin bu alımlarında, gerek de
polama bakımından ve gerekse tohum bakımından da
ha kolayca işlerin yürütülmesi için şu şekilde çalış
maların icap ettiği kanaatindeyiz: -

Çeşitli hububat ve çeltik gibi tarım ürünlerini, üre
ticiyi koruyacak bir fiyatla satınalmak; tüketiciyi, 
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yurttaşların ve askerî birliklerin ekmeklik hububat ve 
un ihtiyaçlarını kararnamelerle saptanmış fiyatlar içe
risinde karşılamak üretimin bol olduğu yıllarda yurt 
ihtiyacından fazla olan hububatın ihracını sağlamak, 
üretimin yeterli olmadığı yıllarda ise hububat ithal et
mek suretiyle iç tüketim açığını kapatmak, olağanüstü 
haller için gerekli hububat stokunu bulundurmak, to
humluk hububatın dağıtımında Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığına ve ilgili kuruluşlara yardımcı ol
maktır. 

Bu şekilde kuraklık, vesair nedenlerle muhtaç duru
ma düşen vatandaşlara yemlik ve yemeklik satışı yap
mak, Dünya Gıda Tarım Teşkilâtından millî buğday, 
rezerv stoku ve diğer kuruluşlar adına gelecek olan hu
bubatın ithal, koruma ve dağıtım işlerini yürütmektir. 
14i 2 sayılı Kanunla, çalışma konularına dahil edi
len diğer hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve Bakan
lar Kurulu kararı ile gerekli görülecek diğer tarım ürün
lerinin alım ve satımını yapmak, haşhaş bitkisinin ekim 
ve üretimini denetlemek, ürünü satınalmak ve alkaloit 
fabrikası kuruluncaya kadar ihracını sağlamaktır. Al
kaloit fabrikası kuruluncaya kadar ilâç sanayii ve 
sağlık kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak için hariç
ten uyuşturucu madde ithal etmektir. 

Muhterem senatörler; 
Toprak Mahsûlleri Ofisine 1975 yılı sonuna kadar 

yapılacağı umulan iç alımlar ile yine 1975 yılında ya
pılan hububat ithalâtı şu şekildedir: 

1975 - 1976 kampanya yılında hava şartlarına bağ
lı kalmak şartı ile 1 milyon 500 bin ton civarında hu
bubat satınalabileceği tahmin olunmaktadır. Ayrıca, 
stokların takviyesi maksadı ile hariçten 20 bin tonluk 
pirinç ve 500 bin ton hububat olmak üzere, cem'an 
520 bin ton hububat ithali de programa alınmıştır. 

Geçen yıl 200 bin ton dekarlık bir alanda yapılan 
haşhaş üretiminin bu yıl bir miktar daha artırılması 
öngörülmüş olduğundan, 20 bin ton civarından çizil
memiş haşhaş kapsülünün mubayaa olunacağı hesap
lanmaktadır. Ayrıca, 72 milyon liralık uyuşturucu mad
de (ilâç sanayinin ihtiyacı olan) ithali de programlan
mıştır. 

Satışlara gelince; genellikle üretimin çok olduğu 
piyasada bol miktarda hububat bulunduğu yıllarda Ofi
sin satışlarında bir azalma görülmektedir. Nitekim, 
1975 yılında da bu durum müşahade olunmuş ve sa
tışlar, programlaştırman rakamlar altında gerçekleştiril
miştir. 1975 yılında 1 milyon 303 bin 614 ton buğday 
satılmış olup, bu satışların tamamının yurt içinde tü
ketilmesi mümkün olmadığından, bir kısım hububat ih

raç edilmiştir. Bugüne kadar 50 bin ton arpa ihraç 
edilmiş, ayrıca 50 bin ton arpa, 20 bin ton çavdar ve 
5857 haşhaş kapsülünün ihracı hususundaki çalışmalara 
devam olunmaktadır. 

1976 yılında ihtiyaç fazlası 200 bin ton arpa ile 25 
bin ton çavdarın ihracı düşünülmektedir. Ayrıca, 
uyuşturucu madde ithalini sağlamak için 30 bin ton iş
lenmiş afyon ihracı ile alkaloit fabrikasının henüz faa
liyete geçirilemeyeceği düşüncesi ile dahilden satınah-
nan 30 bin ton haşhaş kapsülünün de dışarıya ihracı 
programlanmıştır. Alkaloit fabrikasının yeri seçilmiş 
ve gerekli proses anlaşmaları yapılmış, olup tesisi 1977 
yılı sonunda hizmete girmesini sağlayacak şekildeki 
faaliyetlere hızla devam edilmektedir. 

İç alımların fazlalığına mukabil, satışların program
lanan miktarların altında seyretmesi nedeniyle Ofis. 
1976 yılına 3 054 172 ton gibi önemli bir stokla gir
miştir. 

Ofisin 22 300 000 TL. sı olan 1975 yılı yatırım 
programı 1976 yılında 137 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Muhterem senatörler; 
Grup sözcüsü arkadaşlarımın ve şahıslan adına ko

nuşan arkadaşlarımın sorularına da kısaca temas etmek 
istiyorum. 

A. P. Sözcüsü Sayın Yusuf Ziya Ayrım arkadaşı
mız, tohum ıslahı için ne düşünüldüğü, bunun nasıl 
yapılabileceği, daha fazla imkân sağlanması hususunda 
görüşlerini beyan ettiler. 

Tohum ıslahı için Gıda - Tarım Bakanlığı elden ge
len bütün imkânlarıyle çalışmaktadır ve bu sene daha 
fazla tohumluk buğday istihsal olunacaktır ve bunlar 
ilaçlanmak suretiyle üreticiye dağıtılacaktır. 

Bir de, Doğu illerinde ziraî araştırma enstitülerinin 
olup olmadığı yahut oradaki çalışmalar bakımından 
sual sordular. 

Kars, Erzurum, İğdır ve Van'da bu çalışmalar yapıl
maktadır, vardır. 

Çeltik ekiminin Türkiye'de bir hayli zorlaştığını 
söylediler. 

Bu hususta bu sene taban fiyat olarak çeltiğe, en 
yüksek fiyat olarak 5 lira ve diğerine de 4,5 lira fiyat 
verilmiştir. Toprak Mahsûlleri Ofisi çeltik üzerinde 
fazla bir alım yapamamıştır. Çeltik ekiminin ve çeltik 
üreticisinin daha iyi bir şekilde faaliyet göstermesi için 
lâzım gelen alâka gösterilecektir. 

Traktör hususundaki sözlerine, temennilerine de
min temas etmiştim. Türkiye'de bu sene traktör ihti
yacının bütünü ile karşılanması Hükümetimizin başta 
gelen hedeflerinden birisidir. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu, buğday taban fiyatları ve diğer ta
ban fiyatlarınnı üreticiye gitmediğini söylediler. 

Halbuki, Türkiye'de Hükümetimizin almış olduğu 
taban fiyatları karan ile üreticiye büyük miktarda yar
dımcı olunduğu kanaatindeyiz. Vermiş olduğumuz fi
yatlar Türkiye çapında üreticiyi memnun etmiştir ve 
köylünün, bizzat üreticinin eline geçmiş bulunmak
tadır. Bu arada bilhassa tütün, çay, fındık, pamuk gibi 
mahsulleri sayabiliriz. 

Türkiye'de gübre indirimini tenkit ettiler. Demin o 
hususa ait görüşlerimi arz etmiştim. 

Diğer konuşmacı arkadaşlarımın ve C. H. P. Söz
cüsü arkadaşımın beyaz sinek üzerindeki beyanlarına 
da cevap vermiştim. 

Ziraî âletlerin, traktörün Türkiye'de yapılmasını; 
montaj sanayrinden ziyade Türkiye'de yapılmasını söy
lediler. 

Biz de Hükümet olarak ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı olarak montaj sanayiinin dışında 
olmak üzere, traktörlerin mutlaka Türkiye'de imal edil
mesinin, Türkiye'de bu hususun gerçekleştirilmesinin en 
mühim takipçisiyiz. 1976 programında, Türkiye'de 
traktör yapılması hususunda elden gelen gayret sarfe-
dilecek ve traktör sanayiinin Türkiye'de montaj sa
nayii halinden çıkarılması için yatırımlar yapılacaktır. 

Personel meselesine değindiler. Bütün Bakan arka
daşlarımızın kendi yanında çalışabileceği personeli 
getirmesi, kanunlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu
rada bazı arkadaşlarımızın emekliye sevkedilmesi hu
susu her halde söylenmiş olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gecenin bu vaktinde Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı üzerindeki görüşlerimi kısaca (Bazı noktala
rını da çıkarmak suretiyle) arz etmiş bulunuyorum. 
Arkadaşlarımın sormuş oldukları suallerden cevap ve
remediklerimiz olmuşsa, bunları yazılı olarak kendileri
ne vereceğiz. 

Gecenin bu saatinde Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde bizleri dinlemek lütfunda 
bulunduğunuzdan dolayı, hepinize teşekkür eder, hür
metlerimi arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Hikmet Aslanoğ-
lu yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyen 2 soru sor
muştur. 

Sayın Sebahattin Savcı yine yazılı olarak cevaplan-
dınlabileceği mülahazasıyle 9 adet soru sormuştur. 
Bu sorulan evvelâ burada okutup, zapta geçirttikten 

sonra, size takdim edeceğim. Lütfen onları yazılı olarak 
cevaplandırırsınız. 

Bu arada sözlü olarak soru sormak isteyen üyemiz 
var. 

Buyurun Sayın Tunakan. 
RUHİ TUNAKAN (Manisa) — Sayın Bakan, mu

ayyen program dahilinde bundan evvelki senelerde 
Türkiye'de bugün ekilmekte olan ecnebi menşeli pa 
mük tohumları getirilmekte idi. Acaba bugün Tarım 
Bakanlığında yapılan çalışmalar kâfi görülüp, iyi ne
ticeler alındığına kani bulunuyorlar mı? Bu bakımdan 
herhangi bir şekilde pamuk tohumu ithaline gidilecek 
midir?. Bir. 

ikincisi; Sayın Bakan vermiş olduğu izahatta bu 
sene 210 bin ton ayçiçeğinde bir açık olduğunu ifade 
buyurdular. Yaz aylarında, matbuatta okuduğumuza 
göre, zannederim Balkanlardan ayçiçeğine bir haşare 
arız olmuştur. Biyolojisinin ben şahsen tespit edilip edil
mediğini bilmiyorum; yalnız, gerek pamukta ve ge
rekse ayçiçeğindeki bu eksiklik, gelecek senelerde, 
bilhassa gelecek sene Türkiye'de büyük bir yağ açı
ğına sebep olacaktır. 

Bu bakımdan, pamukta ifade ettiler, çok müteşek
kiriz; 50 milyon lira konmuş, acaba ayçiçeğinde bu 
haşarenin biyolojisi tespit edilmiş midir?. Gerekli ted
birler alınmış mıdır ve bu Devlet mücadelesine alınacak 
mıdır?. 

Yine bir endişemiz var. Bilhassa pamuktaki beyaz 
sinek, haber aldığımıza göre Antalya mıntıkasına ka
dar gelmiştir. Tohum hareketleri yağmur bakımından 
memleket dahilinde devam etmektedir. Pamuk Kanu
nundaki maddeyi mahsusa göre bu çekirdeklerin Ege 
ve diğer mıntıkalara girmesinde mahzurlar gözönünde 
bulundurularak, men edilmesi düşünülüyor mu?. 

Bu hususların cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Tunakan'ın sor
duğu sualleri yazılı olarak mı cevaplandıracaksınız?. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
VEKİLİ ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK 
PAKSU (Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın üye? 
Buyurun Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Bakan, 
Dünya Bankasıyie T. C. Ziraat Bankasının finanse ede
rek Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen Ağrı, Erzurum, Kars, Adana illerinde 
ne kadar proje tahakkuk ettirilmiştir? Her ilde bu pro
jelere ödenen para miktarı ne kadardır?. Bunların ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Ayrım bunların yazılı olarak j 
cevaplandırılmasmı istiyor. 

Buyurun Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Efen

dim, bu soya fasulyesinin cinsi, menşei, çeşitlen, ye
tiştiği bölgeler ve Türkiye'de bunlar hakkında ya
pılmış bulunan tecrübeler, araştırmalar ne durumda 
idi; bunların yetişme şansı ve imkânı ne derece var
dır? Birinci sualim bu. Bu hususta bilgi istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak istiyorlar efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
VEKİLİ AHMET TEVFÎK PAKSU (Devamla) — 
Daha geniş maltımat vermek için yazılı olarak cevap 
vereyim. 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Adana) — İkin
ci sorum; MC iktidarı kurulduğundan bu yana Tanm I 
Bakanlığından nakledilen, tayin edilen, azledilen, 
emekli edilen memur sayısının neden ibaret olduğu
nu, hangi memuriyetlere tayinler ve nakiller yapıldığını 
ve bunların mesleklerinin ve kariyerlerinin neden ibaret 
bulunduğunu yazılı olarak istirham edeceğim? 

BAŞKAN — Bunu da yazılı olarak istiyorsunuz. 
Şimdi yazılı olarak tevcih edilmiş sorular var. bun

ları zapta geçirtmek için okutuyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

izin verirseniz bir hususu arz edeceğim. 

Arkadaşların isimleri zapta geçti; metinlere lüzum 
yoktur. Başkanlar bu tatbikatı yaptılar. I 

BAŞKAN —• Yaptılar; fakat zapta geçirmeyi usul 
ittihaz ettik müsaade buyurun, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan, teşekkür ede- I 
riz. 

GIDA TARİM VE HAYVANCILIK BAKAN 1-
VEKİLİ ÇALIŞMA BAKANI AHMET TEVFİK 
PAKSU (Devamla) — Teşekkür ederim. (A.P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Soruları biz size takdim edeceğiz. 
cevaplandırırsınız. 

mücadelenin Devlet eliyle yapılması için gerekli ter
tip ve tedbirlere gidilmekte midir?. 

2. — Çiftçilerimizin en önemli ihtiyaç madde
lerinden olan traktör ve ekipmanları, ziraî mücadele 
ilaçları, istenen vasıfta kimyevî gübre, taban fiyat
larının zamanında ve tatminkar şekilde ilânına yar
dımcı olma, Ziraat Bankasınca uygulanan ve fakat 
tatminkâr olmayan kontrollü krediler konularında 
yapılan çalışmalar nelerdir?.. 

BAŞKAN — Sayın Savcının sorularını okutu
yorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

SebahatHin Savcı 

1. — Tarımın hava şartlarına bağlılığını azalt
mak. için, tarımsal üretimin çeşidini ve verimini arttır
mak maksadıyle sulama, direnaj, toprak ıslahı, eroz
yon kontrolü gibi aslî görevleri ifa eden Toprak Su 
Genel Müdürlüğünün Bakanlığınıza bağlanması dü
şünülmekte midir? Planlı dönemde böyle bir tedbire 
lüzum görülmekte midir? 

2. — Yurt ekonomisi ve köy kalkınması için bü
yük önem taşıyan tarımın genel planlaması ilmî 
bir şekilde ele alınmış mıdır? 

3. — Orta, Doğu ve Güney - Doğu Anadolunun 
kurak ovalarının sulanması, bu bölgelerdeki polikül-
tür ziraatın yaygınlaştırılması bakımından gerekli 
projeler uygulama safhasına konmuş mudur? Bu pro
jeler nelerdir, mali porteleri nedir? 

4. — Memleketimizde kontrollü ziraî kalkınma 
kredileri nerelerde ve ne şekilde uygulanmaktadır. 
Bunun yurt düzeyine yaygınlaştırılması yurt ekono
misine ve millî gelire ne kazandıracaktır? 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
Bakanlığınıza bağlanması düşünülmekte midir?. Fay
daları ne olacaktır? 

6. — Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
bugün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde reorgani-
ze edilmesi zarureti vardır. Buna göre bakanlığınız
daki çalışmalar ne safhadadır?. 

7. — Dağınık şekilde bulunan hayvancılık kuru
luşlarının birimlerinin bir bütünlük, hizmette sürat 
ve verimlilik sağlanması bakımından Bakanlığınızda 
çalışmalar var mıdır? 

Sayın Başkanlığa, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 

cevap vermesi ricasıyle aşağıdaki hususların sorul
masını arz ederim. 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

1. — Zeytinlerimizin tam mücadele yapılmaması 
nedeniyle çok noksan mahsul alındığı malumdur. Bu 
mücadelemiz şahıslar eliyle ve mal sahipleri marife
tiyle yapılamayacağı kati surette anlaşılmıştır. Bu I 
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8, — Tarım ürünlerinde destekleme ve taban 
fiyatlarıyle ilgili bir çalışmayı gerektiren ve koordinas
yonu sağlayan kanun ve mevzuat tıkanıklığının gi
derilmesi için ne düşünülmektedir? 

9. — 1976 yılında Türkiye'nin traktör ve ekip
manları, ziraî mücadele ilâçları, tohumluk ve gübre 
gibi verimi artıracak girdilere ihtiyaç miktarı nedir? 
Bu yıl ne gibi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Bu yazılı soruları Bakanlığa takdim 
ediyoruz efendim. 

Sayın üyeler, son söz Sayın Mehmet Feyyatın, 
idi; fakat saat Ci2.C9'da vermiş olduğu bir önerge ile 
söz hakkını, sırada 13 ncü olan sayın Ekrem Kabay'a 
verdiğini bildirmiştir. 

Buyurun Sayın Kabay. Son söz üyenindir esa
sına binaen ve on dakika ile kayıtlı olarak. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan. 
sayın senatörler, sayın Bakan, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının çok değerli yetkilileri; 

Söze gelince sözlerin en güzelini esirgemediği
miz; ama yemeğe gelince gerçek. alınterinin karşılı
ğını veremediğimiz, savaşta, barışta en büyük da
yanak ve 40 milyon nüfusumuzun en büyük bölümü 
köylümüzün, öyle zannediyorum ki, kendisine en ya
kın hissettiği Devlet Kurumu Tarım Bakanlığıdır. 

Yine öyle zannediyorum ki, Devlet de köylüye 
götüreceği hizmetlerde en çok Tarım Bakanlığına 
güvenmelidir. 

Gönlüm isterdi ki, Tarım Bakanlığının, sadece bu 
seneye mahsus değil, yıllar yılı sürüp gelen çalışmala
rını başarılı sayabileyim, başarılı ifade edebileyim. 
Ne var ki, gelişmiş ülkelerin elde ettiği sonuçlarla, 
50 seneyi aşkın Tarım Bakanlığı çalışmalarının elde 
ettiği sonuçlan karşılaştırdığımızda bu imkânı bula
mamaktayız. Bugün Avrupa'daki bazı ülkelerin dö
nüm başına elde ettiği buğday 4QC, ilâ 5C0 kilo ara
sında değişirken (sadece bu yıl hariç), Türkiye'de 
9Q ilâ 110 kilo arasında değişegelen bir ortalama 
söz konusudur. 

Köylünün üretimini geliştirmede yardım edeme
yişimiz bir yana, rasgele şartlara bırakışımız bir ya
na, o yoksul köylünün ürettiğini değerlendirmede de 
çok ciddî kusurlarımız vardır. Özellikle bu sene; bir se
ne evvel buğdayın kilosunu üç liraya kadar satabilen 
köylü, bu sene 190 kuruşa satma durumunda kalmış
tır. Tarım Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofi
simin bu konuda tedbirsizliğini ifade etmekten kendi
mi alamıyorum. Burası böyle. 

Hayvancılık kesimi?. Orada da öyle. Tarım Ba
kanlığının yetkilileri bilmezler mi, köylü hayvanını 
ne zaman elinden çıkarır? Tabiî en geç Eylül Ekim 
aylarında. Bankalara borcu vardır, illâ o zaman öde
yecektir. Kim alır?... Mümkünü varsa Et - Balık Ku
rumu alır, yoksa hayvan tüccarları alır götürür ve bu 
Hükümet ve bu Bakanlık et fiyatlarını geçtiğimiz 
günlerde ilân eder.. Madem ki, böyle bir tasarınız 
var, niye bu tasarınızı, köylünün hayvanı elinden çık
madan düşünmezsiniz? 

Şunu belirtmek istiyorum: Bir tarafta köylünün 
üretimine yardımcı olamazken; kaldı ki, Avrupalı 
bir yılın içinde 10 - 12 kiloluk bir yavruyu günde 
1,5 kilo verdirerek, 1250 gram verdirerek 4Cİ0ı kilo 
ya yakın hale getiriyor. Bizüm köylünün elinde ise 
Devletin bilgi, Devletin kredi yardımları esirgendiği, 
hattâ bu yardımların bizatihi götürülmediğinden ötü
rü bildiğiniz gibi besilerimiz bile 20Ö kilo gelir. 250< 
kilo gelir. 

Bu tutumu gerçekleştirebilecek uzmanlarımız, 
yursever memurlarımız vardır; ama her bakanlıkta 
olduğu gibi, politikacı daima etkindir, politikacı ba
kanlık politikasını kendi isteği istikametinde sürükle
diğinden, yetkili kişiler bu konuda etkin olamamak
tadır. 

Traktör konusuna arkadaşlarım değindi. Bir kere 
daha değinmekte yarar görüyorum. Birinci el, ikinci 
el, üçüncü el, dördüncü el derken, köylünün eline 
traktör iki katı, üç katı fazla fiyatlarla geçmektedir. 
Yüreğimiz sızlamalıdır. Karısı ile, kızı ile yıl 12 ay 
çalışan, yazda, kışta - kıyamette çalışan bu insan
ların emeğine bir noktada saygı duymak zorunda

yız. Kaloriferli evlerde oturuken düşünmek zorunda
yız, gazinolarda eğlenirken düşünmek zorundayız. 
Onlarsız olamayız. Niye olamayız?. Barışta, savaşta 
en büyük dayanağımız, bizim efendimiz.. Artık lâf
la peynir gemisi yürümüyor, onun için düşünmek 
zorundayız. 

Haşhaş konusunda azıcık durmak istiyorum. Bil
diğiniz gibi, ulusal bir politika olarak, Amerikalıla
rın isteğine dayalı yasaklanmış olan haşhaşı ulusal 
onur saydık, bizim ürünümüz saydık ve ciddî yarar
larını düşündük, yeniden ektik. Alkoloit fabrikası ya
pılacaktı. Hükümetin planlamasına göre, 1977 yılın
da gerçekleştirilecekti. İnanmıyorum şimdi; o ger
çekleştirilemeyecek... Kaldı ki, bu alkoloit fabrikası 
yapıldığı vakit Türkiye, dünya alkoloitlerinin % 52 
sine yakın bir bölümünü üretmiş olacak. 
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Amerika keyfinden mi yasaklattırdı haşhaşı? Ben 
insanî kaygılarla yasaklattığına asla inanmıyorum. 
Bunun tabanında ekonomik bir sorun vardır. Bu so
runu bizim teknik adamlarımız daha dikkatle düşün
mek zorundadır. İşine gelmediği anda ne yapıyor, 
ambargo koyuyor. 

Silâh olarak kullanabileceğimiz bir maddedir. Bu 
konuda ilgili arkadaşlarımdan yurtseverce görevler 
bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

nın bütçesinde söyleyebileceğim başka şeyler de var
dı; ama Sayın Ucuzal'ın Partime yönelik bazı sözle
rini, geride kalan zamanım içinde cevaplama ihtiya
cını duydum; fakat «Dedim - dedi» üslubu içinde de
ğil. Ya?.. Sayın Ucuzal Adalet Partisinin Grup Baş-
kanvekili, ben Cumhuriyet Halk Partisinin bir üye
siyim. Biz burada partilerimizin katı sınırları içinde 
kalarak görev yapmamış olalım istiyorum, öylesine 
bir üslup kuralım ki, öylesine bir diyalog kuralım ki, 
geri kalmış ülke diye yakındığımız ülkemizin sorun
larını tatlı bir üslupla birimiz diğerimize anlatabilsin 
ve burada çözüm getirebileceğimiz meselelerin üzeri
ne, devletin en yetkili görevlileri arasında bir güven 
duygusu uyandırabilelim. Bundan yoksun kaldığımız 
ölçüde, bürokrasi bize güven duymadığı ölçüde, zan
nediyorum ki, ülke sorunlarına ciddî bir çözüm geti
renleyiz. 

Ne diyor Sayın Ucuzal «27 yıl kaldınız da ne yap
tınız?» Şimdi, o 27 yıhn hesabını artık bugün düşün
meyelim. Niye düşünmeyelim? Geride kaldığı için de
ğil. O 27 yıldan ders almak için düşünelim; ama he
sap sormak amacıyle değil. Hesap sormaya kalkacak 
olursak, devamı saydığımız Demokrat Partinin yet
kilileri, o zaman Cumhuriyet Halk Partisinin içinde 
idi; kusuru ile sevabı ile beraber yürüttüler. Arkasın
dan tamir ediyor Sayın Ucuzal diyor ki, «Ben 1937 
den sonraki dönem için söylüyorum.» E Rahmetli 
Menderes de 1946'ya kadar bu işin içindeydi. Celâl 
Bayar da bu meselenin içindeydi. 

Devam ediyor; «İşinize geldiği zaman Atatürkçü, 
ondan sonra yeni Cumhuriyet Halk Partisi diyecek
siniz, gerektiğinde Atatürk'ü iteceksiniz...» diyorlar. 
Böyle bir hakkı ben, 40 milyon insanımızdan hiç bi
risinde bulamıyorum, göremiyorum; mümkün değil. 
Yani Atatürk'ten geçmemiz mümkün değil. Niye 
mümkün değil? Dünyada ilk bağımsızlık savaşın' 
onun önderliğinde vermişiz. Ne sen kendine mal ede
bilirsin, ne ben kendime mal edebilirim; bizimdir. 

Ne diyor?., «Yeni Cumhuriyet Halk Partisi...» 
Sıkılıyor musun yenilikten?.. Dinsel öğretiye bakar
sak, orada var yenilik, o gösteriyor, diyor ki, yeni-
leş.. Atatürk'ün ifadesine bakacak olursak, söylevini 
okuyacak olursak, yenileşmeyi o tavsiye ediyor. 

Ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi?.. «Ben yeni 
Cumhuriyet Halk Partisiyim...» Hangi düşüncesiyle?.£ 

«Demokratik Sol» düşüncesiyle söylüyor. Ben solum, 
söylüyorum; ama sol, bugün halka anlattığınız biçim
de anlam taşıyan bir şey değil; solu, kamuoyuna ak
tarma ifadesini, anlatma ifadesini bulmadan. Roman
ya'ya giden arkadaşlarınız var, gazeteler yazmadı; 
ama ben orada imzalarını gördüm. Gittiler camide 
namaz kıldılar. Gittiler orada, Romen Milletinin yok 
edilmediğini gördüler. Öyle ise solda böyle millet 
grupuyla, din kurumuyla ilgili bir şey yok; arkadaş
larınız da biliyor. Ya sol?.. Ekonomik bir kuramdır. 

Ne diyor demokratik sol Cumhuriyet Halk Parti
si?.. «Ben köylünün, işçinin, esnafın ve Devlet me
murunun hakkını bir avuç vurguncuya, bir avuç yol
suza yedirmeyeceğim. Kendime göre öyle bir düzen 
kuracağım ki, gerçek sosyal adaleti bu yol ile sağla
yacağım.» diyor. Sanki Sayın Ucuzal bilmiyor mu?.. 
Bal gibi biliyor; ama Anadolu halkına buradan ses
lenirken, töhmet altmda bırakacak biçimde bir ifade
de bulunuyor ki, son derece talihsiz, son derece yan
lış buluyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Evet biz Sosyalist Enternasyonale henüz karar al

madık. Alırsak katılacağız. Yürekten tasvip ediyorum. 
Niye katılacağız?.. Ben soruyorum şimdi Sayın Ucuz
al; Romanya'nın, Bulgaristan'ın ve Yugoslavya'nın 
üçü de komünist ülke, Balkan Paktı Ekonomik Bir
liğine senin Dışişleri Bakanının önergesiyle siz katı
lıyorsunuz. Niye?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ticarî 
anlaşma başka şeydir. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyelim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sizin işler 

hep ticaridir... 
EKREM KABAY (Devamla) — Benimki ne, be

nimki ne?.. 
Devam ediyorum : İskenderun'da Demir - Çelik 

fabrikasını kurduk. Kimin parasıyle kurduk?.. Bil
gem ne kadarı Rusya'nın parasıyle- E, şimdi Rusya' 
va hiç durmadan küfür edeceksin ve benim demokra
tik sol bir parti oluşumdan ötürü, onun komünist dü
zeniyle bağlamaya kalkacaksın; ama gideceksin, ar
kasından milyonları, milyarları aktaracak, fabrikayı 
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kurduracaksın ve getireceksin Kossigin'i fabrikanın 
kurdelâsım kestireceksin, suçlu ben olacağım... 

Aliağa Rafinerisini kurduracaksın, milyonlar, mil
yarlar verip, arkasından, benim bir bağlantım yok; 
paraya geldiği vakit bağlantıyı sen yapacaksın, son
ra, suçlusu ben olacağım... Bu hakkı kendinizde bu
lamamaksınız. Ben de o amaçla gidiyorum; diğer Av-
rupa'daki 52 tane, dünyadaki sosyalist ülkeyle, de
mokratik sol ülkeyle... Kaldı ki, bugün Almanya'daki 
yönetim, demokratik sol bir düzen. Kaç tane işçimiz 
var?.. Bir milyon tane işçimizi oraya göndereceğiz. 
onların parasını şıkır şıkır getireceğiz, efendim, ge
rektiğinde onların sağladığı dövizlerle calim yapaca
ğız ve ondan sonra da demokratik solu kınayacağız... 
Nereden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde'?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yugoslavya işçi
leri de var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Kabay, bağlayın efendim. 
EKREM KABAY (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. Değerli arkadaşlarım, 
Nasıl Atatürkçülük bizim tekelimizde değilse, 

milliyet kurumu, millet kurumu, din kurumu, hiç kim
senin tekelinde olamaz. 40 milyon insanız; herkesin 
kutsal inançları kendi yüreğinde kalacak. Şayet böyle 
davranacak olursak, milliyetçiliği... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yalnız 
yürekle olmaz, amel de lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, niçin müdahale 
ediyorsunuz, istirham ediyorum?.. 

EKREM KABAY (Devamla) — Şayet böyle dav
ranacak olursak, milliyetçiliği döviz kaçakçıkğıyle... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yürekle 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, niçin müdahale 
ediyorsunuz, istirham ediyorum. 

EKREM KABAY (Devamla) — Vergi kaçakçthğı 
ile... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — (Bolu Üyesi 
Alâeddin Yılmaztürk'e hitaben) Doktor; öğreteme
dim bunları sana doktor... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Vergi iadesi hır
sızlıkları ve de sokakta hiç durmadan bu memleketin 
çocuklarını öldürtmek, kırdırtmak milliyetçilik ise, 
öyle bir milliyetçiliğe inanmıyorum. Bu milletin 4C 
milyonunu... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan tecavüz bu. «Öldürtmek» diyor. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun... 

EKREM KABAY (Devamla) — Bu milletin 40 
milyonunu kaderde, kıvançta, tasada ortak yapabil
diğimiz ölçüde milliyetçiyiz, yurtseveriz. 

Saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kabay. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün 74 ncü maddesi gereğince, Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun tasarısı 
üzerinde aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köker, bütçe müzakereleri 
bitti. Hükümet konuştu, son söz... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Maddeyi lütfen oku
yun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Devlet Üretme Çiftliklerinin görüşülmesi, oylan

ması, ayrı bir usule tabidir, biliyorsunuz. Oylama ev
velemirde, bir işarı oy, arkasından açık oy şeklinde 
yapılacaktır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Reyimi kullanaca
ğım Sayın Başkan. Açık oylamadan evvel reyimin 
rengini belli edeceğim. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Açık oylama, bugünkü Birleşimimizde yapılmaya

caktır Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — İşarı oydan önce 

oyumun rengini belli edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, Devlet Üretme 
Çiftliklerinin Bütçesinin oylanması sırasında bunu 
Başkanlık Divanı olarak tetkik edip, size gerekeni 
bildireceğim efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Sayın Kabay konuşmasını bitirirken açıkça, Milliyet
çi Partiler Topluluğunu hırsızlık, soygunculuk, genç
leri öldürtmek gibi ağır ithamlar altında bırakacak 
şekilde sataşmıştır. Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben konuşmayı oldu
ğu gibi tespit ettim. «Şayet milyiyetçilik, şunlar, şun
la", şunlar ise, biz öyle milliyetçi değiliz» dediler. 
Hiç bir siyasî teşekkülü, hiç bir hükümet partisini ya-
hutta Hükümetin şahsiyeti maneviyesini ilzam eden 
bir söz söylemediler. Müsaade buyurun. Tespit et
tim, özellikle dinledim; milliyetçilik, şu, şu, şu ise... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Zımnen 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Arz ediyorum efendim, bir saniye. 
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«Eğer milliyetçilik şu, şu, şu ise, biz böyle mil
liyetçi değiliz» dediler. «Şu parti veya bu hükümet, 
bunları, bunları yapıyor» şeklinde katiyen bir... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Zımnen 
sataşma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zımnen sataşma olmaz 
Sayın Yılmaztürk. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zımnen değil, 
açıkça sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, arz ediyorum : Ben 
sizlere, herhangi bir siyasî partiye veyahut da Hükü
met partilerine, yahut da Hükümetin tamamen şah
siyeti maneviyesine bu şekilde bir saldırıda bulunul
duğu. sataşmada bulunulduğu kanaatinde değilim 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Peki, teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Öyle ise 
hatibin tavzih etmesi lâzım. Gençleri kim öldürtü-
yor?.. 

BAŞKAN — Efendim, kati anlaşılan lâflar tav
zih edilmez. Müsaade buyurun, ihtilaflı olan lâflar 
tavzih edilir. 

Sayın üyeler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümler okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

İ 01 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 74 634 9C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Bitkisel ve hayvansal üretim 
kontrol ve pazarlamanın geliş
tirilmesi 2 849 795 90C 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 147 980 CCC 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle Bakanlık Bütçesi kabul edilmiştir. Ha
yırlı, uğurlu olsun. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/382; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/386) (S. Sayısı : 534) 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin oylamasına geçiyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1976 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1976 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(84 600 CCC) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 37 618 9C0 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Tarımsal üretimde verimliliğin 
artırılması ve D. Ü. Ç. Ziraî 
Mahsul Üret. 40 848 6CC 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 D. Ü. Ç. de Ziraî mahsullerin 
değerlendirilmesi ve pazarlan-
ması 4 032 5C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 ICO CCC 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, (A) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (84 6C0 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B - Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 74 6C0 CCC 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler . 10 CCO CCC 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünce 1976 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenle-.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. —• Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 

saym uye.- Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bunp 
bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle (A.) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde sö.r isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym üye?.. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Köker, sizin bütçe raporunda muhalefet 

şerhinizi tespit etmek durumundayım. Bir dakikanızı 
rica edeceğim... 

Buyuıun Sayın Köker, söz hakkınızı saklı tutmuş
sunuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Devlet Üretme Çiftlikleri gibi, büyük köylü kit
lesine hizmet arz eden bir müesseseye 1976 malî yı-
lıyle tahsis edilmiş bulunan 84 milyon lira gibi cüzî 
bir rakamı az bulduğum için. Atatürk'ün kurduğu 
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bu müessesenin aziz Türk köylüsüne daha fazla hiz
met edebilmesini temin bakımından muhterem Hükü
metin hiç olmazsa daha başka imkânlar kullanmak 
suretiyle Devlet Üretme Çiftliklerinin çalışmalarını 
takviye etmesi, bilhassa sözleşmeli çiftçiler konusun
da daha geniş imkânlarla Türk çiftçisine hizmet et
melerini temenni etmek için bütçenin aleyhinde söz 
almış bulunuyorum. Ancak, hemen maruzatımın bu
rasında birkaç hususa da temas etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde son 

sözü söyleyen bir değerli arkadaşımız, şahsına çok 
saygı duyduğum bir arkadaşımız kürsüden ayrılırken, 
gençleri katledenler, suiistimal yapanlar, yolsuzluk 
yapanlardan bahsetti ve bunlarda bazı kabahatler 
aranması lâz'm geldiğini ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer muhterem Kabay arkadaşımın bahsettiği 

mobilya ihracı konusu, vergi iadesi konusu ise, (Bil
miyorum kastettikleri bu ise) hemen şunu ifade etmek 
istiyorum ki, bu suiistimal hadisesi, kendilerinin men
sup olduğu siyasî partinin Genel Başkanı Sayın Ece-
vit Cumhuriyet Hükümetinin başı ve Başbakanken 
cereyan etmiş bir hadisedir. 

Yine hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, eğer 
kastettikleri mobilya ihracı konusu ise, bu hadise 
kendilerinin mensup oldukları siyasî partinin Genel 
sekreter yardımcılığı vazifesini gören Sayın Deniz 
Baykal'ın Maliye Bakanlığı sırasına tesadüf eder. 
Yine... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ni
ye tahkikat açtırmadınız?.. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz Sayın Sarıibrahimoğlu. Biz sizi dinledik; zevkle 
dinledim sizi Sayın Sarıibrahimoğlu, siz de dinleye
ceksiniz, öğreneceksiniz dinlemesini de... 

Yine eğer bahsedilen mobilya ihracındaki suiisti
mal ise, yine Sayın Kabay'a tavsiye ederim, bunun 
sebebini kendi siyasî partisinin Gümrük ve Tekel Ba
kanı olarak vazife gören Sayın Mahmut Türkmenoğ
lu'ndan sorsunlar. Bunları da biz soracağız... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bütçe 
üzerinde konuşmuyorsunuz... 

YİĞİT. KÖKER (Devamla) — Bütçe üzerine ge
leceğim. Deminki konuşma bütçe üzerine miydi?.. 

BAŞKAN — Sayın Köker... 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bütçe üzerine ge

leceğim; ama bu söyleyeceklerimi söylemeden de bu
radan inmem. 

| BAŞKAN — Sayın Köker, bir saniye efendim... 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Size büyük say

gım var Sayın Başkan, İçtüzüğe de saygım var... 
BAŞKAN — Mühim olan İçtüzüğe saygılı olmak, 

aynı zamanda... 
YİĞİT.KÖKER (Devamla) — Ama zatıâlinizin 

biraz önce aynı hassasiyeti Sayın Kabay konuşurken 
de göstermenizi rica ederdim. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Köker, öyleyse dın-
I leyin efendim... 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir saniye dinleyin efendim... 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Dinliyorum efen-
I dim. 

BAŞKAN — Burada Sayın ücuzal tarafından 
bir siyasî parti, Atatürk'ü inkâr etmekle suçlandı. 
Bir siyasî parti, «Yeni Halk Partisi» adını almak 
suretiyle, Atatürk ile olan bağlarını kesmekle, onu 
inkâr etmekle suçlandı; fakat sözün gelişi icabı söy
lendiği için, Başkanlık Divanından kendilerine her-

I hangi bir uyarıda bulunulmadı. Dikkat etmişsinizdir, 
buradaydınız. Bunun karşısında söz alan bir üye, (O 
anda Halk Partisi Grupu adına bir sataşmadan ba
his ile söz istenseydi, vermek mecburiyetinde kalır
dım belki, fakat böyle bir talep olmadı.) söz. alan 
üye, bunu tavzih etmek için, tashih etmek için, Ata
türk'ü ret ve inkâr etmediklerini beyan için beyanda 
bulundular. 

Görüyorsunuz ki, bu karşılıklı konuşmalara mü
samaha havayı elektriklendirmemek içindir; o anda 
yapılacak müdahaleler havayı dafa fazla elektriklen
direceği içindir. 

I Siz, tecrübeli bir parlamentersiniz. Buyurun, lüt-
I fen söz aldığınız konularda beyanda bulunun. Bütçe 

üzerinde beyanda bulunun. 
Buyurun efendim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Müsaade ederse
niz, iki satir da ben zatıâlinize cevap vereceğim Sa
yın Başkan; zabıtlarda bulunması için cevap verece
ğim. 

Değerli Sayın Kabay arkadaşım, «İkinci Enter
nasyonale biz kaydolmaya henüz karar vermedik, 
ama senin partinin Genel Başkanının başkanlığında 
bulunan Hükümet, komünist Yugoslavya ile komü
nist Romanya ile birlikte Balkan Paktına Dışişleri 
Bakanını yolladı.» dedi. O vakit niye müdahale et-

j mediniz? Adalet Partisinin başında bulunduğu Mil
liyetçi Partiler Topluluğunun Hükümetinin bir ko-

J münist işbirlikçisi halinde Sayın Kabay tarafından 
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buradan töhmet altında tutulmasına niye müsaade 
ettiniz?.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Böyle bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Böyle bir töhmet yoktur efendim. 
YİĞİT KÖK ER (Devamla) — Böyle bir töhmet 

var... 
BAŞKAN — Siyasî anlaşmayı devletler imzalar 

efendim. 
YİĞİT KÖK ER (Devamla) — Zabıtları tetkik 

ediniz... 

BAŞKAN — Bütün dünyada, bütün siyasî ma
nada devletler pakt imzalar. 

YÎĞÎT KÖK ER (Devamla) — Ben sizi rahatlat
mak için şunu söylüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Ne Kossigine 

kurdela kestirmekle, ne Balkan Paktına gitmekle 
Adalet Partisine ve Milliyetçi Partiler Topluluğuna 
herhangi bir bühtanda bulunmak mümkün değildir. 
«Ayinesi iştir, kişinin, lafa bakılmaz. Görünür şah
sın rütbe-i akli, eserinde.» Herkesin eseri ortadadır. 
Kimin ne olduğunu bu millet çok iyi bilmektedir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köker. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan.. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
Divanı bırakıp oraya gitmiş, ne biçim şey bu? 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, müdahale et
meyin. Söz isteyecek herhalde; söylesinler efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Yiğit Kö
ker konuşmalarında, ifade etmediğim bir hususu 
ifade ettiler. 

BAŞKAN — Hangi hususu efendim? 

EKREM KABAY (Burdur) — Kendileri buyur
dular ki, ben güya demişim ki, bu Hükümet vergi 
kaçakçılığı yaptı, mobilya iadesi yaptı... Ben böyle 
şeyler demedim. Bunu düzeltmek için söz istiyorum 

BAŞKAN — Efendim, şu anda söyledikleriniz 
zaten stenograflar tarafından tespit edildi. Açıklan
mıştır; teşekkür ederim, buyurun efendim. 

Sayın üyeler, tasarının; yani Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü bütçe tasarısının üzerinde 
sayjn üye görüştü. 

Başka söz almak isteyen üye?.. Yok. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
tasarının ayrıca bugüne saat 9,30'da yapılacak olan 
37 nci Birleşimde açık oylaması yapılacaktır. 

a) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü bütçesinin oylamasına geçiyoruz. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri oylarınıza sunuyorum: 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hiz
metleri 46 238 446 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Meteorolojik tahminlerin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 171 495 424 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bütçesi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü bütçesinin açık oylaması 
bugün saat 09,30'da başlayacak olan 37 nci Birle
şimde yapılacaktır. 

36 nci Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati: 04,35) 

« • » •• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1976 Pazar 

Saat : 9,30 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 3 1 . 1 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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